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กล่าวนำา

เดก็และเยาวชน ถอืเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่ายิง่ของประเทศ เพราะ

เดก็และเยาวชนในวนันีจ้ะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ในวนัหน้า การให้การศกึษาแก่เด็ก

และเยาวชนจงึมคีวามส�าคัญต่อการก�าหนดทศิทางของสงัคมในอนาคต ดงันัน้ 

จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

จรยิธรรมในจติใจ เพือ่ให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคีณุภาพสร้างสรรค์สงัคมทีด่ ีมี

ความสขุ เป็นสงัคมแห่งความดีงาม โดยมคีรแูละโรงเรยีนท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

ความรูแ้ละปลกูฝังความดีตัง้แต่วยัเยาว์

การจัดท�าหลักสตูร “โตไปไม่โกง” ส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�านึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็ก 

และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียน

รู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิต

สาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยม

และจิตส�านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสจุรติ 

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต

คอร์รัปชนั และการโกงทุกประเภท

ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สังคมของ

กรงุเทพมหานครเป็นสังคมทีมี่ความยัง่ยืนและก้าวหน้า เป็นเมอืงทีน่่าอยู ่ผู้คน

มีความสุขและมีจิตส�านึกแห่งความดีงามและ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทกุท่านทีร่่วมมอืกันสร้างสรรค์เพือ่กรงุเทพมหานครของเราทกุคน

 หม่อมราชวงศ์สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร



จดหมายถึงคุณครู 

คุณครูที่รักคะ

ดิฉนัมคีวามยนิดียิง่ที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครผูู้ซึง่อยู่ในวิชาชพี

เดียวกับดิฉัน  ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน  

“เรอืจ้าง” ท่ีหมดความส�าคญัส�าหรบัผู้โดยสารเมือ่เขาได้ข้ามถงึฝ่ังแล้ว แต่

ดฉินัเชือ่เสมอว่าความสุขทีแ่ท้จริงของคร ูคอื การได้มีโอกาสกระตุน้ให้ผูเ้รยีน 

ได้เปิดมุมมองใหม่ และได้น�าเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียนไปขบคิด 

ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็น 

ธรรมชาติ

โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้  คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได ้

เสริมสร้างความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่

จะเกื้อเสริมให้เขาเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับ 

การฉีดวคัซนีเพ่ือป้องกันโรคร้ายของการโกงกินและเอาเปรยีบสังคม หวงัว่า 

คณุครจูะได้ใช้คูม่อืเป็นเคร่ืองมอืช่วยนกัเรยีนได้เรยีนรู ้   และซมึซบัค่านยิมหลกั 

ของหลกัสตูรได้อย่างสนกุสนานและสร้างสรรค์นะคะ

จรุ ีวจิติรวาทการ

ประธานศนูย์สาธารณประโยชน์และประชาสงัคม

สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

เลขาธิการมลูนิธอิงค์กรเพือ่ความโปร่งใสในประเทศไทย

ปราการต้านการทจุริต ก็คอืจริยธรรมและคณุธรรมประจ�าใจ

อนันีเ้ป็นเร่ืองของอปุนสัิย เป็นเร่ืองของการอบรม

การท่ีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพือ่นฝงู และผู้ใหญ่ในสังคม

ท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

อดตีนายกรัฐมนตรี

ประธานมูลนิธอิงค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย
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สาระของหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นหลักสูตรพิเศษที่ใช้ในโรงเรียนเพื่อ 

หล่อหลอมกล่อมเกลาให้เดก็เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีมี่คุณภาพ สามารถคิดวเิคราะห์ 

ได้อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�านึกเพื่อ 

ส่วนรวม รักความดี รักความถกูต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 

เพื่อบ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีน

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ที่จะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทุจริตคอร์รัปชันและ

การเอาเปรียบสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของนักเรียนให้รู ้จักการอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น 

  อย่างสันตบินพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

• สร้างจิตส�านึกคุณธรรมของนักเรียนให้ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

  รู้จักจ�าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น 

  ภมูคุ้ิมกนัต่อปัญหาทจุริตคอร์รัปชนั

• พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ 

  สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่าง 

  รบัผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง

• พัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ ไขปัญหา 

  ของผู้เรียนให้คิดเป็นและปฏบัิตอิย่างถกูต้อง กล้าหาญ และมคีณุธรรม

สาระของหลักสูตร

คณะผูจ้ดัท�าหลกัสูตรได้ด�าเนนิการวิเคราะห์คณุค่าความด ีหรอืค่านยิม 

หลกั (Core Values) ของสังคมทีม่คีวามสุจรติและเป็นธรรม โดยใช้กระบวน 

การประชมุกลุม่ย่อยและระดมความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุจิากหลากหลาย

อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน 

ทุกระดับ ซึ่งได้สรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณค่าความดีที่ส�าคัญต่อสังคม

ส่วนรวม ประกอบด้วย

• ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

               คอื การยดึม่ันในความสตัย์จรงิและสิง่ทีถ่กูต้องดงีาม รูจ้กัแยกแยะถกูผิด 

ปฏบัิตต่ิอตนเองและผูอ้ืน่โดยชอบ ไม่คดโกง

• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)

              คอื การมจีติส�านกึเพือ่ส่วนรวม ตระหนกัรูแ้ละค�านงึถงึสงัคมส่วนรวม ม ี

     ความรบัผดิชอบต่อตนเองในการกระท�าใด ๆ  เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสยีหายต่อ 

     ส่วนรวม     และพร้อมทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ 

  ส่วนรวม

• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)

                 คอื การปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัอย่างมเีหตผุล โดย 

  ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอเพศ เชือ้ชาต ิชนช้ัน สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ม ี

  ความกล้าหาญทางจรยิธรรม ยนืหยัดเพือ่ความถกูต้อง

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)

                        คอื การมีจติส�านึกในบทบาทและหน้าทีข่องตวัเองและปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ 

      เคารพกฎเกณฑ์กตกิา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�าได้เสมอ หากมกีาร 

  กระท�าผดิก็พร้อมทีจ่ะยอมรบัและแก้ไข

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) 

                     คอื การด�าเนนิชวีติโดยยดึหลกัความพอประมาณ ซือ่ตรง ไม่ละโมบโลภมาก 

  รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ และไม่เอาเปรยีบหรอืเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่

คณุค่าความดเีหล่าน้ีเป็นสาระของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ทีค่ณะผูจ้ดัท�า 

หลักสูตรได้น�ามาเป็นเนื้อหาส�าคัญในการถ่ายทอดผ่านบทเรียนต่าง ๆ ซึ่ง

คณุค่าความดี 5 ประการดงักล่าวต่างก็มคีวามเชือ่มโยงและสร้างเสรมิซึง่กัน

และกัน เสมอืนเป็นการวางเสาหลกัหลาย ๆ ต้นเพือ่เป็นรากฐานให้เดก็ ๆ มี

จิตส�านึกที่มั่นคงในความสุจริตเที่ยงธรรม รังเกียจการคดโกง และเห็นแก ่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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ภาพที ่1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสตูร “โตไปไม่โกง” 

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 5 นีค้รอบคลุมคุณค่า

ความดท้ัีง 5 ประการซ่ึงเป็นสาระส�าคญัของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทกุ

ระดบั แต่เนือ้หาของหลกัสูตรจะมีความซบัซ้อนขึน้ตามวยัและการเรียนรูข้อง 

นกัเรียน ซ่ึงคุณค่าในแต่ละเร่ืองต่างมีความสัมพนัธ์ซึง่กนัและกนัตามลักษณะ 

การใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออกมาเป็น

คุณค่าเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ตลอดจนนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ

เพื่อการปลูกฝังคุณค่าความดีอีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้

พฤติกรรม “โกง” ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อความเข้าใจ

และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ

ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สกึทางจิตใจ การรู้คดิโดยใช้ความ

สามารถในการให้เหตผุลเชิงจริยธรรม รวมทัง้การสร้างทักษะในการรบัมอืต่อ

สถานการณ์ทีม่คีวามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

หลกัสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5

ตวัชีวั้ด สาระการเรยีนรู้

• เห็นความส�าคัญของการมีคุณค่าความ 

  ดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ 

  คนในสังคม

• สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง 

  จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

  คุณธรรมจริยธรรม

• เข้าใจลักษณะของผู้น�าที่จะต้องมีคุณค่า 

  ความดี 5 ประการ

• สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม 

  ที่ท�าให้บุคคลสามารถสร้างคุณค่าความ 

  ดี 5 ประการ

• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง 

  ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 

  กับการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค 

  อาเซียนและเอเชีย

• สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอด 

  แนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ

• ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน   

  ตนเองต่อการมีคุณค่าความดี 

  5 ประการ

• การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ท�าให้ 

  สังคมส่วนรวมอยู่รอดและ 

  ก้าวหน้า

• พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน 

  และการโกงในรูปแบบต่าง ๆ  ที่  

  ท�าให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน

• ลักษณะและผลกระทบของการ 

  ทุจริตคอร์รัปชันกับปัญหาสังคม

• แนวทางและวิธีการสร้างความ 

  ตระหนักในคุณค่าความดี 

  5 ประการ

คูม่อืหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ได้ออกแบบชดุ

กิจกรรมการเรียนรูส้�าหรบัครผูู้สอน ดงัน้ี

1. ชดุกิจกรรมการเรยีนรูส้าระ 5 ประการ ได้แก่ บทเรยีนเรือ่ง “ก้าวเลก็ ๆ ” และ 

 บทเรียนเรือ่ง “ผูน้�า”

2. ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

3. โครงการเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็น 

 เครื่องมือในการเรียนรู้ ได้แก่ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง โรงภาพยนตร์  

 และการบรกิารชมุชนและสังคม

4. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สัน้ 

 “โตไปไม่โกง”  เรือ่ง “The Band Next Door”



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณค่าความดี 5 ประการ

แนวคิด 

เรียนรู้คุณค่าความดีท้ัง 5 ประการทีอ่ยู่ในสาระของหลักสตูร ได้แก่ 

ความซือ่สัตย์สุจริต การมจีติสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระท�า

อย่างรับผดิชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 

สาระการเรียนรู้

• สังคมที่พึงปรารถนาและการใช้ชีวิตอยู ่ร ่วมกันในสังคมด้วยหลัก 

 คุณค่าความดี 5 ประการ

• ลักษณะผู้น�า การน�า การด�ารงตน  ความเสี่ยงทางจริยธรรม และการ 

 ตดัสินใจของผูน้�าทีจ่ะสร้างความไว้วางใจและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

• แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการ

สังคมที่พึงปรารถนาซ่ึงผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรม 

นั้นเกิดจากองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก 

ในสังคมและการมีผู้น�าที่ดี การด�ารงตนของนักเรียนในแต่ละก้าวของชีวิต

สามารถสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ดังนัน้ การตดัสินใจทีจ่ะ 

กระท�าหรือไม่กระท�าอะไรในก้าวเล็ก ๆ จึงเป็นการตัดสินใจที่ต้องมีเหตุผล 

และอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความดี 5 ประการ การฝึกฝนเช่นนี้จะช่วย

ให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์รวมท้ังความกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถสร้างสังคมทีดี่โดยเร่ิมจากก้าวเล็ก ๆ ของทุกคน 

“ผูน้�า” เป็นบุคคลทีมี่ความส�าคัญต่อองค์กร ชมุชน หรอืประเทศชาติ 

เพราะการตัดสินใจและการกระท�าของผู้น�าย่อมมีผลกระทบถึงสังคมส่วน

รวม ดงัน้ัน สังคมท่ีดีจงึต้องการผูน้�าทีด่ ีมคีวามซือ่สตัย์สุจรติ เสยีสละเพือ่

ส่วนรวม มีความรับผดิชอบสูงกว่าคนอืน่ รกัความถกูต้องเป็นธรรม และเป็น

อยูอ่ย่างพอเพียง ซ่ึงเป็นหลกัการคุณค่าความดี 5 ประการ สมาชกิในสงัคม

ทกุคนจึงต้องมีส่วนในการเลอืกผูน้�าทีด่ ีและช่วยกนัก�ากับพฤตกิรรมของผู้น�า 

ให้เป็นผูน้�าท่ีดีได้ด้วยการท�าหน้าทีติ่ดตามตรวจสอบ ทีส่�าคญัความเป็นผูน้�า 

ที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนที่จะเป็นผู้น�าแห่งการท�าความดีด้วยการมี

คณุค่าความดี 5 ประการทีท่�าให้สงัคมอยูร่่วมกันอย่างสนัติสขุ

สาระของหลักสูตร

• ความซื่อสัตย์สุจริต 

• การมีจิตสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

1. เพือ่สร้างความตระหนกัในความส�าคญัของการมคีณุค่าความด ี 5 ประการ 

 กับการใช้ชวิีตร่วมกันของคนในสงัคม

2. พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตผุลเชงิจรยิธรรม

3. เข้าใจถึงความส�าคัญที่ผู้น�าจะต้องด�ารงตนตามแนวทางคุณค่าความดี 5  

 ประการ 

4. เข้าใจเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมท่ีท�าให้บคุคลสามารถสร้างคณุค่าความด ี 5  

 ประการ

ตัวชี้วัด

1. เหน็ความส�าคัญของการมคีณุค่าความด ี 5 ประการกับการใช้ชีวติร่วมกัน 

 ของคนในสงัคม

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

 คณุธรรมจรยิธรรม

3. สามารถระบคุุณลกัษณะของผูน้�าซ่ึงประกอบด้วยคณุค่าความดี 5 ประการ

4. สามารถระบุเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่�าให้บุคคลสามารถสร้างคุณค่า 

 ความด ี5 ประการ
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การประเมินผล

1. ประเมนิจากการเขียนบันทกึความรูส้กึหลังการด�าเนนิกจิกรรมของนกัเรยีน 

2. ประเมินจากความร่วมมือในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละ 

 กจิกรรม  

โครงสร้างกิจกรรม

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คุณค่าความด ี    5 ประการ ประกอบด้วย        2   บทเรยีน 

ได้แก่ บทเรียนเร่ือง “ก้าวเลก็ๆ” และบทเรียนเรือ่ง “ผู้น�า” โดยแต่ละบท

เรยีนประกอบด้วยกจิกรรมต่าง ๆ  ดังนี้  

บทเรียนที ่1 ก้าวเลก็ๆ บทเรียนที ่2 ผู้น�า

1. เริ่มก้าว...

2. เริ่มก้าวจากตัวเอง

3. ย่างก้าวทางความคิด

4. ก้าวสู่ความคิดอย่างมีจิตส�านึก

5. ก้าวสู่ความคิดเชื่อมโยง

6. ก้าวสู่ความกล้าหาญ

7. ก้าวอย่างยาย

8. ก้าวเข้า 18 ปีบริบูรณ์

9. ก้าวสู่กฎ กติกา มารยาท

1. ต�าแหน่งนี้ ส�าคัญไฉน

2. สมมติว่าเป็นประธาน

3. ลองประชาสัมพันธ์

4. ผู้น�าในดวงใจ

5. ผู้น�าในสภา

6. ภาพกับผู้น�า

7. Animal Farm

8. ละครผู้น�า

9. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา

ปราการต้านการทจุรติ ก็คอืจรยิธรรมและคณุธรรมประจ�าใจ

อนัน้ีเป็นเรือ่งของอปุนสัิย เป็นเรือ่งของการอบรม

การท่ีพ่อแม่ ครบูาอาจารย์ เพือ่นฝงู และผู้ใหญ่ในสังคม

ท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง

นายอานนัท์ ปันยารชนุ

อดตีนายกรฐัมนตรี

ประธานมลูนธิิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย
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บทเรียนเรื่อง
“ก้าวเล็ก ๆ” 

แนวคิด

“ก้าวเลก็ ๆ ” เป็นการเรียนรู้การใช้ชวีติท่ีเหน็คณุค่าในตนเองและค�านงึ

ถงึสงัคมส่วนรวม ซ่ึงแต่ละก้าวของชีวตินัน้ นกัเรียนอาจให้คุณค่า ความ

หมายหรือความส�าคัญแก่ส่ิงทีผ่่านเข้ามาในชวีติแตกต่างกนั แต่คณุค่าความ

ดท่ีีจะเกิดขึน้ในแต่ละก้าวนัน้ เป็นส่ิงทีน่กัเรยีนจะต้องเรยีนรู้และลงมอืปฏบิตัิ

เอง ถ้านกัเรียนต้องการครอบครัวทีดี่ โรงเรยีนทีน่่าอยู ่ชมุชนทีด่ ีและสงัคมที่

ด ีก้าวเลก็ ๆ ของนกัเรียนจะมส่ีวนน�าไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ 

สาระการเรียนรู้

นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองราวเกีย่วกับการเร่ิมต้นสร้างความดี 5 ประการ 

ด้วยตนเอง ตระหนกัถึงคุณค่าในตนเองโดยค�านงึถงึสังคม นกัเรยีนจะได้ฝึก

ตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของชวีติทีจ่ะส่งผลต่ออนาคตทัง้กบัตวัเองและคนรอบ

ข้าง รวมท้ังการสร้างอุปนสัิยทีพึ่งประสงค์ตามหลักสตูร “โตไปไม่โกง” เพ่ือ

ก้าวเป็นวยัรุน่ทีส่มบูรณ์แบบทัง้กายและใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยคุณค่าความดีใน

ตวัเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

สาระของหลักสูตร

• ความซ่ือสัตย์สุจริต 

• การมีจติสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผดิชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์   

1. เพือ่เหน็คณุค่าของตนเองและความส�าคัญของการมคีณุค่าความด ี  5 ประการ  

 ในการใช้ชวีติร่วมกัน รวมทัง้การสร้างสงัคมทีด่ีไร้การทจุริตคอร์รปัชนั

2. เพือ่ฝึกให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมและสามารถตัดสนิใจในเรือ่งส�าคญัของชวีติ 

 ทีจ่ะส่งผลต่ออนาคตทัง้ของตวัเองและคนรอบข้าง

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างอุปนิสัยที่พึงประสงค์ซึ่งมีพื้นฐานจาก 

 คณุค่าความดี 5 ประการ เพือ่ก้าวเป็นวยัรุน่ทีส่มบรูณ์แบบท้ังกายและใจที ่

 เตม็เป่ียมไปด้วยคณุค่าความดีในตวัเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

โครงสร้างกิจกรรม

กิจกรรมที ่1 “เริม่ก้าว…”

กิจกรรมที ่2 “เริม่ก้าวจากตวัเอง”

กิจกรรมที ่3 “ย่างก้าวทางความคิด” 

กิจกรรมที ่4 “ก้าวสูค่วามคดิอย่างมจีติส�านกึ”

กิจกรรมที ่5 “ก้าวสูค่วามคดิเช่ือมโยง”

กิจกรรมที ่6 “ก้าวสูค่วามกล้าหาญ” 

กิจกรรมที ่7 “ก้าวอย่างยาย”

กิจกรรมที ่8 “ก้าวเข้า 18 ปี บรบิรูณ์”

กิจกรรมที ่9 “ก้าวสูก่ฎ กตกิา มารยาท”

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครูศึกษารายละเอียดของบทเรียนเรื่อง “ก้าวเล็ก ๆ” และเตรียมสื่อ 

 การเรียนการสอน    ได้แก่    กรณศีกึษา เรือ่ง การคดิเชือ่มโยง และสือ่วดีทิศัน์ 

 เรือ่ง 18 ปี บริบรูณ์ 

2. ครเูตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีนด้วยการให้นกัเรยีนหลบัตาและลองย้อน 

 อดตีกลบัไปเป็นเดก็ 9 – 10 ขวบ นกัเรยีนอยากท�าอะไรในอนาคต และได้ท�า 

 สิง่น้ันหรอืยงั เพราะอะไร ให้นักเรยีนคิดประมาณ   1 – 2  นาท ีและแลกเปลีย่น 

 ความคดิเหน็
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กิจกรรมที่ 1 
“เริ่มก้าว…”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนสามารถสร้างความดีจากภายในสู่คนรอบข้างและสงัคม 

2. นกัเรียนเข้าใจและปฏบัิติตนอย่างมีคณุค่าความดเีพือ่ตนเองและสังคม

3. นกัเรียนเข้าใจถึงสังคมท่ีน่าอยู่ และปราศจากการทจุริตคอร์รปัชนั

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนหลบัตาและลองนกึว่าอกี 10 ปีข้างหน้า ชวีติในอนาคตจะเป็น 

 อย่างไร เพราะอะไร แลกเปลีย่นความคิดเหน็

2. ครใูห้นกัเรียนคิดต่อว่า แล้วโรงเรียนในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร  

 แลกเปลีย่นความคิดเห็น

3. ครใูห้นกัเรียนคิดต่อว่า แล้วสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร แลก 

 เปลีย่นความคิดเห็น

4. ครถูามนกัเรียนว่า อยากให้ชีวิต โรงเรยีน และสังคมมคีวามสขุ น่าอยู่  

 ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนั เราจะท�าอย่างไร นกัเรยีนจะเริม่ท�าอะไรได้ 

 บ้าง เพ่ืออนาคตของนกัเรียน โรงเรียน และสงัคม 

5. ให้นกัเรียนเขยีนส่ิงทีจ่ะท�าเพ่ือสร้างอนาคตทีน่่าอยู่ มคีวามสุข และไม่มีการ 

 ทจุรติคอร์รัปชัน และพับเกบ็ไว้ในกล่องไทม์แคปซลู (Time capsule) ของ 

 ตนเองหรือจะท�าเป็นของห้องก็ได้ (เพือ่อนาคต 10 ปีข้างหน้าจะกลับมาดูว่า 

 ชวีติ โรงเรียน และสังคมเป็นอย่างท่ีเขยีนไว้หรือไม่)

6. แบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุม่เพือ่ให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มคิดร่วมกนัว่าสังคมใน 

 อนาคตที่ไร้การทจุริตคอร์รัปชนัจะเป็นอย่างไรและต้องท�าอะไรบ้าง เขยีน 

 จดหมายถึงกลุม่ของตนเองในอนาคต 

7. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สังเกตจากการตอบค�าถาม การแลกเปลี่ยนความเห็น การน�าเสนอ 

ผลงาน และการเขียนจดหมาย

• สามารถยกตัวอย่างความดขีองตนเองเพือ่สร้างสงัคมทีด่ี

• บอกประโยชน์ของการสร้างความดเีพือ่ตนเองและสงัคม

• สามารถอธิบายลกัษณะสงัคมน่าอยูแ่ละปราศจากการทจุรติคอร์รปัชนั 

เวลาเรียน

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 2 
“เริ่มก้าวจากตัวเอง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนสร้างอุปนสัิยท่ีดีและการขจัดอปุนิสยัที่ไม่ดี

2. เข้าใจอุปนิสัยท่ีดีและอุปนิสัยที่ไม่ดีที่มีพื้นฐานจากการมีคุณค่าความดี  

 5 ประการ รวมท้ังเรียนรู้ผลจากการมอีปุนสัิยเหล่าน้ัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน

2. ครูเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 ส�ารวจอุปนสัิยทีดี่และไม่ดีของนกัเรยีนแต่ละคนว่ามส่ีวนทีเ่หมอืนหรอืแตก 

 ต่างกันอย่างไรบ้าง เขยีนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต ดงัน้ี

3. ครูให้นักเรียนคิดต่อว่าการมีอุปนิสัยที่ดีนั้นได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง  (เช่น  

 การซือ่สตัย์ต่อตนเองท�าให้เป็นที่ไว้วางใจของทกุคน) และการมีอปุนสิยัที่ไม่ 

 ดีได้ผลลพัธ์อย่างไรบ้าง (เช่น การไม่ประหยัดท�าให้ไม่มเีงนิเกบ็ออมไว้ใน 

 อนาคต) 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

5. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปล่ียนความคิดเหน็ว่าอุปนสัิยทีดี่จะท�าให้เรามคุีณค่า 

 ในตนเองและในสายตาของผูอ้ืน่ ส่วนอปุนสิยัที่ไม่ดีจะท�าให้เราดูไม่ดดีแูย่ 

 และไม่น่าภาคภูมิใจ ดังนั้นครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะ 

 เปลีย่นอปุนสิยัที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีได้อย่างไร บอกวธิกีารเปลีย่นตวัเอง (เช่น  

 จะใช้จ่ายน้อยลงและจะออมมากขึน้)

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

7. ครูให้นักเรียนจดบันทึกการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยที่เกิดข้ึนของนักเรียน 

 ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียนท�าได้มากน้อยเพยีงใด 

สื่อการเรียนรู้ 

กระดาษฟลปิชาร์ตและปากกาเมจกิ

การประเมินผล

สงัเกตจากการตอบค�าถาม การแลกเปลีย่นความคิดเหน็ การน�าเสนอ

ผลงาน บนัทกึของนกัเรยีน และการปฏบิตัตินของนกัเรียน

  • สามารถแยกแยะอุปนิสัยที่ดีและอุปนิสัยที่ไม่ดี

  • สามารถระบุวิธีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่ไม่ดีกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี

เวลาเรียน 

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 3
“ย่างก้าวทางความคิด”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนสามารถวิเคราะห์เหตผุลเชิงจรยิธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน

2. ครชูวนนกัเรียนแลกเปลีย่นความคิดเหน็เกีย่วกบัค�าว่า “ความคิด” นกัเรยีน 

 รูส้กึอย่างไรกบัค�านี ้ และนกัเรียนคดิว่า ความคดิ มีความส�าคญัต่อตวัเรา 

 และคนรอบข้างอย่างไรบ้าง เช่น

ความคดิ ความรูส้กึ/ความส�าคัญต่อตวัเราและคนรอบข้าง

คิดดี สบาย มองโลกแง่ดี คนรอบข้างมีความสุข

คิดโกง ระแวง กลัว คนรอบข้างมองเราไม่ดี

คิดเอาเปรียบ อยากสบาย ไม่ลงแรง คนรอบข้างไม่อยากคบด้วย

3. ครเูขียนค�าว่า “ลอกข้อสอบ” และถามว่านกัเรยีนคดิอย่างไรกบัค�า ๆ นี้

4. ครแูละนกัเรยีนร่วมกันสนทนาจากค�าตอบ เช่น ท�าไม “ต้องช่วยเพือ่น”  

 เป็นการช่วยเหลือเพือ่นจริงหรอืไม่ การช่วยเหลอืน�าไปสู่อะไร   

 โดยครเูลอืก 2 - 3 ค�าตอบ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็

5. ครกู�าหนดค�าทีเ่ป็นสถานการณ์หรอืเหตกุารณ์เพ่ือให้นกัเรียนวเิคราะห์ เช่น  

 ช่วยน�า้ท่วม ขโมยนมให้ลกู อาสาเก็บศพ หนที�าเวร เก็บกระเป๋าเงิน เป็นต้น  

 แล้วแจกค�าเหล่านี้ให้แต่ละกลุม่   ให้นักเรยีนระดมสมองต่อค�าที่ได้รบัว่าคนที ่

 ประพฤตตินเช่นนัน้ เขามีความคดิในเรือ่งดงักล่าวอย่างไร 

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

7. ครถูามนกัเรยีนว่า ความคดิของเราส่งผลต่อตวัเราและคนรอบข้างอย่างไร 

 บ้างและถ้าเรามีความคิดน้ันผุดขึ้นในสมองเราจะยับยั้งหรือแสดง 

 พฤตกิรรมเหล่าน้ีออกมาหรอืไม่ อย่างไรบ้าง เช่น ถ้านกัเรยีนคิดว่าอ่าน 

 หนงัสือสอบไม่ทันแน่ ไปลอกเพือ่นในห้องสอบดกีว่า หรอืกรณีคดิอยาก 

 จะช่วยครยูกของแต่กลวัเพือ่นล้อว่าประจบประแจงคร ูถ้านกัเรียนมเีวลาคดิ 

 ไตร่ตรองดี ๆ  นักเรียนจะท�าอย่างที่คิดหรือไม่ มีความคิดหรือวิธีการแก้ไข 

 ปัญหาวธิอีืน่หรือไม่ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สงัเกตจากการตอบค�าถาม การแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และการน�า

เสนอผลงาน

เวลาเรียน

1 - 2 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 4 
“ก้าวสู่ความคิดอย่างมีจิตส�านึก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลจากการคดิอย่างมจิีตส�านกึและไม่มีจิตส�านึก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน

2. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัค�าว่า “คิดอย่างมจิีตส�านกึ” 

 และ “คิดอย่างไม่มีจติส�านกึ” นักเรยีนรู้สกึอย่างไรกับค�าดังกล่าว และ 

 นักเรียนคิดว่าความคิดสองแบบส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้าง 

 อย่างไรบ้าง เช่น

ด้าน คดิอย่างมจีติส�านกึ คดิอย่างไม่มีจติส�านกึ

การเรียน

ไม่มาเรียนสาย ไม่ลอกการบ้าน   

ไม่ลอกข้อสอบ รับผิดชอบ 

ต่องาน

มาสาย ไม่เข้าเรียน  

ลอกการบ้าน แกล้งเพื่อน  

ไม่ส่งงาน

ครอบครัว

ช่วยท�าความสะอาดบ้าน ช่วย

เลี้ยงน้อง หารายได้ช่วย

ครอบครัว

ไม่ช่วยงาน หนีเที่ยว ใช้เงิน

ฟุ่มเฟือย 

เพื่อน

ไม่หลอกลวงเพื่อน ไม่เอา

เปรียบเพื่อน ไม่โกงเพื่อน

เอาเปรียบเพื่อน แกล้ง

เพื่อน หลอกลวงเพื่อน โกง

เพื่อน

โรงเรียน

ไม่ท�าลายสิ่งของ รักษา

ความสะอาด ท�าตามกฎ

ระเบียบ 

ท�าลายสิ่งของ ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ

3. ครใูห้นกัเรียนคิดว่า การคิดแบบไหนจึงจะดีต่อสงัคม เพราะอะไร ท�าไมการ 

 คดิอย่างไม่มีจิตส�านกึจึงมีให้เห็นโดยทัว่ไป

4. ครใูห้นกัเรยีนเขยีนความคดิอย่างมจีติส�านึกในแต่ละด้าน และอธบิายว่า 

 นกัเรียนท�าได้มากน้อยเพยีงใดในแต่ละด้าน เพราะอะไร เช่น

ด้าน คิดอย่างมีจติส�านึก ท�าได้หรอืไม่

การเรียน

ไม่มาเรียนสาย ไม่ลอก

การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ 

รับผิดชอบต่องาน

ท�าได้บางข้อ เพราะ ยังไม่

สามารถปรับตัวเองให้มีความ

รับผิดชอบได้

ครอบครัว

ช่วยท�าความสะอาดบ้าน 

ช่วยเลี้ยงน้อง หารายได้

ช่วยครอบครัว

ท�าได้หมด เพราะ รู้สึก

สงสารพ่อแม่ที่ท�างานหนัก

เพื่อให้ได้เรียนหนังสือ

เพื่อน

ไม่หลอกเพื่อน ไม่เอา

เปรียบเพื่อน ไม่โกง

เพื่อน

ท�าได้บ้าง เพราะ ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ บางครั้งต้อง

โกหกเพื่อนเพื่อให้เพื่อน

สบายใจ

โรงเรียน
ไม่ท�าลายสิ่งของ 

รักษาความสะอาด 

ท�าตามกฎระเบียบ 

ท�าไม่ได้เลย เพราะไม่อยาก

อยู่ในกรอบ เบื่อ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

6. ครใูห้นกัเรยีนอธบิายว่าเพราะอะไรถงึท�าได้หรอืท�าไม่ได้ และคิดต่อว่าถ้าท�า 

 ไม่ได้จะส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างอย่างไรบ้าง

7. ครูถามนักเรียนว่าเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง การคิดอย่างมีจิตส�านึก 

 เป็นเรือ่งง่ายหรอืยากส�าหรบันกัเรยีน

8. ครอูธิบายว่าการคดิอย่างมจีติส�านกึเป็นการคิดทีแ่สดงออกถงึสิง่ทีถ่กูต้อง  

 สิง่ท่ีด ีสามารถแยกแยะว่าสิง่ไหนดีสิง่ไหนไม่ด ีความคดิทีม่จิีตส�านกึน้ันจะ 

 ต้องได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะอย่างถูกต้องและถูกวิธี และต้องมีการ 

 ฝึกฝนการคดิทีม่จีติส�านกึ เพือ่สร้างภมูคุ้ิมกนัให้ตนเอง เพราะสงัคมปัจจบุนั 

 มสีิง่ทีย่ัว่ยแุละหลอกล่อส�านกึทางจรยิธรรมของเราเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้  

 การฝึกคดิอย่างมจีติส�านกึจะช่วยให้นกัเรยีนได้ไตร่ตรองและฉกุคดิว่าสิง่ 

 นัน้เป็นสิง่ทีถ่กูต้องหรือไม่
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9. ให้นกัเรียนฝึกคิดอย่างมีจติส�านึกในประเด็นต่อไปน้ี 

• โกงแล้วมีผลงาน

• การโกงเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

• ถ้ามีคนโกงแล้วตนเองได้ประโยชน์ด้วยก็ไม่น่าจะเป็นไร

• ใคร ๆ ก็ท�า ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่เห็นเป็นอะไรเลย

• ลอกการบ้านนิดเดียว ไม่มีคะแนน จะเป็นไรไป

• แอบเอาลูกบาสเก็ตบอลของโรงเรียนกลับไปเล่นที่บ้าน    

 โรงเรียนมีงบประมาณเยอะ ไม่เป็นไรหรอก

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สงัเกตจากการตอบค�าถาม การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และการน�า

เสนอผลงาน

เวลาเรียน

1 - 2 คาบเรียน

“ให้เดก็ของเรารูค้วามหมายของ

ค�าว่ามเีกยีรติ ….เกยีรติทีแ่ท้จรงิคือ

เกยีรตทิีรู่อ้ยูกั่บตวัว่าได้กระท�าดถีกูต้อง

มคุีณค่าควรแก่การยกย่อง

แล้วกภ็าคภมูิใจในตวัเอง ….

ด้วยการสามารถยกมอืไหว้ตนเอง …

ถ้ายกมอืไหว้ตวัเองได้ มนัก็ไม่มเีร่ืองทจุรติ…”

พทุธทาสภกิขุ สวนโมกขพลาราม

 “คณุธรรมของคร”ู
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กิจกรรมที่ 5
“ก้าวสู่ความคิดเชื่อมโยง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการคิดเชือ่มโยง

2. นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงสถานการณ์ทางสังคมกับการให้เหตุผล 

 เชงิจริยธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

ใบความรู้ ความคิดเชื่อมโยง

ครูอธิบายการคิดแบบเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อความที่ก�าหนด โดยนักเรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

ของข้อความเหล่านัน้ได้ ซ่ึงการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์แบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ 

ได้แก่ รูปแบบความสัมพันธ์ในลกัษณะส่งผลโดยตรง รปูแบบความสัมพนัธ์ 

ในลักษณะเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ และรูปแบบความสัมพันธ ์

ในลกัษณะลด ยับย้ัง หรือบ่ันทอน ซึง่นกัเรยีนจะต้องเข้าใจและแยกแยะรปู 

แบบความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ รวมทัง้วเิคราะห์เนือ้หาสาระของบทความว่า

ต้องการส่ือสารเร่ืองอะไร 

ครูอธิบายลกัษณะความสัมพันธ์แต่ละรปูแบบ

• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะส่งผลโดยตรง หมายถึง เนื้อหาที่เป็น 

 เหตุเป็นผลกัน ถ้าเกิดเหตุนี้จะมีผลดังนี้

• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ  

 หมายถึง การที่เนื้อหาหนึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบของเนื้อหาหลัก

• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะลด ยับยั้ง หรือบั่นทอน หมายถึง  

 เนื้อหาที่แสดงในทิศทางที่ตรงข้ามกับเนื้อหาหลัก เช่น ถ้าท�าอย่างนี้ 

 จะท�าให้เกิดการลดลง ยับยั้ง หรือบั่นทอน 

• การเชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางสังคมของไทย

1. ครอูธิบายการคดิแบบเช่ือมโยงในใบความรู้ ความคิดแบบเช่ือมโยง

2. ครยูกตวัอย่างข้อความส้ันเพือ่ให้นกัเรยีนลองฝึกคดิ ดังนี้

ลักษณะของผู้นำาที่ดี

ลกัษณะของผูน้�าทีด่ปีระกอบด้วยคุณลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ การ

เป็นบุคคลทีมี่ความรูค้วามสามารถ การเป็นคนท่ีมภีาวะผูน้�า และการเป็นคน

ดมีคุีณธรรมจริยธรรมทีป่ระกอบด้วย ความซือ่สตัย์สจุรติ การมจีติสาธารณะ 

ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระท�าอย่างความรับผดิชอบ และการเป็นอยู ่

อย่างพอเพียง ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานใดได้ผู้น�าที่ดีไปบริหารจะช่วยให้

องค์กรหรอืหน่วยงานนัน้มคีวามเจริญรุง่เรอืง แต่ถ้าองค์กรหรอืหน่วยงานใด

ได้ผูน้�าที่ไม่ด ีก็จะเกิดความล่มจมและไม่สามารถด�าเนนิงานต่อไปได้

3. ครอูธิบายความสมัพนัธ์ของข้อความต่าง ๆ  ดังนี้

• ความสัมพันธ์ส่งผลโดยตรง ได้แก่ ผู้น�าที่ดีไปบริหารจะช่วยให้องค์กร 

 หรือหน่วยงานนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง

• ความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ มี 2 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ลักษณะของผู้น�าที่ดีประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ  

 ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การเป็นคนที่มีภาวะผู้น�า 

  และการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และส่วนที่ 2 การเป็นคนดี 

 มคีณุธรรมจรยิธรรมประกอบด้วย ความซือ่สตัย์สุจริต การมจีติสาธารณะ 

 ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่างรับผิดชอบและการเป็นอยู่ 

 อย่างพอเพียง

• ความสัมพันธ์ลด ยับยั้ง หรือบั่นทอน ได้แก่ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงาน 

 ใดได้ผู ้น�าที่ ไม่ดีเป็นหัวหน้าก็จะเกิดความล่มจมและไม่สามารถ 

 ด�าเนินงานต่อไปได้

• ผู้น�าที่ดีในสังคมไทยมีหรือไม่ เพราะอะไร ในความคิดของนักเรียนการ 

 จะสร้างผู้น�าที่ดีควรเริ่มต้นจากอะไร 

4. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน

5. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ฝึกคดิหาความเชือ่มโยงในรปูแบบ 

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน
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7. ครใูห้นกัเรียนฝึกคิดหาความเช่ือมโยงในรูปแบบต่าง ๆ   จากกรณีศกึษา เร่ือง  

 ความคิดเชือ่มโยง (ท้ายบทเรียน) นกัเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

8. ให้นักเรยีนฝึกเขยีนบทความทีม่คีวามเชือ่มโยง 3 รปูแบบ โดยก�าหนดหวัข้อ 

 ให้อยู่ในสาระ 5 ประการของหลกัสูตร

สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ ความคิดเชือ่มโยง

2. กรณศึีกษา เรือ่ง ความคิดเชือ่มโยง

การประเมินผล

สังเกตจากการตอบค�าถาม การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และการน�า

เสนอผลงาน

เวลาเรียน

1 - 2 คาบเรียน

กรณีศึกษาเรื่อง
ความคิดเชื่อมโยง

1. ลักษณะของนักเรียนที่ดี

ลกัษณะของนกัเรียนทีดี่ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

การเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ การเป็นคนทีท่�าเพือ่สงัคม และการ

เป็นคนดมีคุีณธรรม การเป็นคนดมีคุีณธรรมจรยิธรรมประกอบด้วย ความ

ซือ่สตัย์สจุรติ การมีจติสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�าอย่าง

รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งนักเรียนที่ดีจะท�าให้ผู้ปกครอง

ภาคภูมิใจและเป็นที่รักของเพื่อน ๆ แต่ถ้านักเรียนปฏิบัติตัวไม่ดีก็จะพบแต่ 

ปัญหาการเรยีน ปัญหาชวิีต และปัญหาครอบครัว

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น

• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้าสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม  

 ทั้งลักษณะของนักเรียนที่ดีและนักเรียนที่ไม่ดี

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักเรียนที่ไม่ดีมีอะไรบ้าง

2. การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การเลอืกปฏบิตัทีิ่ไม่เป็นธรรมเกิดจากการมอีคตหิรอืความล�าเอยีงของ

บคุคลทีก่ระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงไม่เท่ากัน การเลอืกปฏบิตัปิระกอบด้วย 

อคต ิการกระท�า และผลของกระท�า เช่น การทีน่างสาวกฤษณากับนายปกรณ์

ลอกข้อสอบวชิาคณติศาสตร์เหมอืนกัน ซ่ึงท�าให้นายปกรณ์ถกูปรบัให้สอบตก 

แต่นางสาวกฤษณาไม่ต้องรับความผดิแต่อย่างใด เป็นต้น ซึง่ถ้าหน่วยงาน

ใดเกดิการเลอืกปฏบิตัขิึน้กจ็ะส่งผลให้บคุลากรในหน่วยงานรูส้กึถงึความไม่ 

เป็นธรรม ไม่อยากปฏิบัติงาน และอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ แต่ถ้าหน่วยงาน

ใดมคีวามเป็นธรรมต่อผูป้ฏบิตังิานก็จะมแีต่ความร่วมมอื ความสามคัค ีและ

ความเป็นธรรมต่อทกุคน

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น

• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

 ของการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้าง
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5. ความพอเพียง

ความพอเพียง คือ การเป็นอยู่อย่างพอดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให ้

แก่ตนเองและผูอ้ืน่ ความพอเพยีงประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตผุล 

มภีมิูคุม้กัน และมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม ถ้าบ้านไหนมคีวามพอเพยีงก็จะท�าให้ไม่

เดอืดร้อน ไม่เป็นหน้ีเป็นสนิ และสามารถอยูร่อดได้แม้ในยามวกิฤตเศรษฐกิจ 

แต่ถ้าบ้านไหนไม่มคีวามพอเพยีงใช้จ่ายเงินอย่างฟุม่เฟือย ไม่รูค้ณุค่าก็จะพบ 

กับปัญหาเป็นหนีเ้ป็นสิน ต้องกู้หนีย้มืสนิคนอืน่ 

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น

• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  

 ทั้งคนที่มีความพอเพียงและคนที่ไม่มีความพอเพียง

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นคนที่ไม่พอเพียงมีอะไรบ้าง

3. คนเป่านกหวีด (Whristle Blower)

คนเป่านกหวีด คือ คนทีมี่ความกล้าหาญและไม่ชอบเหน็สิง่ที่ไม่ถกูต้อง 

ซึ่งหน่วยงานใดมีบุคคลเช่นนี้อยู่จะท�าให้การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

ลดน้อยลง เพราะการที่คนในหน่วยงานให้ความส�าคัญกับปัญหาการทุจริต 

คอร์รัปชันจะท�าให ้หน ่วยงานมีความโปร ่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าหน่วยงานใดที่คนไม่สนใจหรือนิ่งเฉย 

ต่อปัญหาและส่ิงที่ ไม่ถูกต้องหน่วยงานนั้นก็จะพบแต่ปัญหาและการ

ทุจริตคอร์รัปชัน ท�าให้หน่วยงานไร้ประสทิธภิาพและต้องล่มสลายในทีส่ดุ

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น

• ให้นักเรียนเช่ือมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างคนเป่านกหวีด 

 ท่ีเป็นรูปธรรม

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่เป็นคนเป่านกหวีด

4. รับผิด...รับชอบ

ความรับผิดชอบ คือ การมีจิตส�านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง 

พร้อมให้ตรวจสอบในการกระท�าถ้ามีการกระท�าผิดก็พร้อมยอมรับและ

แก้ไข ซึ่งความรับผิดชอบประกอบด้วย การกระท�า บทบาทและหน้าที ่บคุคล

ทีม่คีวามรับผิดชอบจะท�าให้เจริญในหน้าท่ีการงาน มรีะเบยีบวนิยัและเคารพ

กตกิา ส่วนบุคคลที่ไม่มีความรับผดิชอบจะเป็นคนไม่เอาไหน ไม่มีใครไว้วางใจ 

ให้ปฏิบตังิาน 

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น

• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  

 ทั้งลักษณะของคนที่มีความรับผิดชอบและคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง
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• แฟนขอมคีวามสมัพนัธ์ด้วย คดิอย่างไร เห็นว่าถกูต้องหรอืไม่ จะท�าอย่างไร

• เพื่อนชวนให้ทดลองยาเสพติด/ดื่มสุรา คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้อง 

 หรือไม่ จะท�าอย่างไร

• เหน็เพือ่นเล่นการพนนั คิดอย่างไร เหน็ว่าถกูต้องหรอืไม่ จะท�าอย่างไร

• เพื่อนชวนสูบบุหรี่ คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�าอย่างไร

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

8. ครสูรุปเหตผุลของการให้นักเรยีนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ    

 เพือ่ให้นักเรยีนมทีกัษะและประสบการณ์ รวมทัง้ความกล้าหาญทีจ่ะแสดงออก 

 ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปจากสังคมปัจจุบัน  

 เพราะสงัคมเราชอบนิง่เฉย ไม่อยากยุง่เรือ่งคนอืน่ หรอืเกรงใจในสิง่ที่ไม่ 

 ถกูต้อง ถ้าสงัคมเป็นเช่นนีต่้อไป คนทีก่ระท�าผดิก็จะคิดว่าเป็นสิง่ทีท่�าได้ 

 เพราะท�าแล้วไม่มีใครว่ากล่าวตกัเตอืนก็จะท�าอยูเ่รือ่ยไปจนกลายเป็นนสิยั 

 ที่ไม่ด ีดงัน้ัน นกัเรยีนทกุคนจะต้องก้าวสู่ความกล้าหาญต่อส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 

 ไม่เป็นธรรม

9. ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า นักเรียนคิดว่ามีสุภาษิต/ 

 ค�าพังเพยอะไรบ้างที่แสดงถึงค่านิยมของสังคมไทยที่นิ่งเฉยและไม่ให้ 

 สนใจเรื่องของผู้อื่นเพราะจะมีภัย 

10. ครเูฉลยว่ามสีภุาษติ/ค�าพงัเพย เช่น 

สุภาษติ/ค�าพังเพย ความหมาย

ทองไม่รู้ร้อน เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง
การที่คนเราเอาแต่ตัวเองให้รอดปลอดภัย

โดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไร

อย่าหาเหาใส่หัว
อย่าหาความล�าบากมาใส่ตนเองหรือเอา

เรื่องของคนอื่นมาท�าให้ตนเองเดือดร้อน

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน
อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะอาจจะ

ท�าให้ตนเองเดือดร้อน

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แสร้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ

กิจกรรมที่ 6
“ก้าวสู่ความกล้าหาญ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรยีนมคีวามกล้าหาญในการแสดงออกต่อการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

2. นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในสุภาษิต/ค�าพงัเพยท่ีแสดงค่านยิมของสงัคมไทย

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่าเคยพบสถานการณ์ที่ไม่สามารถท�าอะไรได้หรือไม ่

 ยกตัวอย่างเช่น การถูกแซงคิวแล้วไม่รู้จะพูดอะไร การถูกเพื่อนยืมเงิน 

 เป็นต้น นกัเรียนคิดอย่างไรในสถานการณ์ประเภทนี้ 

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน

3. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่แสดงบทบาทสมมตว่ิา ถ้าเกดิการแซงควิข้ึน จะท�า 

 อย่างไร และควรมข้ีอระวังอะไรบ้าง

4. ครอูธิบายว่า เวลานกัเรียนพบสถานการณ์ท่ีไม่ถกูต้องไม่เป็นธรรม เราต้องม ี

 ความกล้าหาญจะทีต่่อสูก้บัสิง่เหล่าน้ัน บางครัง้นกัเรยีนอาจจะไม่กล้าเพราะ 

 ไม่มปีระสบการณ์และทกัษะ ดังน้ัน จึงต้องเรยีนรู้และฝึกฝนทักษะและมี 

 ประสบการณ์ร่วมกนัในการเตรียมตวัต่อสถานการณ์จากบทบาทสมมติ

5. ครตูัง้โจทย์เพือ่ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมความคดิหาวธิแีก้ไขสถานการณ์  

 โดยออกมาแสดงบทบาทสมมติว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะท�าอย่างไร  

 โจทย์อย่างเช่น

• ถูกแซงคิวโดยรุ่นพี/่รุ่นน้อง คิดอย่างไร เห็นว่าถกูต้องหรอืไม่ จะท�าอย่างไร 

• เพื่อนขอลอกการบ้าน คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�าอย่างไร

• เพื่อนขอให้ช่วยโกหกครู คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�า 

 อย่างไร

• เห็นเพื่อนรังแกรุ่นน้อง คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�าอย่างไร

• เหน็เพือ่นใช้เงนิฟุม่เฟือย คดิอย่างไร เหน็ว่าถกูต้องหรอืไม่ จะท�าอย่างไร

6. ครูอาจจะเพิ่มโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาสังคมหรือเป็นสถานการณ์ที่ 

 ล่อแหลมต่อนกัเรียนควบคู่กนัด้วย เช่น
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11. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่คดิว่าจะเปลีย่นสภุาษิต/ค�าพงัเพยเหล่านีอ้ย่างไร  

  เพือ่สร้างความกล้าหาญให้ประชาชนต่อสูก้บัสิง่ไม่ถกูต้องและไม่นิง่เฉย 

  ต่อปัญหา

12. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สงัเกตจากการแสดงบทบาทสมมต ินกัเรียนแสดงออกถงึความกล้าหาญต่อ 

 การกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

2. ประเมินจากการตอบค�าถาม นกัเรียนอธิบายและเสนอสภุาษติ/ค�าพังเพยที ่

 แสดงค่านยิมของสังคมไทย

เวลาเรียน

1 - 2 คาบเรียน

คนมีฝีมอืแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอนัตรายร้ายแรงแก่สงัคม

จะต้องเป็นทัง้คนดแีละมฝีีมอื จงึจะเป็นผูม้คีณุค่า

แก่ประเทศชาติ สงัคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

อดตีนายกรฐัมนตรี
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ประโยค ใครพูด ตอนใด อารมณ์ วัตถปุระสงค์

เจ้าบ่ต้องเสยีดาย ไปเสยีดายอหียงั 

ข้าวเฮาพอกนิ พอขายทุกปี ท่ีนา

เฮาปลกูข้าวได้งามทุกปี

ยายไฮ
ความสุขแห่งชีวิต 

หน้า 32

บ่ท่วมดอก น�า้คอืสพิอดีให้ดกัไซใส่

มองได้ เจ้าสหิาปลาได้หลายกว่า

เก่า

นายช่าง

จ�ารูญ
ผู้บกุรุก หน้า 37

กจู้างย่ีสบิบาท มึงสเิซน็บ่ ผู้ใหญ่พจน์ ผู้บกุรุก หน้า 39

ล�าพังผมจะชดใช้อะไรได้ น�า้ท่วม

นาขนาดนี ้ท่ีนาเสยีหายต้ังหลาย

สบิไร่ ...อย่างผมเงินเดือนใช่ว่าจะ

มากมายเงินเดอืนแค่หม่ืนห้าพนั

บาท ซือ้กางเกงในให้เมียกไ็ม่เหลอื

แล้ว

นายอ�าเภอ
นายอ�าเภอกางเกง

ในเมีย หน้า 65

เม่ือหางราชการไม่กระดิก ...ต้อง

เอาหนังสอืไปฟาดหวัทางการ

ครูใหญ่

ทองสงิห์

หญิงผู้แบกโลก

ร้องทุกข์ หน้า 77

ค่าเช่าแล้วแต่ข้อยสเิอาเด้อแม่ใหญ่ เจ้าของท่ีนา
ข้าวในนาคนอืน่ 

หน้า 118

ไม่มีการเปิดเข่ือน พีน้่องท่ีมา

ประท้วงเป็นเพียงคนส่วนน้อย คน

ส่วนใหญ่ 90% จะต้องใช้ไฟและใช้

น�า้ท�าการเกษตร ชาวประมงมีเพยีง

แค่ 10%...

นายก

รัฐมนตรี

ขบวนรถไฟและ

ประกายเพลงิ 

หน้า 255

น�า้อยู่ใกล้เป็นหยงับ่เอามาดบัไฟ...

รถดบัเพลงิกิง่นาตาลกใ็ช้บ่ได้บ่ ถ้า

บ่มีประโยชน์ ม้ืออืน่กสิูเอาไฟไป

เผาท่ิมให้เหมิด

ยายไฮ

ขบวนรถไฟและ

ประกายเพลงิ 

หน้า 258

อยากได้นาคนืก็ยกนาไปสิ ไม่ใช่

ระบายน�า้ออก
ชาวบ้าน

ความขัดแย้ง  

หน้า 306

กิจกรรมที่ 7
“ก้าวอย่างยาย” 

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. เข้าใจและตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบของความไม่เป็นธรรม

2. วเิคราะห์เงือ่นไขสภาพแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกับความไม่เป็นธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม    

1. ครแูนะน�าหนงัสือเร่ือง “ยาย”

2. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกนัอ่านหนงัสอืเรือ่ง “ยาย”

เรื่องย่อ “ยาย”

ชีวิตของหญิงชรา ชาวนาผู้ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเอง 

และครอบครัวจากการกระท�าของรัฐท่ีน�าที่นาของยายไปสร้างเขื่อน 

ทั้งที่ไม่ยินยอม ตลอดระยะเวลา 27 ปีแห่งการต่อสู้ ความยากล�าบาก 

และความทกุข์ทรมาน ไม่มีแม้การชดเชยหรอืเยยีวยาใด ๆ  ไม่ได้รบัความสนใจ 

หรือเห็นใจใด ๆ จากข้าราชการในระดับต่าง ๆ ถูกมองว่าเป็นคนน่ารังเกียจ 

จากเพือ่นบ้าน ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย ชีวิตของยายและลูกหลาน 

ที่ย�่าแย่ลงเรื่อย ๆ  ไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ ลูกหลานคนแล้วคนเล่า 

ที่ต้องขายแรงงานไปต่างถิ่น ความทุกข์กายนั้นยังไม่เท่าทุกข์ใจที่ต้องทน 

ข่มขนืมองดภูาพเหล่านัน้ กล�า้กลนืหยดน�า้ตาเข้าไว้ในอกไม่เปิดเผยให้ผู้ใดเห็น 

นอกจากภาพความแขง็แกร่งเพ่ือเป็นหลักยดึให้แก่ลูกหลาน

3. หลงัจากอ่านจบ ครูให้นกัเรียนเล่นเกม “Whose  talk?” โดยครูจะมปีระโยค 

 ค�าพูดมาให้ ให้นกัเรียนแต่ะกลุม่แข่งขนักนัตอบว่าใครเป็นผู้พูด ปรากฏใน 

 ตอนไหน และพูดด้วยอารมณ์อย่างไร มวัีตถปุระสงค์อะไรในการพดู 
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…ยายจบัมอืผูว่้าลากไปกับพืน้ซเีมนต์เป็นบริเวณกว้าง “มนัท่วมตรงนี ้

มนัท่วมสงูถงึเพยีงนี ้ ไม่ใช่แค่คบื ถ้าคบืเดียวฉนัไม่มาให้เสยีเวลาหรอก แต่

มนัท่วมหลายสิบไร่ ข้าวปลาชัน้เสียหายหมด”

ยายถาม  : ผูว่้าเจบ็ไหม…

ผูว่้า  : เจบ็สป้ิา ท�าไมต้องท�าถงึขนาดนี้

ยายเค้นเสยีงหนกัแน่น : ผูว่้าเจบ็แค่นีแ้ต่รู้ไหมราษฎรอย่างฉนัเจบ็แค่ไหน 

6. สนทนาแลกเปล่ียนและวเิคราะห์เรือ่งของยายว่าสิง่ทีเ่กิดขึน้คืออะไร มีใคร 

 บ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไร  

 นักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีความคิดและท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร 

 สิง่ท่ีถกูต้องควรเป็นอย่างไร

7. ให้นักเรยีนแต่ละคนเขยีนจดหมายถงึยาย ความยาว 1 หน้ากระดาษ

สื่อการเรียนรู้ 

หนงัสือ “ยาย” โดยประชาคม ลนุาชัย.2550.ส�านกัพมิพ์บูรพา

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ 

  ค�าถาม สามารถสะท้อนความรูสึ้กเก่ียวกับความไม่เป็นธรรมทีเ่กิดข้ึน

2. ประเมนิผลจากการแสดงบทบาทสมมตสิะท้อนคณุค่าของสาระ

เวลาเรียน 

2 - 3 คาบเรยีน

4. ให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมตจิากผู้พดูและค�าพดูในข้างต้น แล้วสนทนา 

 แลกเปลีย่นว่ามีนกัเรียนมีความรูส้กึต่อเรือ่งของยายอย่างไร

5. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่สะท้อนความรู้สกึกบัประโยคเหล่านี ้ เห็นด้วยหรือไม่ 

 เห็นด้วยกบัประโยคหรือสถานการณ์เหล่านี ้เพราะเหตุใด

“คนรวยแม้จะชั่วร้ายแต่สังคมยังยกย่อง คนจนต่อให้ดีแสนดีแค่ไหน 

นอกจากถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วยงัถูกดหูมิน่เหยยีดหยาม”

 

  …ยายรอผูว่้าตัง้แต่บ่ายจนมืดค�า่ ข้าราชการท่ีท�างานในศาลากลางกลับ

กนัหมดแล้ว ยายกบัผองเพ่ือนคนแก่เฒ่าเข้าไปพกันอนในศาลากลาง

ฝนเทกระหน�า่ต้ังแต่หัวค�า่ ยายนอนขดตวั หนาวจนปากคอสัน่ ยายไม่

เคยรู้สึกหนาวขนาดนีม้าก่อนในชวีติ ห่วงลูก ๆ ทีร่อคอยการกลับกห่็วง ห่วง

นาท่ีจมอยู่ใต้น�า้กห่็วง

เสียงย�า่เท้ากระทบพ้ืนดังสนัน่ พร้อมร่างสงูทะมนึของชายฉกรรจ์ในชดุ

ลายพรางนบัร้อย ชายเหล่านัน้ตวาด “ใครให้มานอนทีน่ี”่ และไล่ให้ยายและ

ผูเ้ฒ่าอ่ืน ๆ ออกไปนอกศาลากลาง

ยายพยายามร้องขอความเห็นใจ ว่ามดืค�า่แล้ว และฝนกย็งัตกอยู ่ชาย

ฉกรรจ์อุ้มตวัผูเ้ฒ่าออกไปทีละคน ยายพยายามต่อสู้ดิน้รน เขาอุม้ยายมาถึง

รมิถนน แล้วโยนลงกลางแอ่งน�า้ขงัเสียงดงัโครม 

ยายยงันอนเค้เก้อยูก่ลางแอ่งน�า้รมิถนน กลางสายฝนทีพ่ร�าลงมาไม่หยุด 

รายรอบไม่ไกล คนเฒ่าคนแก่ทีถู่กอุม้มาปล่อยก่อนหน้านีน้ัง่ตวัสัน่สะท้าน…

…เสียงหวัเราะของชาวบ้านดังประสานกนั นายอ�าเภอยิม้ขบขนักับค�าพดู 

ของตวัเอง ชาวบ้านส่วนหนึง่ท่ีมอีารมณ์ร่วมกห็วัเราะ อีกส่วนหน่ึงทีต้่องการ 

ประจบนายอ�าเภอกพ็ากันปรบมอื ทว่าในส่วนเจ้าของทีน่าจมน�า้พร้อมกนัขบฟัน 

โดยไม่ได้นดัหมาย

เสียงตะโกนเสียงหนึง่จากกลุ่มชาวบ้าน “น�า้ท่วมนาไปแล้วกบ่็มีนาเด้อ 

เจ้าสิเอาหลกัฐานไสมาแสดง”
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8. ครูให้โจทย์แก่นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ส�ารวจการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการ 

 ใช้ทางเดนิและการจอดรถในสถานทีต่่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า บรษิัท 

 โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจหรือเป็น 

 ปัญหา เช่น การจูงคนตาบอดข้ามถนน การฝ่าไฟแดง การแซงหน้า 

 การแย่งกันขึน้-ลงรถเมล์ เป็นต้น แล้วกลบัมาสนทนาแลกเปลีย่นความ 

 คดิเห็น

สื่อการเรียนรู้ 

สือ่วีดทิศัน์เร่ือง 18 ปี บรบิรูณ์

การประเมินผล

สงัเกตจากการตอบค�าถามและน�าเสนอผลงาน

เวลาเรียน 

1 - 2 คาบเรยีน

กิจกรรมที่ 8
“ก้าวเข้า 18 ปี บริบูรณ์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั

2. นักเรียนเข้าใจผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่ปฏิบัติตาม 

 กฎจราจร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครชูวนนกัเรยีนสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้รถใช้ถนน  

 นักเรียนมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้าง  

 เช่น การนั่งรถมาโรงเรียน การข้ามถนน การจอดรถ เป็นต้น ซึ่งเป็น 

 เหตุการณ์ที่ประทับใจ เหตุการณ์ที่ระทึกใจ เหตุการณ์ไม่พอใจ เป็นต้น  

 เหตกุารณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความรูสึ้กของนกัเรยีนอย่างไร

2. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน

3. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่แสดงบทบาทสมมตสิะท้อนการใช้รถใช้ถนนทีผิ่ด 

 กฎจราจร เช่น ขับรถย้อนศร ขีม่อเตอร์ไซค์ซ้อน 3 คน ขบัรถเมล์ฝ่าไฟแดง  

 เป็นต้น โดยแต่ละกลุม่จะได้พาหนะทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ รถจักรยานยนต์  

 รถเก๋ง รถเมล์ รถสองแถว รถแทก็ซี ่ เป็นต้น พร้อมอธบิายผลของการ 

 ปฏบัิตเิหล่านีจ้ะได้รับผลอย่างไรบ้าง

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่ซ้อมและน�าเสนอผลงาน 

5. ครชูวนนกัเรียนดูส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง 18 ปี บรบิรูณ์

6. ครูถามนักเรียนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างโดยอธิบายเป็นเหตุการณ์  

 3 ช่อง ว่าจดุเริม่คืออะไร จดุขดัแย้งคอือะไร และจุดส้ินสุดคืออะไร รวมทัง้ให้ 

 นักเรยีนคิดว่าตวัละครแต่ละตวัมีพฤตกิรรมอย่างไรบ้างทัง้เรือ่งทีดี่และไม่ดี

7. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน
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ตัวอย่าง

สญัญาณไฟจราจร ไฟเขยีว ไฟเหลอืง ไฟแดง มีไว้เพ่ือสร้างระเบยีบ

ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในบรเิวณท่ีเป็นทางแยกและทางข้าม เพือ่ลด 

การเกดิอบุตัเิหตแุละสร้างความเข้าใจร่วมกัน     ผูท้ีก่ระท�าผดิและกระท�าตามกฎ 

สัญญาณไฟอาจมีเหตุผลแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่เอาเปรียบขอให้ได้ไปก่อน 

ไม่สนใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไร กลุ่มที่ท�าตามกฎอาจจะมีเหตผุล

ว่ามกีล้องตรวจจบั กลวัเสยีค่าปรบั กลวัต�ารวจ ท�าเพ่ือความปลอดภยั ท�า

เพือ่ส่วนรวม เป็นต้น 

6. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกับเหตผุลในการกระท�าหรอืไม่ 

 กระท�าตามกฎ กติกา มารยาท ดังกล่าวโดยใช้แนวทางพัฒนาการทาง 

 จรยิธรรม ดงันี้

ระดบัต้น  ท�าหรอืไม่ท�า เพราะกลวัการลงโทษ กลวัเสยีผลประโยชน์ 

   ของตนเอง

ระดับกลาง ท�าหรือไม่ท�า เพราะค�านึงถึงความสงบเรียบร้อยของ 

   ส่วนรวม

ระดบัสงู  ท�าหรือไม่ท�า เพราะเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์  

   การอยูร่่วมกันอย่างมศัีกดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์

7. ครสูรุปโดยช้ีให้เหน็ความส�าคัญของกฎ กตกิา มารยาท ทีท่�าให้ทกุคนอยู่ 

 ร่วมกันอย่างสนัต ิอย่างไรก็ตาม การใช้เหตุผลและคณุธรรมส�าคัญทีส่ดุใน 

 การเลอืกทีจ่ะกระท�าหรอืไม่กระท�าตามกฎ กติกา มารยาททีส่งัคมก�าหนด 

 ขึ้นร่วมกัน เช่น รัฐบาลนาซีสั่งให้จับกุมคุมขังและประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ 

 เพราะเป็นพวกเชือ้สายยิว และหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมอืแจ้งเบาะแส 

 ถอืว่าเป็นผูก้ระท�าผดิกฎหมายในขณะนัน้

8. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกันระดมสมองว่าในห้องเรยีนควรมกีฎ กตกิา  

 มารยาทอะไรบ้าง

9. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

กิจกรรมที่ 9
“ก้าวสู่กฎ กติกา มารยาท”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนเข้าใจความส�าคัญและเคารพกฎ กตกิา มารยาท

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลการส�ารวจพฤตกิรรมการใช้รถใช้ถนน  

 กลุม่ละ  3 -5 นาท ีพร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ท่ีนกัเรยีนได้ 

 น�าเสนอ

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและ 

 ประสบการณ์ในการส�ารวจการใช้รถใช้ถนนในสถานทีต่่าง  ๆ    มาสร้างเป็นเรือ่ง 

 ใหม่ เรียกว่า บทละครส้ันสะท้อนใจผ่านการใช้รถใช้ถนน โดยสอดแทรก 

 สาระ 5 ประการของหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” มคีวามยาวของเรือ่งไม่ 

 เกนิ 5 นาที (การสอดแทรกสาระ 5 ประการผ่านพฤตกิรรมต่าง ๆ   เช่น การ 

 ขบัรถย้อนศร การฝ่าไฟแดง การแซงหน้า การแย่งกนัขึน้ - ลงรถเมล์ เป็นต้น)  

 ครูอาจอธิบายถึงสาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้แก่ 

 นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในสาระของหลักสูตรมากขึ้น

3. ให้นกัเรียนเขยีนและซ้อมบทละครสัน้ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองเรือ่ง กฎ กตกิา มารยาทในการใช้รถใช้ 

 ถนนของสังคมไทยว่ามอีะไรบ้าง ถ้าท�าตามจะเกดิผลอย่างไร และถ้าไม่ท�า 

 ตามจะเกดิผลอย่างไร โดยน�าเสนอเป็นบทบาทสมมต ิใคร ท�าอะไร ที่ไหน  

 และเกดิอะไรขึน้
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บทเรียนเรื่อง
“ผู้น�า”

แนวคิด

“ผู้น�า” เป็นผู้ที่มีบทบาทน�าของทุกสถาบัน ทั้งครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชนและประเทศ สามารถมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์ของผู้ที่เป็น

สมาชิก ความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรหรือสถาบัน ผู้น�าที่ดี

จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ การมีความรับผิดชอบสูง 

รูจ้กัเสยีสละ มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ รกัษาความเป็นธรรม และรูจั้กพอเพยีง 

อย่างไรก็ตาม การทีสั่งคมหนึง่สงัคมใดจะได้ผูน้�าทีด่หีรือไม่ดนีัน้ขึน้อยูกั่บว่า

คนในสังคมนั้นต้องการผู้น�าแบบไหน เพราะผู้น�าคือผลสะท้อนค่านิยมของ

คนในสงัคม  

สาระการเรียนรู้

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “ผู้น�า” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ

ส�าคัญต่อองค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ ผู้น�ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อะไรบ้าง   ท�าไมผูน้�าต้องเสยีสละ ต้องเหน็แก่ส่วนรวม ต้องมีความรบัผดิชอบสงู 

กว่าคนอืน่ รวมทัง้ได้เรยีนรูก้ารเป็นผู้น�าทีดี่ตามหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” เป็น

อย่างไร นกัเรยีนได้ฝึกการเป็นผูน้�า การคดิวเิคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์

ทีซ่บัซ้อนเพือ่ก้าวไปสูก่ารเป็นผู้น�าทีดี่ 

สาระของหลักสูตร

• ความซือ่สตัย์สจุรติ 

• การมีจติสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสงัคม 

• การกระท�าอย่างรบัผดิชอบ 

• การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติและการน�าเสนอผลงานจากการ 

ส�ารวจการใช้รถใช้ถนน

เวลาเรียน

1 - 2 คาบเรียน
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จุดประสงค์   

1. เพือ่ให้นกัเรียนได้รับรู้ถึงเร่ืองราวเกีย่วกบั “ผู้น�า” ทีด่ี 

2. เพือ่สร้างความเข้าใจลักษณะของผู้น�าท่ีจะน�าให้สังคมอยูร่อดและก้าวหน้า  

 ทีต้่องมีคุณค่าความดี 5 ประการตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

3. เพือ่ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนความเป็นผูน้�าท่ีดี 

โครงสร้างกิจกรรม

กจิกรรมที ่1 “ต�าแหน่งน้ี ส�าคัญไฉน”    

กจิกรรมที ่2 “สมมตว่ิาเป็นประธาน”    

กจิกรรมที ่3 “ลองประชาสัมพันธ์”    

กจิกรรมที ่4 “ผู้น�าในดวงใจ”    

กจิกรรมที ่5 “ผู้น�าในสภา” 

กจิกรรมที ่6 “ภาพกบัผู้น�า”     

กจิกรรมที ่7 “Animal Farm”     

กจิกรรมที ่8 “ละครผูน้�า”     

กจิกรรมที ่9 “ผู้น�าทีย่ิ่งใหญ่อยู่ในตวัเรา” 

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครศึูกษารายละเอียดของบทเรียนเร่ือง “ผู้น�า” และเตรียมสือ่การเรยีนการ 

 สอน ได้แก่ ใบงาน การเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ กรณศีกึษา เรือ่ง เงนิ 

 และผลประโยชน์ส่วนรวม และภาพประกอบกจิกรรม ภาพกับผู้น�า รวมทัง้ 

 อ่านวรรณกรรมเร่ือง Animal farm

2. ครเูตรียมความพร้อมนกัเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม 

 ให้ตัง้ชือ่กลุม่และค�าขวัญของกลุม่

3. ให้นกัเรียนแต่ละสมมตบิทบาทเป็นผู้น�าประเภทต่าง ๆ   เช่น ผู้น�าเผดจ็การ  

 ผูน้�าประชาธิปไตย ผูน้�าบ้าเงนิ ผูน้�าซ่ือสตัย์ ผู้น�าท่ีรบัผิดชอบ เป็นต้น แล้ว 

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกผู้น�าประเภทต่าง ๆ และให้คิดค�าพูด 

 (ซึ่งแสดงถึงลักษณะของผู้น�าที่กลุ่มตนเองได้รับ) เพื่อออกค�าสั่งให้เพื่อน 

 กลุ่มอื่นท�าตาม เช่น

 ผู้น�าเผด็จการ  ชอบสั่งการให้ประชาชนท�าตาม เช่น สั่งให้ 

     หมอบ คลาน ลงโทษ

 ผู้น�าบ้าเงิน  ท�าทุกอย่างเพื่อเงิน เช่น เจ้าจ่ายข้า ข้าจะให้ 

     เจ้าผ่าน

 ผู้น�าที่ซื่อสัตย์  ไม่โกหกหลอกลวง เช่น เราจะไม่หลอกลวง 

     ประชาชน เราขอสัญญา

4. ซ้อมและน�าเสนอบทบาทสมมต ิ แล้วถามความคิดเหน็ของนกัเรยีนว่าทัง้ผู ้

 เป็นผูน้�าและผูถ้กูน�ารูส้กึอย่างไรต่อผูน้�าประเภทต่าง ๆ   นกัเรยีนต้องการผูน้�า 

 แบบไหน เพราะอะไร
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กิจกรรมที่ 1
“ต�าแหน่งนี้ ส�าคัญไฉน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจและตระหนกัถึงภาระหน้าทีข่องการเป็นผู้น�า

2. นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในฐานะผู้น�า

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครกูล่าวถึงสิง่หนึง่ทีน่กัเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 จะต้องได้เรยีนรูก่้อน 

 จบการศึกษา คือ การได้เป็นผูน้�าโรงเรยีนหรอืประธานนกัเรยีน ซึง่นกัเรียน 

 จะได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การร่างนโยบาย การหาเสียง  

 การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน 

 นักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดว่า “นักเรียน 

 คิดว่าต�าแหน่งประธานนักเรียน ส�าคัญอย่างไร” เขียนคนละ 1 - 2 ข้อ 

 จากน้ันน�าไปเขยีนทีก่ระดานด�าหน้าชัน้เรยีน

2. ครถูามนกัเรียนถึงเหตผุลในการเขยีนถงึความส�าคญัของต�าแหน่งน้ี

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน เพื่อเขียนหน้าที่ของประธานและกรรมการ 

 นกัเรียนว่าควรมีอะไรบ้าง เพราะเหตใุด

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน พร้อมแลกเปล่ียนความคดิเหน็ ครถูาม 

 เพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น นักเรียนต้องการเป็นประธานนักเรียนหรือไม่  

 เพราะเหตใุด

5. เมือ่น�าเสนอแล้ว ครสูมมตว่ิาถ้านกัเรียนต้องลงสมัครรบัเลอืกตัง้เป็นประธาน 

 นักเรียน นักเรียนจะมีนโยบายอะไรบ้างในการหาเสียง พร้อมระบุด้วยว่า 

 นโยบายแต่ละนโยบายท�าเพ่ือใคร และจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง 

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน 

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมินจากผลงานและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน

เวลาเรียน 

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 2
“สมมติว่าเป็นประธาน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรยีนเข้าใจและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเองและส่วนรวม

2. นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในฐานะผู้น�า

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
1. แบ่งกลุม่นกัเรียนกลุม่ละ 5 -6 คน ให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสมมติเป็นคณะ 
 กรรมการนกัเรียนชดุหน่ึง ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธกิาร  
 ประชาสัมพันธ์ ปฏคิม เป็นต้น ให้นักเรยีนภายในกลุ่มเลือกบทบาทให้เพือ่น 
 ในกลุม่ พร้อมให้เหตผุลว่าเลอืกคนน้ีเป็นประธานเพราะเหตใุด เลือกคนนี ้
 เป็นเลขาธิการเพราะเหตุใด 

2. ครอูธิบายว่าแต่ละหน้าทีม่คีวามรับผิดชอบแตกต่างกนั การทีนั่กเรยีนจะมี 
 ความรับผดิชอบเพ่ิมมากขึน้จากการเรยีน นกัเรยีนคดิว่ามคีวามพร้อมมาก 
 น้อยเพยีงใด และนกัเรยีนคดิว่าการเป็นประธานนกัเรยีนและคณะกรรมการ 
 ทีด่คีวรต้องท�าอย่างไรบ้าง

3. ครใูห้นกัเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนได้เป็นคณะกรรมการนกัเรยีน นกัเรยีนจะ 
 ลงมอืท�านโยบายด้านใดเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตใุด และต้องการจะพัฒนา 
 โรงเรียนด้านใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด เพือ่ให้โรงเรียนเป็น “โรงเรียนสขีาว”

4. ครใูห้นกัเรียนฝึกการน�าเสนอนโยบายของแต่ละกลุ่ม หน้าชัน้เรียน 

5. ให้เวลานกัเรียนซ้อม 10-15 นาที 

6. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ครอูาจจะเปลีย่นสถานที่ให้การน�าเสนอนโยบายเป็นหน้าเสาธง 

 หรอืห้องประชมุเพ่ือสร้างสถานการณ์ให้สมจรงิ

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล
1. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเหน็

2. ประเมินจากการน�าเสนอผลงาน

เวลาเรียน 

1 คาบเรียน

ถ้าคณุท�าถกูต้อง

ยดึความถกูต้อง

คณุจะเผชญิหน้ากบัใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล

ประธานมลูนธิปิระเทศไทยใสสะอาด
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กิจกรรมที่ 3
“ลองประชาสัมพันธ์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนฝึกทักษะการประชาสัมพันธ์ในฐานะการเป็นผู้น�า

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครอูธบิายกจิกรรมหนึง่ทีส่�าคญัในการท�าให้นโยบายของนกัเรยีนเป็นทีรู่จั้ก  

 นักเรียนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ได้รับฟัง ซึ่งมี 

 หลากหลายวิธี เช่น การปราศรัย การท�าโปสเตอร์ การหาเสยีงตามสาย 

 การเดินรณรงค์ เป็นต้น 

2. ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการประสัมพันธ์ที่แต่ละกลุ่มถนัด 

 ทีส่ดุและลงมอืปฏิบัตติามที่ได้ตกลงกนัไว้

3. ครูให้เวลานักเรียนท�าตามกิจกรรมที่ตกลงกัน โดยนักเรียนอาจจะไปหา 

 ข้อมลูเพ่ิมเตมิจากห้องสมุดหรือแหล่งความรูอ่ื้น ๆ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ครชูวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเห็นว่า การทีน่กัเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอ 

 นโยบายและประชาสัมพันธ์ไปนั้น นักเรียนจะต้องรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้ 

 ตามนโยบาย และต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง นโยบายที่ 

 แต่ละกลุ่มคิดนัน้ เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนและโรงเรียนจรงิหรือไม่ เช่น  

 นโยบายลงแอพพลิเคชันให้รุ่นน้อง ป.1 ฟรี เป็นประโยชน์จริงหรือไม่  

 นโยบายแจกน�้าดื่มฟรีเป็นการสิ้นเปลืองเงินหรือไม่ เป็นต้น

6. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่พิจารณานโยบายของตนเองอกีครัง้ และปรบัปรงุ 

 นโยบายให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์มากขึ้น

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

 สงัเกตจากกระบวนการท�างานและนโยบายท่ีนกัเรยีนประชาสมัพนัธ์

เวลาเรียน 

2 คาบเรียน

1
#

2
#

2
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กิจกรรมที่ 4
“ผู้น�าในดวงใจ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

 นกัเรียนเข้าใจเร่ืองราวของผูน้�า ท้ังผูน้�าท่ีดแีละไม่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครถูามนกัเรียนแต่ละคนว่า มผีูน้�าในดวงใจหรอืไม่ ผู้น�าคนนัน้เป็นผู้น�าใน 

 ดวงใจเพราะเหตใุด และคิดว่านักเรยีนจะเป็นเหมอืนผู้น�าในดวงใจได้หรอืไม่ 

 ในเรือ่งอะไรบ้าง

2. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักผู้น�าอย่าง เนลสัน แมนเดลา มหาตมะ คานธ ี

 อบัราฮมั ลนิคอล์น อดอล์ฟ ฮติเลอร์ และซฮูาร์โต หรอืไม่ ท�าไมครจึูงเลือก 

 ผู้น�าเหล่านี้มาให้นักเรียนได้ศึกษา 

3. ครใูห้นกัเรียนแต่ละกลุม่เลอืกค้นคว้าผู้น�าเหล่าน้ีหรอืผูน้�าในดวงใจ ค้นหา 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้น�า ท�าไมเขาเหล่านั้นจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

4. ให้เวลาศึกษาค้นคว้าข้อมูล 20 นาที หรือ 1 คาบเรียน

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

 ประเมินจากการน�าเสนอผลงานทีนั่กเรยีนได้ไปค้นคว้า

เวลาเรียน 

1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5
“ผู้น�าในสภา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ลกัษณะความเป็นผู้น�าในทางการเมือง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทน 

 ราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) ว่ามคีวามส�าคัญอย่างไรบ้าง ถ้าสภาผู้ 

 แทนราษฎร  (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่ท�าหน้าท่ีเพือ่ผลประโยชน์ของ 

 ส่วนรวมจะเกดิอะไรขึน้บ้าง ยกตวัอย่าง

2. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน 

3. ครูสมมติให้นักเรียนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก 

 วุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อสนทนาว่า นักเรียนจะท�าภารกิจอะไรเป็นอันดับแรก  

 เพราะอะไร 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน 

5. ครใูห้นกัเรียนแบ่งกลุม่เพ่ือแสดงบทบาทสมมตใินสภา โดยก�าหนดบทบาทดงันี้

• บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล

• บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้าน

• บทบาทสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

• รัฐมนตรีประจ�ากระทรวงต่าง ๆ 

6. ครูก�าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนทั้งหมดก�าลังพิจารณากฎหมายและ 

 โครงการต่าง ๆ  ทีเ่สนอโดยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงต่าง ๆ  โดยครูท�าหน้าที ่

 เป็นประธานสภา แจกใบงาน การเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ

7. ครแูสดงบทบาทสมมตทิีก่�าหนดให้ โดยครทู�าหน้าทีเ่ป็นประธานสภา และให้ 

 กลุม่ที่ได้รับเป็นบทบาทรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงเป็นผูเ้สนอร่างกฎหมาย 

 หรอืโครงการซึง่ต้องชีแ้จงต่อสภา และให้นกัเรียนทีส่มมตเิป็นสมาชกิสภา 

 ผูแ้ทนราษฎร  (ส.ส.)  และสมาชกิวุฒสิภา  (ส.ว.) อภปิรายร่างกฎหมายหรอื 

 โครงการ ว่ามีความเหมาะสมและท�าเพือ่ใคร และลงมตว่ิาเหน็ชอบหรอืไม่  

8. ก่อนเข้ารบัหน้าทีส่มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา ครใูห้นกัเรยีน 

 ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค�าดังต่อไป 

 นี ้ข้าพเจ้า (ชือ่ผูป้ฏญิาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ 

 ซือ่สตัย์สจุรติเพือ่ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทัง้จะรกัษาไว้และ 

 ปฏบัิตติามซึง่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ

9. เมือ่แสดงแล้ว ครถูามนักเรยีนว่ารู้สกึอย่างไรและให้นักเรยีนแสดงความคิด 

 เห็นเกี่ยวกับอ�านาจและความส�าคัญของ ส.ส และ ส.ว. ถ้านักเรียนหรือ 

 ประชาชนไม่สนใจหรอืไม่ใส่ใจการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

 (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่ 

 เกีย่วข้องกบัตนเอง เป็นเรือ่งที่ไม่ถกูต้อง เพราะชวีติของประชาชนทกุคน 

 ต้องได้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจของสภาท้ังสิน้ เช่น การเก็บภาษ ีการ 

 ปรบัปรงุระบบการคมนาคมขนส่ง  สวสัดกิารสงัคม   เป็นต้น    ส่วนร่างกฎหมาย 

 หรอืโครงการต่าง ๆ ทีเ่สนอโดยรฐัมนตรนีัน้ ถ้าทกุคนนิง่เฉยหรอืไม่สนใจ  

 อาจท�าให้เกิดโครงการที่ไม่ดีใช้งบประมาณมากเกินไปหรอืไม่เหมาะสมกับ 

 ความต้องการของประชาชน หรอือาจจะมกีารทุจรติคอร์รปัชนั ดงันัน้  

 นกัเรียนควรเริม่สนใจและให้ความส�าคญัต่อการเป็นผู้น�าทีด่ ี ผู้น�าทีท่�าเพือ่ 

 ประชาชนอย่างแท้จรงิ 

10. ค�าถามเพือ่การเรยีนรู้

• นักเรียนคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ควรท�าเพื่อประชาชน 

 หรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัด

• นักเรียนคิดอย่างไรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่เห็นแก่ 

 ประโยชน์ของท้องถิน่ของตนเองมากกว่าเหน็แก่ประโยชน์ของประเทศชาติ

• นกัเรียนคดิอย่างไรกับสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ของประเทศไทย

• หากประชาชนจ�านวนมากกล่าวหารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว ่า 

 บริหารงานแล้วเกิดความเสียหายและเอื้อประโยชน์ต่อเครือญาติและ 

 พวกพ้อง นักเรียนคิดว่าผู้น�ารัฐบาลควรกระท�าอย่างไร

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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สื่อการเรียนรู้ 

ใบงานเสนอร่างกฎหมายโครงการ

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 

และสามารถจ�าแนกลกัษณะของผูน้�าการเมอืงท่ีดแีละไม่ดี

เวลาเรียน 

1 - 2 คาบเรียน

ใบงานการเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ

ที่...................................................

วันที่...........เดือน................พ.ศ.........

เรื่อง เสนอร่างกฎหมาย/โครงการ

เรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎรโรงเรียนข้าพเจ้าขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

เรื่อง................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำาเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมนี้  

ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ดัง

กล่าวมาด้วยแล้ว

                 ขอแสดงความนับถอื

      (ลงชือ่)                             ผูร้บัรอง

                 (………………………………………….)

      (ลงชือ่)                             ผูร้บัรอง

                 (………………………………………….)

      (ลงชือ่)                             ผูร้บัรอง

                 (………………………………………….)
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กิจกรรมที่ 6
“ภาพกับผู้น�า”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

เข้าใจลกัษณะความเป็นผูน้�าทีดี่ทีรั่บฟังปัญหาและความเดือดร้อนของ

ประชาชน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครชูวนนกัเรียนสนทนาแลกเปลีย่นเกีย่วกบัการเรยีกร้อง/การประท้วง/การ 

 ชมุนุม นกัเรียนมคีวามเหน็อย่างไรบ้าง นกัเรยีนคิดว่าการทีป่ระชาชนออกมา 

 เรยีกร้อง/ประท้วง/ชมุนมุ เพราะเหตุใด

2. ครถูามนกัเรียนว่าเคยเรียนประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 14 ตลุาคม 2516 หรอื 6  

 ตลุาคม 2519 หรือไม่ นักเรียนมีความรูสึ้กอย่างไรบ้าง 

3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่

4. ครใูห้นกัเรียนดูภาพประกอบการเรยีนการสอน และตอบค�าถามต่อไปนี้

• นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อภาพเหล่านี้

• ผู้คนจ�านวนมากมารวมตัวกันเพื่อเหตุใด นักเรียนคิดว่าในแต่ละ 

 เหตกุารณ์มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้น�าหรือไม่ อย่างไร

• ข้อความทีว่่า “การเรียกร้อง/ประท้วง/ชุมนมุของประชาชนทีเ่ดอืดร้อน 

 เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของ 

 ประเทศ”นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

• ถ้านักเรียนเป็นผู้น�ารัฐบาลที่มีประชาชนมาเรียกร้อง/ประท้วง/ชุมนุม 

 เป็นจ�านวนมาก นักเรียนจะท�าอย่างไร เพราะอะไร

• ถ้านักเรียนเป็นส่ือมวลชน แต่อีกด้านหนึ่งผู้น�ารัฐบาลก็เป็นคนใน 

 ครอบครัวของนักเรียน นักเรียนจะท�าอย่างไร 

• ผู้น�าที่ดีควรจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร

• นกัเรยีนคดิว่า      เหตกุารณ์อะไรจงึจะท�าให้นกัเรยีนออกไปเรียกร้อง/ประท้วง  / 

 ชุมนุม เพราะเหตใุด 

5. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ 

ภาพประกอบการเรยีนการสอน ภาพกับผูน้�า

การประเมินผล

สงัเกตจากการตอบค�าถาม การน�าเสนอผลงาน และการแสดงบทบาท

สมมต ิโดยนกัเรยีนสามารถคดิวเิคราะห์เช่ือมโยงกับการเป็นผูน้�าทีดี่ 

เวลาเรียน 

1 คาบเรยีน

ภาพกับผูน้ำา
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กิจกรรมที่ 7
“Animal Farm”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. นกัเรียนเข้าใจเร่ืองการเป็นผูน้�าและการอยู่ร่วมกนั 

2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวทางคุณค่าความด ี 

 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม ว่า 

 นักเรียนเคยได้ยินหรือเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้หรือไม่ ครูเล่าเรื่องย่อให ้

 นกัเรียนฟัง 

2. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุม่อ่านหนงัสอื แอนมิอล ฟาร์ม 

 กลุม่ละ   1  -  2 บท และให้นกัเรียนแต่ละกลุม่สรปุย่อเป็นละครส้ันความยาวไม่เกนิ  

 2-3 นาที เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้นักเรียนเขียนอธิบาย 

 ตวัละครแต่ละตวัมีลักษณะและพฤตกิรรมอย่างไร (ความคดิเห็นของกลุ่ม)

3. ครใูห้นกัเรียนสนทนาแลกเปลีย่นค�าถาม ดังนี้

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างต่อหนังสือเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม 

• นักเรียนชื่นชอบตัวละครอะไรบ้าง เพราะเหตุใด

• สโนว์บอลกบันโปเลยีน มลัีกษณะการเป็นผูน้�าทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร

• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบัญญัติ 7 ประการ 

• จากค�ากล่าวของนโปเลียนที่ว่า “จากนี้ไปการประชุมวันอาทิตย์เป็น 

 อันว่ายกเลกิ ไม่จ�าเป็น เสียเวลาเปล่า ในอนาคตธรุะเรือ่งการด�าเนนิงาน 

 ของไร่จะให้คณะกรรมาธกิารพิเศษทีป่ระกอบด้วย พวกสุกรเป็นผู้ตดัสิน… 

 นกัเรยีนมีความรู้สึกอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไร

• การเปลีย่นนโยบายใหม่ของนโปเลียนเพ่ือท�าการค้ากบัมนษุย์ ถ้านกัเรยีน 

 เป็นพวกสัตว์ในฟาร์มจะรู้สึกอย่างไรและจะท�าอย่างไร

• นักเรียนคิดอย่างไรต่อค�าว่า “สัตว์ทุกตัวเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัว 

 เสมอภาคยิ่งกว่าสัตว์อื่น ๆ”

4. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่คิดตอบโจทย์ต่อไปน้ี

• ข้อความใดบ้างทีแ่สดงถงึความเหน็แก่ตวั พวกพ้องและหลอกลวง (ตวัอย่าง 

 เช่น ฉนัหวงัว่าพวกท่านคงไม่คดิว่าสกุรอย่างเราจะท�าเช่นน้ีเพราะความ 

 เห็นแก่ตัวและเห็นแก่อภิสิทธ์ิที่จริงพวกเราหลายตัวไม่ชอบน�้านม 

 และแอปเป้ิลเลย จดุประสงค์เดยีวคอืกินเพือ่สุขภาพเพราะพวกเราใช้สมอง)

• ข้อความใดบ้างทีแ่สดงถึงการคอร์รปัชนั (ตวัอย่างเช่น ผลผลติทัง้หลาย 

 จะได้รับการแบ่งส่วนแก่ทุกตัวเท่าๆ กัน แต่พบว่าน�้านมและแอปเปิ้ลถูก 

 เก็บไว้ที่ห้องของพวกสุกร)

• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการข่มขวัญ (ตัวอย่างเช่น จากนี้ไป การ 

 ประชุมวันอาทิตย์เป็นอันว่ายกเลิก ไม่จ�าเป็น เสียเวลาเปล่า ในอนาคต 

 ธุระเรื่องการด�าเนินงานของไร่ จะให้คณะกรรมาธิการพิเศษที่ประกอบ 

 ด้วย พวกสุกรเป็นผู้ตัดสิน… โดยมีสุนัขคอยเห่าข่มขู่)

• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการสร้างภาพ เสแสร้าง (ตัวอย่างเช่น ความ 

 กล้าหาญยังเป็นสิ่งไม่เพียงพอ ความภักดีและความเชื่อฟังเป็นเรื่องที่ 

 ส�าคัญกว่า)

• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ หลอกใช้ (ตัวอย่าง 

 เช่น การเริ่มค้าขายกับมนุษย์ โดยน�าไข่ไก่ไปขาย และบอกให้แม่ไก่เสีย 

 สละเพื่อส่วนรวม)

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงาน

6. ให้นกัเรยีนซ้อมละครสัน้ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน พร้อมสะท้อนความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัละคร

8. ครูถามนักเรียนว่าอยากเป็นตัวละครใดมากที่สุดเพราะเหตุใด และถ้า 

 ตัวละครนั้นมีจริงในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร นักเรียนจะช่วยกันสร้าง 

 (ตัวละครที่ดี) หรือหยุด (ตัวละครที่ไม่ดี) ได้อย่างไร
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9. เมือ่แต่ละกลุม่แสดงเสร็จเรียบร้อย ครใูห้นักเรยีนแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

 เกีย่วกบัเรือ่งราวทัง้หมด และตวัละครแต่ละตวัว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเปรยีบ 

 กับสังคมจริง นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง และนักเรียนได้เรียนรู้ 

 อะไรจากเรื่องนี้

สื่อการเรียนรู้ 

ออร์เวลล์, จอร์จ . แอนมิอล ฟาร์ม สงครามกบฎของสรรพสตัว์ . แปล

และเรียบเรียงโดย . บัญชา สุวรรณนนท์ . ส�านกัหนงัสอืไต้ฝุ่น . 2555

การประเมินผล

1. สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�าถาม

2. ประเมินจากการแสดงละครส้ัน

เวลาเรียน 

2 - 3 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 8
“ละครผู้น�า”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรียนเข้าใจการเป็นผู้น�าทีดี่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีแสดงละครสัน้ น�าบทละครสัน้ของแต่ละกลุม่มา 

 ร้อยเรยีงเป็นละครเวทขีองห้อง เพือ่ให้นกัเรยีนรุน่น้องดใูนงานเทศกาลต่าง    ๆ   

 เช่น วนัคอร์รปัชันสากล 9 ธนัวาคมของทกุปี เป็นต้น

2. ครอูธิบายการท�าละครเวทีว่าจะต้องเตรยีมตวัอย่างไร และใช้วสัดอุปุกรณ์ 

 อะไรบ้าง

3. ซ้อมและแสดงละคร

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

1. สงัเกตจากการมส่ีวนร่วมในการท�างาน และความรับผดิชอบในหน้าทีท่ี่ได้รบั 

 มอบหมาย

2. ประเมินจากเนือ้หาในการแสดงละครเวที

เวลาเรียน 

2 - 3 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 9
“ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

นกัเรยีนสามารถคิดวิเคราะห์การเป็นผูน้�าทีด่ตีามแนวทางคณุค่าความด ี5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน

2. ครใูห้นกัเรียนอ่านกรณีศึกษา เร่ือง  เงนิและผลประโยชน์ส่วนรวม และตอบ 

 ค�าถาม 

3. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน 

4. ครอูธบิายว่าผูน้�าทีแ่ท้จรงิอยู่ในตวัของเราทกุคน อยูท่ีว่่าจะมมีากน้อยเพียงใด 

 ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยัมาประกอบกนัให้เราสร้างความเป็นผู้น�าได้แตกต่างกนั  

 แต่สิง่หนึง่ทีเ่รามีและสร้างได้ทกุวัน คอื ความดทีีย่ิ่งใหญ่ ดังนัน้ การที่ 

 นกัเรียนจะเป็นผูน้�าทีดี่ได้ นกัเรียนคดิว่าจะต้องท�าอะไรบ้าง

ลกัษณะสภาพแวดล้อม การปฏบิตัติน

วธิกีาร

5. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้ 

กรณศึีกษา เรือ่ง เงินและผลประโยชน์ส่วนรวม

การประเมินผล

ประเมินจากการน�าเสนอผลงานหลังอ่านกรณีศึกษา เรื่อง เงินและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

เวลาเรียน

1 คาบเรยีน



82 83

กรณีศึกษาเรื่อง
เงินและผลประโยชน์ส่วนรวม

แม่ร้องไห้เป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ป่าไม้นานาพรรณ 

สัตว์ป่าหายาก และระบบนิเวศวิทยาที่ยังอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งธรรมชาติ

ที่หล่อเลี้ยงชุมชนมากมาย ชาวบ้านสร้างอาชีพจากแหล่งทรัพยากรนี้ ทั้ง

การเก็บของป่า เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และท�านา เพราะพื้นที่นี้มีฝนตกตลอดทั้งปี 

แต่ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ถูกนายทุนบุกรุก ตัดป่าไม้และแปลง 

เปล่ียนพื้นที่รับน�้าไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือให้คนได้อยู่อาศัยกันมากขึ้น 

ท�าให้ระยะหลงัๆ เกดิน�า้ท่วมบ่อยขึน้และหนกัขึน้ทกุท ี ทางการจึงเหน็ว่าต้อง 

หาพืน้ที่ไว้สร้างเขือ่นเพือ่รองรบัน�า้แทนพ้ืนทีท่ีเ่สียไปในการท�าหมูบ้่านจัดสรร 

ซึง่ทางการเห็นว่าพ้ืนท่ีทีเ่หมาะสมกบัการสร้างเข่ือนครัง้นี ้คอื แม่ร้องไห้ ซึ่ง

เป็นท่ีที่สามารถรองรับน�้าได้มีจ�านวนมากและมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม ซึ่งถ้า 

สามารถสร้างเข่ือนได้จะช่วยไม่ให้น�า้ท่วมในหลายพืน้ทีท่ีส่�าคญัของเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย

ผู้น�าชุมชนได้ข่าวจึงเรียกชาวบ้านมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง

การสร้างเขื่อนในพื้นที่ โดยผู้น�าชุมชนประกาศว่า ทางการจะมีการท�า 

ประชาพจิารณ์ในเรื่องนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน และทางการมี

ข้อเสนอ 2 ข้อ ให้พิจารณา คือ 1. ถ้าชาวบ้านยอมอพยพออกนอกพื้นที่ 

ทางการจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสม 2. ถ้าชาวบ้านไม่ยอมออก

นอกพื้นที่ก็จะใช้วิธีทางกฎหมาย 

คำาถาม

1. ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้านแม่ร้องไห้จะตดัสนิใจอย่างไร

2. ถ้านกัเรยีนเป็นผูน้�าชมุชนจะโน้มน้าวให้ชาวบ้านตดัสินใจอย่างไร เพราะอะไร

3. ถ้านกัเรยีนเป็นผูน้�ารฐับาล จะท�าอย่างไรกบัชาวบ้าน ในกรณทีีช่าวบ้านไม่ยอม 

 ออกนอกพ้ืนที่

4. เงนิค่าชดเชยกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศในการสร้างเข่ือน กบัพ้ืนที ่

 ธรรมชาติที่ส�าคัญและระบบนิเวศวิทยา นักเรียนจะเลือกทางไหน     เพราะ 

 เหตใุด

ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน

แนวคิด

สงัคมเกิดจากการรวมตวัของคน การทีส่งัคมจะเป็นอย่างไรจงึขึน้อยูกั่บ 

ลกัษณะของคนในสงัคม กล่าวคอื   คนในสงัคมเป็นอย่างไร  สงัคมก็เป็นแบบนัน้ 

ปัญหาทจุรติคอร์รปัชนัซึง่เป็นปัญหาร้ายแรงของสงัคมทีเ่กดิจากพฤติกรรม 

ของคนในสงัคม การจะเปลีย่นแปลงสงัคมจงึเริม่จากการเปลีย่นแปลงความ

คดิและการกระท�าของบคุคลเพือ่แก้ไขปัญหาทจุรติคอร์รปัชนัและสร้างสรรค์

สงัคมทีพ่งึปรารถนา 

สาระการเรียนรู้

นกัเรียนได้ใช้จนิตนาการสร้างสังคมทีพึ่งปรารถนาร่วมกัน เป็นสงัคม

ในอุดมคติที่ผู้คนใช้คุณค่าความดี 5 ประการเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต

เป็นวิถีชวีติของคนในสงัคม ตระหนักถงึปัญหาของสงัคมปัจจบุนัและปัญหา 

ทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาเพื่อให้สังคม

เปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่ขึน้   

สาระของหลักสูตร

• ความซือ่สตัย์สจุรติ

• การมีจติสาธารณะ

• ความเป็นธรรมทางสงัคม

• การกระท�าอย่างรบัผดิชอบ

• การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง
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จุดประสงค์   

1. เพือ่เหน็ความส�าคญัของการมคีณุค่าความดี 5 ประการกบัการใช้ชวีติร่วมกนั 

 ของคนในสังคม

2. เพือ่สามารถระบุเงือ่นไขด้านสภาแวดล้อมทีท่�าให้บคุคลสามารถสร้างคณุค่า 

 ความดี 5 ประการ

3. เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริต 

 คอร์รัปชนักบัการพัฒนาประเทศในระดบัภมูภิาคอาเซยีนและเอเชยี

ตัวชี้วัด

1. เข้าใจความส�าคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการกบัการใช้ชวีติร่วมกนั 

 ของคนในสังคม

2. สามารถระบุเงือ่นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่�าให้บคุคลสามารถสร้างคณุค่า 

 ความดี 5 ประการ

3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั 

 กบัการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคอาเซยีนและเอเชีย

การประเมินผล

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น และการน�าเสนอ 

 ผลงาน

2. ประเมินผลจากความเข้าใจถึงความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริต 

 คอร์รัปชันกับการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

โครงสร้างกิจกรรม

กจิกรรมที ่1 “สังคมทีพึ่งปรารถนา”    

กจิกรรมที ่2 “คนไทยในอุดมคต”ิ    

กจิกรรมที ่3 “เลกิเถอะ นสัิยแบบน้ี”    

กจิกรรมที ่4 “ปัญหาสังคมปัจจบัุน”    

กจิกรรมที ่5 “โรคทจุริตคอร์รัปชัน”    

กจิกรรมที ่6 “คอร์รัปชันในอาเซียน”    

กจิกรรมที ่7 “50 วิธีแก้โกง” 

ขั้นเตรียมความพร้อม 

1. ครศึูกษารายละเอยีดของบทเรยีน “สังคมไทยออกแบบได้” อ่านกรณีศกึษา 

 และเตรียมอปุกรณ์ในการด�าเนนิกิจกรรมระดมสมอง 

2. ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ  

 8-10 คน แล้วให้สมาชิกกลุม่แต่ละคนแนะน�าตวัเองในเรือ่งทีคิ่ดว่าอยากให้ 

 เพือ่นรูเ้ก่ียวกับตนเองมากขึน้   เช่น    ฉนัชอบดอกกุหลาบ      ฉนัรกัแมว      แล้วคดิค้น 

 ท่าประจ�าตวัเสมอืนก�าลังถ่ายรปูประจ�าตวั 

3. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและคิดท่าประจ�ากลุ่มเสมือนเป็นการถ่ายรูปหมู่  

 แล้วออกมาแนะน�ากลุม่และสมาชกิของกลุม่ทีห่น้าชัน้เรียน
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กิจกรรมที่ 1
“สังคมที่พึงปรารถนา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. เห็นความส�าคัญของการมคุีณค่าความด ี5 ประการกบัการใช้ชวีติร่วมกนั 

 ของคนในสังคม

2. สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�าให้บุคคลสามารถสร้าง 

 คณุค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 6 - 10 คน แล้วแจกอปุกรณ์ ได้แก่ กระดาษ 

 ฟลปิชาร์ตและปากกาเมจกิ ให้นกัเรียน

2. ให้แต่ละกลุม่ร่วมสร้างสังคมทีพึ่งปรารถนา โดยมกีตกิาดงันี้

• สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนในการสร้างสังคมในฝัน 

• เริม่จากสมาชิกแต่ละคนวาดรูปหรือแสดงความเหน็เกีย่วกบัสงัคมในฝัน 

 ของตนในกระดาษแผ่นเล็ก แล้วอธบิายความเห็นหรอืความหมายของภาพ 

 ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เมื่ออธิบายจนครบทุกคนแล้ว ให้สมาชิกทุกคนใน 

 กลุ่มช่วยกนัผสมผสานความคิดของทกุคนออกมาในรูปภาพ แล้วตัง้ชือ่ 

 ค�าขวัญของภาพ

3. ให้แต่ละกลุม่ออกมาน�าเสนอภาพของกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

กระดาษฟลปิชาร์ตและปากกาเมจกิ

การประเมินผล

1. สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็

2. ประเมินผลงานจากภาพและการน�าเสนอแนวคิดสงัคมท่ีพงึปรารถนา 

 และการมคุีณค่าความดี 5 ประการของบคุคลในสงัคม

เวลาเรียน   

1 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 2
“คนไทยในอุดมคติ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

เพือ่เข้าใจความส�าคญัของการมคุีณค่าความด ี5 ประการตามบทบาท

หน้าทีข่องบคุคลในฐานะสมาชกิของสงัคม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนออกแบบสมาชิกของสังคมที่พึงปรารถนาว่าเป็นคน 

 ประเภทใด นิสัยใจคออย่างไร ที่ท�าให้สังคมเป็นสังคมที่ดีมีสันติสุข

2. สมาชกิกลุม่แต่ละคนแสดงบทบาทสมมตเิป็นสมาชกิของสงัคมและกล่าว 

 หนึง่ประโยคทีแ่สดงนสัิยใจคอของตัวละครในบทบาทนัน้ เช่น นกัการเมอืง  

 ข้าราชการระดับสงู นกัธรุกิจ ดารา แม่ค้า เป็นต้น  

3. ซ้อมบทบาท แล้วแสดงบทบาทสมมติหน้าชัน้เรยีน

4. เขยีนบนัทกึคุณลกัษณะของสมาชิกของสงัคมลงในภาพ “สงัคมทีพ่งึ 

 ปรารถนา” และสมุดงานของแต่ละกลุม่

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

ประเมนิผลการน�าเสนอบทบาทสมมตทิีส่ะท้อนคณุลกัษณะของบคุคล

ทีม่คุีณค่าความด ี5 ประการตามบทบาทหน้าทีข่องตน

เวลาเรียน

1 คาบเรยีน
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กิจกรรมที่ 3
“เลิกเถอะ นิสัยแบบนี้”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

เพื่อเข้าใจความส�าคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการตามบทบาท 

หน้าทีข่องบุคคลในฐานะสมาชกิของสงัคม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรียนท�างานกลุม่ ระดมสมองเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีน่กัเรียนรูส้กึว่า 

 รบัไม่ได้ เพราะเป็นการกระท�าท่ีไม่ถกูต้อง  

2. แต่ละกลุ่มคัดเลือกพฤติกรรมยอดแย่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ แล้วน�ามายก 

 เป็นตวัอย่างรปูธรรม โดยระบวุ่าเป็นใคร ท�าอะไร เหตกุารณ์เกดิขึน้ที่ไหน        เช่น  

 นุน่กับออฟวางของบนทีน่ัง่ในรถไฟฟ้าโดยไม่สนใจขยับของเพ่ือให้คนอืน่ได้ 

 มทีีน่ั่งด้วย แล้วน�ามาแสดงบทบาทสมมตหิน้าชัน้เรียน

3. ครูรวบรวมลักษณะพฤติกรรมเป็นบัญชีพฤติกรรมยอดแย่ แล้วอภิปราย 

 แสดงความเห็นร่วมกนั และให้นกัเรียนลงคะแนนเพือ่จัดอนัดบัพฤตกิรรม 

 ยอดแย่ 

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นในการระบุ

พฤตกิรรมยอดแย่

เวลาเรียน

1  คาบเรียน

กิจกรรมที่ 4
“ปัญหาสังคมปัจจุบัน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. เข้าใจความส�าคัญของการมคีณุค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชีวติร่วมกัน 

 ของคนในสงัคม

2. ตระหนักถงึความเชือ่มโยงระหว่างการขาดคณุค่าความดกัีบปัญหาสงัคม

3. สามารถระบุวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างสังคมท่ี 

 พงึปรารถนา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครแูจกอปุกรณ์ ได้แก่ กระดาษฟลปิชาร์ตและปากกาเมจกิ ให้นักเรยีน

2. เริ่มจากสมาชิกแต่ละคนวาดรูปหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม 

 ในปัจจบุนัและสิง่ทีน่กัเรยีนรูส้กึว่าเป็นปัญหาของสงัคมลงในกระดาษแผ่น 

 เลก็ แล้วอธบิายให้เพือ่นในกลุม่ฟัง เมือ่อธบิายจนครบทุกคนแล้ว ให้สมาชิก 

 ทกุคนในกลุม่ช่วยกันผสมผสานความคดิของทกุคนออกมาในรูปภาพ

3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าท�าไม/อะไรคือสาเหตุที่ท�าให้สังคม 

 ปัจจบุนัมสีภาพเป็นเช่นนัน้ 

4. ให้แต่ละกลุม่ออกมาน�าเสนอภาพของกลุม่และผลการวเิคราะห์

5. แต่ละกลุ่มน�าภาพวาดสังคมที่พึงปรารถนาและสังคมปัจจุบันมาเปรียบ 

 เทยีบกัน โดยติดภาพในทีท่ีท่กุคนสามารถมองเหน็

6. น�าเสนอวธิกีารทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมปัจจบุนัให้เป็นสังคมในฝัน

7. แต่ละกลุม่คดัเลอืกเพลงทีค่ดิว่าช่วยสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสงัคม 

 แล้วน�ามาร้องร่วมกัน หรอืครชู่วยหาเพลงเพ่ือมาร้องร่วมกัน (ดตูวัอย่าง 

 เพลงท้ายบทเรยีน)
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สื่อการเรียนรู้ 

1. กระดาษฟลปิชาร์ตและปากกาเมจกิ

2. ตวัอย่างเพลง

การประเมินผล

1. ประเมนิผลงานนักเรยีนจากความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา 

 สงัคมและคุณค่าความดี 5 ประการ

2. ประเมินผลงานนักเรียนจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการใช้ 

 แนวทางของคุณค่าความดี 5 ประการ

 เวลาเรียน   

1  คาบเรียน

ตัวอย่างเพลงประกอบบทเรียน

Imagine

โดย John Lennon 

Imagine there’s no heaven 

It’s easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today…

Imagine there’s no countries 

It isn’t hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace…

You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

And the world will be as one

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

And the world will live as one
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กิจกรรมที่ 5
“โรคทุจริตคอร์รัปชัน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. เข้าใจลกัษณะปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน

2. ตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ 

 การใช้อ�านาจโดยมชิอบ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใน 

 สงัคมไทย ถามนกัเรียนว่ารู้สึกอย่างไรหรเืข้าใจอย่างไรเกีย่วกบัการทจุรติ 

 คอร์รัปชนัยกตวัอย่างกรณีการทจุริตคอร์รปัชันทีน่กัเรยีนทราบ 

2. แบ่งกลุม่นกัเรยีนแล้วให้อ่านกรณกีารทจุรติคอร์รปัชนั แล้วอภิปรายประเด็น 

 ต่อไปนี้

• นักเรียนคิดว่าความผิดในแต่ละกรณีคืออะไร

• ผู้กระท�าผิดในแต่ละกรณีเป็นใคร

• พฤติกรรมการทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กิดขึน้ในแต่ละกรณดีงักล่าวท�าให้เกดิ 

 อะไรขึน้

• นักเรียนคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร  

• ในภาพรวมนกัเรียนสามารถยอมรับพฤตกิรรมได้หรอืไม่ เพราะเหตผุล

3. น�าเสนอผลการอภิปรายกลุ ่มหน้าช้ันเรียนโดยครูอ่านกรณีศึกษาให ้

 นกัเรียนกลุม่อ่ืน ๆ ฟังก่อน และเมือ่น�าเสนอแล้วให้ครูด�าเนนิการสนทนา 

 แลกเปลีย่นกบันักเรียนในประเด็นต่อไปนี ้ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้มคีวาม 

 เหน็ท่ีต้องการเพ่ิมเตมิหรือมมุีมมองทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของกลุ่ม

• นักเรียนคิดว่าปริมาณเงินมากหรือน้อยของกรณีดังกล่าวมีความผิด 

 มากกว่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

• กรณีใดที่นักเรียนรู้สึกว่าผิดน้อยหรือผิดมาก

• ช่วยกันระบุความแตกต่างและความเหมือนของทุกกรณี

• สมมติว่านักเรียนแต่ละกลุ ่มเป็นเปาบุ ้นจิ้นผู ้ผดุงความยุติธรรม  

 นักเรียนจะให้ความเห็นและตัดสินแต่ละกรณีอย่างไร

4. แต่ละกลุ่มสรปุการเปรยีบเทยีบของทกุกรณลีงในใบงาน

สื่อการเรียนรู้ 

1. กรณศึีกษา การทจุรติคอร์รปัชนั

2. ใบงานเปรยีบเทยีบกรณีศกึษา

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานการน�าเสนอผลการอภิปรายกรณศีกึษา

2. ประเมินผลงานจากใบงานตารางเปรียบเทยีบกรณศีกึษา

 เวลาเรียน  

1 - 2  คาบเรยีน
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กรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก.

สุรพลเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ เขามีทรัพย์สินเป็นพันล้าน 

และได้ตัดสินใจเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยบอกทุกคนว่าเขารวยพอแล้ว 

และถึงเวลาที่ต้องรับใช้ชาติ จนในที่สุดเขาได้รับต�าแหน่งส�าคัญในพรรค 

การเมืองพรรคหนึ่งและครอบครัวของเขาซึ่งประกอบธุรกิจด้านการ

โทรคมนาคมก็เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองพรรคนี้ เมื่อ 

พรรคของเขาชนะการเลือกตั้ง สุรพลได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีดูแล

เรื่องโทรคมนาคม โดยมอบให้บุตรสาวและบุตรชายเป็นผู้ดูแลธุรกิจมูลค่า

กว่าหมืน่ล้าน ขณะทีสุ่รพลด�ารงต�าแหน่งเป็นรฐัมนตรอียูน่ัน้ เขาได้เดินทาง

ไปเจรจาเกีย่วกับความร่วมมือระหว่างประเทศกบัประเทศเพือ่นบ้าน ผลการ

เจรจาปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านจะเปิดให้มีการลงทุนด้านโทรคมนาคม

มลูค่ากว่าพันล้าน ซ่ึงภายหลงัปรากฏว่าบรษิัทในครอบครวัของเขาได้รับเลือก 

ให้ลงทุนโดยใช้แหล่งเงนิกู้จากสถาบันการเงินของรฐั 

กรณีศึกษา ข.

สุปราณีเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลแห่งหนึ่ง เธอมีความใฝ่ฝัน 

ทีจ่ะท�างานเพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งเธอก็ท�างานด้านการช่วยเหลือเด็กและ 

สตรีที่ด้อยโอกาสมาหลายปี จนในท่ีสุดจึงอาสาเข้ามาท�างานการเมืองใน 

ท้องถ่ินและได้รับการเลอืกตัง้เป็นนายกเทศมนตร ี ให้ขณะทีม่กีารเลือกตัง้นัน้ 

สปุราณีได้ขายทรพัย์สนิซึง่เป็นมรดกของครอบครวัของเธอเพ่ือน�ามาเป็นค่า

ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นมูลค่าสิบล้านบาท เมื่อสุปราณีเข้ารับต�าแหน่ง 

เธอมีแนวคิดว่าชุมชนของเธอน่าจะมีศูนย์กีฬาขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถาน

ที่พักผ่อนหย่อนใจส�าหรับเยาวชน และทางเทศบาลได้คัดเลือกครอบครัว 

ของภรรยาของพ่ีชายของเธอ ซ่ึงมธุีรกจิการก่อสร้างท�างานโครงการนี ้เม่ือโครงการ 

แล้วเสรจ็ พีช่ายของเธอได้เปิดบัญชีธนาคารจ�านวนสองล้านบาทให้แก่บุตรสาว 

ของสปุราณทีีก่�าลงัเรียนในระดับมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่มอบเป็นกองทนุ

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในปีหน้า

กรณีศึกษา ค.

วิวัฒน์เป ็นข ้าราชการในหน่วยงานแห่งหนึ่งที่มีหน ้าท่ี ในการ 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการที่จะจดังาน 

แสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ วิวัฒน์มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

การคัดเลือกบริษัทที่เข้ามาท�าหน้าที่จัดงานดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาซึ่งใน 

อดีตเป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยของเขาได้สั่งการให้วิวัฒน์ท�าความเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทแห่งหนึ่งที่มีสามีของลูกสาวของผู้บังคับบัญชาเป็น

กรรมการบริษัท เมื่อวิวัฒน์ท�าตามค�าสั่งแล้ว ต่อมาไม่นานเขาก็ได้รับการ 

เลือ่นต�าแหน่งให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัของหน่วยงาน ส่วนบริษัทดังกล่าวเมื่อ

ท�างานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ภรรยาของวิวัฒน์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้

บรษิัทโดยไม่ต้องเข้ามาท�างานแต่ได้รบัเงินเดอืนประจ�า            

กรณีศึกษา ง.

พลต�ารวจตรีกล้าเป็นนายต�ารวจชั้นผู ้ ใหญ่ที่มีประวัติการท�างาน

ราชการด้านการปราบปรามยาเสพตดิมาอย่างโชกโชนและมาจากครอบครวั

ที่มีฐานะร�่ารวยเป็นเจ้าของที่ดินในท�าเลทองหลายแห่ง    ผลงานอันดีเด่น 

ของเขาท�าให้เขาเป็นตัวเก็งส�าคัญที่จะได้รับต�าแหน่งในระดับสูง พลต�ารวจ 

ตรีกล้ารู้ดีว่าหากเขาต้องการได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเขาต้องจ่ายเงินเพื่อ

ซือ้ต�าแหน่งจ�านวน 10 ล้านบาท ซึง่ไม่ได้เป็นเงินจ�านวนมากส�าหรบัเขาเลย 

ก่อนท่ีเขาจะตดัสนิใจอย่างหนึง่อย่างใด นกัการเมอืง ก. ซึง่เป็นเพ่ือนรุน่พ่ีที่

สนทิสนมกันมานานได้เรยีกเขาเข้าพบและกล่าวกับเขาว่าจะผลักดนัให้เขารบั

ต�าแหน่งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสม จนในที่สุดเขาได้เข้าด�ารง 

ต�าแหน่งส�าคัญนัน้สมความปรารถนา    
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ใบงานเปรียบเทียบกรณีศึกษา

กรณศึีกษา ผูเ้กีย่วข้อง
พฤตกิรรมทีเ่ป็น

ปัญหา
มลูค่าและความเสยี

หาย

กรณ ีก

กรณ ีข

กรณ ีค

กรณ ีง

กิจกรรมที่ 6
“คอร์รัปชันในอาเซียน”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

1. เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างความรนุแรงของสภาพปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั 

 กับการพฒันาประเทศในระดบัภูมิภาคอาเซยีนและเอเชีย

2. สามารถระบเุงือ่นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่�าให้เกดิปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนั 

 และท�าให้บคุคลสามารถสร้างคณุค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครใูห้นกัเรยีนเขยีนรายชือ่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน แล้วถามนักเรยีนว่า 

 คดิว่าประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัคอร์รปัชนัเป็นอนัดบัทีเ่ท่าใด เมือ่เปรยีบ 

 เทยีบกับกลุม่ประเทศในอาเซยีนและเอเชีย แล้วอธิบายเก่ียวกับการจดัอนัดบั 

 คอร์รปัชนั (ดตูารางการจดัอนัดบัภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั)

2. ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประเทศกับปัญหาทุจริต 

 คอร์รัปชัน อาจน�าเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์ของบางประเทศใน 

 ภมูภิาคอาเซยีน โดยชี้ให้เห็นว่าการ “โกง” ท�าให้ประเทศสญูเสียโอกาสใน 

 การพัฒนา

3. ถามนกัเรยีนว่าหากเปรยีบการโกงหรอืทจุรติคอร์รปัชนัเป็นเชือ้โรคร้าย    การ 

 แพร่ระบาดของโรคจะเกิดข้ึนได้ในประเทศทีม่ลัีกษณะหรือสภาพแวดล้อม 

 แบบใด คนในสังคมนัน้ ๆ น่าจะมีลกัษณะอย่างไร 

4. ครูถามนักเรียนว่านิสัยของคนไทยมีส่วนมากหรือน้อยที่ท�าให้เรามีอันดับ 

 ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะดังกล่าว แล้วให้นักเรียนดูผล 

 ส�ารวจเกีย่วกบัคนไทย โดยมลูนิธคินไทย ที่ได้ด�าเนนิการส�ารวจความคดิเหน็ 

 ประชาชนจ�านวน 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
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ทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านบวก 5 ลำาดับแรก

• มีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น  เห็นอกเห็นใจ  ร้อยละ 54

• ยิ้มง่าย ยิ้มเก่ง     ร้อยละ 35

• มีความอบอุ่นและเป็นมิตร   ร้อยละ 28

• รักความสนุกสนาน    ร้อยละ 19

• อ่อนน้อมถ่อมตน    ร้อยละ 19

• มีความพอเพียง    ร้อยละ 19

ทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านลบ 5 ลำาดับแรก

• เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง   ร้อยละ 44

• ขาดความสามัคคี    ร้อยละ 35

• ทุจริต/ไม่ซื่อตรง    ร้อยละ 33

• ไม่มีวินัยและไม่เคารพกฎระเบียบ  ร้อยละ 26

• มีนิสัยเอาตัวรอด    ร้อยละ 19

5. เปิดสื่อโฆษณาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูถามนักเรียนว่าลักษณะของ 

 คนในสังคมทีเ่อือ้ให้เกดิการทจุรติคอร์รัปชนัเป็นอย่างไร ลักษณะของคนท่ี 

 ท�าให้ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชันเป็นอย่างไร แล้วแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อโฆษณาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เรื่อง “คนติดซอง” และ “อยู่เพื่อกิน”

การประเมินผล

ประเมนิผลจากการแลกเปลีย่นความคิดเหน็และความสามารถในการ

คดิและตอบค�าถามเพ่ือแสดงความคิดเหน็

เวลาเรียน  

1  คาบเรียน

กิจกรรมที่ 7
“50 วิธีแก้โกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม

สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�าให้บุคคลสามารถสร้าง

คณุค่าความด ี5 ประการ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ให้นกัเรยีนร่วมกันระดมสมอง 50 วิธแีก้โกง 

2. ลงคะแนนเสยีงว่าชอบข้อใดมากทีสุ่ด   

สื่อการเรียนรู้ -

การประเมินผล

สงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมในการระดมสมอง 50 วิธแีก้โกง

เวลาเรียน 

1  คาบเรยีน
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เป็นมนษุย์

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้เลวทรามต�า่ดถีงึทีสุ่ด

ก่อนจะสวมหวัโขนละครชดุ
คณุต้องเป็นมนุษย์ก่อนอ่ืนใด
คณุจะต้องรู้จกัการเป็นมนษุย์
ไม่ใช่ชดุเคร่ืองแบบท่ีสวมใส่
ไม่ใช่ยศต�าแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหวัใจของคณุเอง

ใจทีมี่มโนธรรมส�านกึ
ใจทีรั่บรู้สกึตรกึตรงเผง

ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจที่ไม่วงัเวงการเป็นคน

เมือ่น้ันคณุจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ทุกหน
มโนธรรมส�านกึรูส้กึตน

ต้องต้ังตนให้เป็น คอื เป็นมนษุย์

เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

โครงการเพื่อการเรียนรู้  
(Project Based Learning)

แนวคิด

โครงการเพือ่การเรยีนรู้ (Project Based Learning) คอื การเรียนรูแ้บบ

ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือ 

อ�านวยความสะดวก นักเรยีนจะต้องศกึษาเรยีนรูต้ัง้แต่การระบุปัญหา การ

วางแผน ด�าเนนิงาน ประเมนิผลงาน และเขียนรายงานด้วยตนเอง เพราะ

การเรยีนรูแ้บบโครงการนีเ้น้นการมส่ีวนร่วมของนักเรยีนเป็นส�าคญั 

ลักษณะที่สำาคัญของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง”

1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส�าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

 เรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมด�าเนินการร่วมตัดสินใจ  และร่วม 

 ประเมินผล

2. กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนตั้งแต่การระบุปัญหา วางแผน  

 ด�าเนินงาน ลงมือปฏบิตั ิและประเมินผลหรอืสรุปผลการเรยีนรู้

3. ครผููส้อนเป็นท่ีปรกึษาหรอืผูอ้�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีน ท�าหน้าท่ีให้ 

 ข้อคดิ ชีแ้นะประเดน็หรือข้อมลูเพ่ิมเตมิ รวมทัง้ให้ก�าลงัใจในการท�างาน

4. การลงมือปฏิบัติจริงจากโครงการถือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนโดย 

 แท้จริง จากประสบการณ์จะกลายเป็นบทเรยีนทัง้ด้านการรูค้ดิ การบ่มเพาะ 

 วธิคีดิ และการเพ่ิมพนูทักษะ โดยนักเรยีนจะเป็นผูเ้รยีนรูก้ารแก้ปัญหาจาก 

 สถานการณ์จรงิ 

5. นักเรียนสามารถคิดนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

 อย่างเตม็ที่ 

6. ขอบเขตเนือ้หาของการเรยีนรูแ้บบโครงการ “โตไปไม่โกง” เน้นคณุค่าความ 

 ด ี5 ประการของหลกัสตูร รวมทัง้การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน
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สาระการเรียนรู้

แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคณุค่าความดี 5 ประการ 

สาระของหลักสูตร

• ความซื่อสัตย์สุจริต 

• การมีจิตสาธารณะ 

• ความเป็นธรรมทางสังคม 

• การกระท�าอย่างรับผิดชอบ 

• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

จุดประสงค์

พัฒนาทักษะการด�าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางแห่ง

คณุค่าความดี 5 ประการ

ตัวชี้วัด

สามารถลงมอืปฏิบัตเิพ่ือถ่ายทอดแนวคดิคณุค่าความดี 5 ประการ

การประเมินผล

1. ประเมนิผลจากความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมในกระบวนการท�างาน

2. ประเมินผลงานท่ีเกดิขึน้เชงิประจักษ์และการรายงานผล   

โครงสร้างกิจกรรม

โครงการเพือ่การเรยีนรู้ (Project Based Learning) เป็นชดุกิจกรรม

พิเศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเพิ่มกระบวน 

การเรียนรู้การสอนเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่ 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การก

ระท�าอย่างรบัผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง ซึง่เป็นโครงการทีค่รู

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียน

รู้ด้วยตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการ

ลงมอืปฏบิตัิโครงการร่วมกัน ตวัอย่างโครงการท่ีสามารถเป็นเครือ่งมอืในการ

เรยีนรู้ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ประกอบด้วย 

• โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

• โครงการโรงภาพยนตร์

• โครงการบริการชุมชนและสังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายถึงความส�าคัญของโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ 

 ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู้ 

 วางแผนและด�าเนินการด้วยตนเองทกุขัน้ตอน ซ่ึงในระดับชัน้มธัยมศกึษา 

 ปีที ่ 5 จะใช้โครงการละครเพือ่การเปลีย่นแปลง โครงการโรงภาพยนตร์  

 และโครงการบริการชมุชนและสงัคม เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู้ และยก 

 ตวัอย่างกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถท�าได้ 

2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�าเนินโครงการอะไร  

 โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�าเนิน 

 โครงการ เช่น โครงการมีความน่าสนใจและท้าทายให้ลงมือปฏิบัติ  

 นักเรียนมีประสบการณ์และความถนัดในเร่ืองนั้น ๆ เป็นพิเศษ มีผู้ทรง 

 คุณวุฒิที่สามารถให้ค�าปรึกษาได้ มีโอกาสในการบรรลุผลและขยายผล 

 โครงการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ หากนักเรียนต้องการด�าเนินโครงการทั้งสาม 

 ประเภท ครคูวรบรหิารจัดการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น  

 แบ่งกลุ่มด�าเนินการในแต่ละโครงการ หรือด�าเนนิการคราวละ 1 โครงการ 

 จนครบ 3 โครงการ หรอืบรูณาการโครงการทกุประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น

3. เมือ่ตกลงเลอืกประเภทของโครงการแล้ว  ให้นกัเรยีนร่วมกันวางแผนและ 
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 ออกแบบรายละเอียดกจิกรรมโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์อย่างเตม็ที ่ ทัง้น้ี 

 ครูควรพิจารณาความเหมาะสมว่าโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการร่วม 

 กนัท้ังห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ย่อยด�าเนนิการ อาจอยู่ในรปูแบบ “หนึง่ 

 โครงการ หลากหลายกจิกรรม” หรอื “บรูณาการโครงการทกุประเภท”  

 ก็ได้ โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุม่หรือนกัเรียนทัง้ห้องแล้วแต่กรณีร่วมกนัคิด 

 และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปน้ี  

• ก�าหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ เช่น โครงการละครเพื่อ 

 การเปลี่ยนแปลงซึ่งใช้การแสดงเป็นเครื่องมือในการท�างานจะด�าเนิน 

 กิจกรรมอะไร  เพราะเหตุใด

• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

• การด�าเนนิงานประกอบด้วยงานอะไรบ้าง ขัน้ตอนด�าเนนิงานและระยะ 

 เวลาที่ใช้เป็นอย่างไร 

• อะไรคือผลส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม 

• การแบ่งความรับผดิชอบในการด�าเนนิงานโดยก�าหนดบุคคลหรอืคณะ 

 บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ    

• การด�าเนนิกจิกรรมดงักล่าวต้องใช้งบประมาณหรอืไม่ นกัเรยีนจะมวีธิหีา 

 งบประมาณเพื่อด�าเนินการอย่างไร 

4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น 

 ไปได้ในการด�าเนนิกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�าเนินกจิกรรม ซึง่ 

 ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี

• ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

• แนวคิดในการด�าเนินกิจกรรม

• จุดประสงค์

• ประโยชน์ที่จะได้รับ

• วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม

• ระยะเวลา

• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน

• งบประมาณ (ถ้ามี) 

5. ครใูห้ค�าปรกึษาเก่ียวกับรายละเอียดในการด�าเนนิกิจกรรม ช่วยก�าหนดวัน 

 เร่ิมต้นด�าเนินกิจกรรมและระยะเวลาสิ้นสุดให้สอดคล้องกับปฏิทินการ 

 ศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียน 

6. นกัเรียนด�าเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผน ซ่ึงระหว่างการด�าเนินการต้อง 

 มกีารประชมุปรกึษาหารอื ตดิตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกนั 

 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินการ หรือหากมีปัญหาก็ร่วมกัน 

 เสนอความคดิและแนวทางเพือ่แก้ไขปัญหา ทัง้นีค้วรมกีารถ่ายภาพและ 

 บนัทึกเรือ่งราวความก้าวหน้าในการด�าเนินงานจนสิน้สดุโครงการ   

7. เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ครแูละนกัเรยีนร่วมกันสรปุบทเรียนเพือ่การเรยีนรู ้

  แต่ละคนได้เรยีนรู้อะไรบ้างจากการท�างานคร้ังนี ้สรปุผลร่วมกันว่ากิจกรรม 

 ทีด่�าเนนิการนัน้สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงได้หรอืไม่อย่างไร มีโอกาส 

 ท�าอย่างต่อเนือ่งหรอืขยายผลได้หรอืไม่ อย่างไร แล้วจัดท�ารายงานผลการ 

 ด�าเนินงาน เตรยีมน�าเสนอผลงานเกิดข้ึนจากการด�าเนนิโครงการเพือ่การ 

 เรยีนรู้และกระบวนการท�างานโดยอาจจัดท�าเป็น Power Point หรือ 

 คลปิวิดีโอหรอืการจดับอร์ดนิทรรศการ เพือ่เผยแพร่ผลงานและความส�าเรจ็ 

 ต่อไป   

เวลาเรียน 

6 - 8 คาบเรยีน (ครูสามารถปรบัเวลาเรยีนได้ตามความเหมาะสม โดย

อาจใช้เวลานอกคาบเรยีนด�าเนนิกิจกรรมด้วย)   
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ใครคือครู

ใครคือครู ครูคอืใคร ในวนันี้
ใช่อยู่ที ่ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที ่เรียกว่า ครอูาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรยีน
ครูคือผู ้ชีน้�า ทางความคดิ
ให้รู้ถูก รู้ผดิ คิดอ่านเขยีน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รูพ้ากเพยีร

ให้รู้เปลีย่น แปลงสู ้รูก้ารงาน
ครูคือผู ้ยกระดับ วญิญาณมนษุย์

ให้สงูสดุ กว่าสตัว์ เดรัจฉาน
ปลกุส�านกึ  ส่ังสม อดุมการณ์ 

มดีวงมาล เพ่ือมวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึเป็น นกัสร้าง ผู้ใหญ่ยิง่

สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตวั ของตวัเอง

ขอมอบเพลง นีม้า บชูาครู

เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สาระความรู้ของโครงการ

ละคร หรือการแสดง เป็นการส่ือสารโดยใช้ร่างกาย อารมณ์ และความ

รู้สึกแสดงออกถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร เล่าเรื่อง หรือสอนใจ ซึ่งการ

แสดงเป็นการน�าสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมผ่านค�าพูด ท่าทาง 

และอารมณ์ของผูแ้สดง เช่น การเล่นละคร การสวมบทบาทสมมติ การเล่า

นทิานประกอบท่าทาง เป็นต้น การแสดงเป็นวธิกีารหนึง่ในการถ่ายทอดเรือ่ง

ราวที่ได้รบัความนยิม ดงัน้ัน หลกัสตูร “โตไปไม่โกง” จงึน�าการแสดงมาเป็น

โครงการเพือ่การเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยกระตุน้และผลกัดนัความสนใจของนกัเรยีน 

โดยเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดีผ่านการแสดงซึ่งสอดแทรกสาระความรู้  

5 ประการของหลกัสตูร

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรยีนรู้การแสดง

2. เพือ่ปลกูฝังคณุค่าความด ี5 ประการของหลักสตูรผ่านการแสดง

3. เพือ่ให้นกัเรยีนได้รูจ้กัการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สงัคม
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม ค�าอธิบาย

โฆษณาสะท้อนสังคม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงโฆษณาที่สะท้อน

มุมมองเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสังคม 

ละครเวที เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนท�าละครเวทีสะท้อนมุม

มองของนักเรียนตามสาระของหลักสูตร 

สวมบทบาทกันหน่อย เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนจะได้รับการสมมติ

บทบาทแต่ละบทบาทว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ

อะไรบ้าง และถ้าไม่ท�าตามบทบาทหน้าที่จะเกิด

อะไรบ้าง เพื่อเป็นประสบการณ์ในการปรับใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน 

แอคเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนจัดท�าคลิปวีดิทัศน์ละคร 

เพื่อเล่านิทานประกอบท่าทางส�าหรับเด็กเพื่อไป

เปิดให้น้อง ๆ ในโรงเรียนหรือแสดงละครให้น้อง ๆ 

ได้ชม

แอคแบ่งปัน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้การแสดงเพื่อระดมทุน

และของบริจาคต่าง ๆ  แก่มูลนิธิหรือศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กใกล้โรงเรียน

Growing Good MV เป็นกิจกรรมการผลิตมิวสิกวิดีโอของนักเรียน โดย

อาจจัดท�าเนื้อเพลงดัดแปลงจากเพลงที่มีอยู่ เพื่อ

สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ

โครงการโรงภาพยนตร์
สาระความรู้ของโครงการ

ภาพยนตร์ เป็นการเล่าเรือ่งราวด้วยภาพและเสียง และสามารถสะท้อน

ประเด็นทางสังคมที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ความประทับใจ ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่ถ่ายทอดคุณค่าความดี 5 ประการ 

ของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ได้เป็นอย่างดี

ภาพยนตร์เป็นเครือ่งมอืการเรยีนรู้อย่างหน่ึงทีค่รนู�ามาใช้ได้ โดยอาจ

จดัฉายภาพยนตร์ทีน่่าสนใจและสนทนากับนักเรยีน และจดัให้มกิีจกรรมผลติ 

ภาพยนตร์สัน้หรอืคลปิวีดโิอ ซึง่สามารถผลติได้จากมอืถอืหรอืกล้องวีดิโอ

โครงการโรงภาพยนตร์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้นและผลัก

ดันความสนใจของนักเรียน พร้อมไปกับการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีผ่านการ 

สอดแทรกสาระความรู้ 5 ประการของหลักสูตรผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์ 

รวมทั้งให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีการใช้เหตุผล 

เชงิจริยธรรมจากเหตกุารณ์ในภาพยนตร์

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ส่งเสริมแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายรปูแบบและมคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีน

2. เพื่อปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ผ่าน 

 ภาพยนตร์

3. เพือ่ให้นกัเรยีนได้คดิและวิเคราะห์การใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมผ่านเรือ่งราว 

 ของภาพยนตร์

4. เพือ่สนบัสนนุการใช้ส่ือเทคโนโลยส่ีงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างภาพยนตร์
ภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการ กรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

1. กมิจู

2. คณุหม-ูตวัเลก็ แบงค์ปลอม

3. ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน

4. ผูต้ดัสิน

5. ป้าย (สุนขั) ท่ีหายไป

6. โดนัท

7. แป๊ะเจีย๊ะ

8. เทีย่งคืน

9. ระหว่างทาง

10. สาวนักช้อป 

11. อญัชลีเธอตายแน่

12. THE BAND NEXT DOOR

13. HUMAN RELATION

14. SORRY

15. PENALTY

ภาพยนตร์สั้น เล่าเรื่องโกง โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

1. คนไทยดีแต่พูด

2. คนไทยโกหกสร้างภาพ

3. คนไทยการปลกูฝัง

4. คนไทยสังคมอุปถัมภ์

5. คนไทยระบบหักหัวคิว

6. คนไทยสังคมผลประโยชน์

7. คนไทยผลลัพธ์การโกง

8. คนไทยการสือ่สาร

9. คนไทยมเีครดติ

10. คนไทยรถตู้โดยสาร

11. คนไทยสนิไหมทดแทน

12. คนไทยประชาพิจารณ์

ภาพยนตร์ทั่วไป

1. Batman

2. Blood Diamond

3. Hunger Game

4. Pay it Forward

5. Up 

6. Toy Story

7. Car

8. ตวัก ูของก ู(ภาพยนตร์ไทย)

9. Bus 44 (ภาพยนตร์สัน้)

10. Not One Less (ภาพยนตร์จีน) 

ตัวอย่างกจิกรรมโครงการภาพยนตร์

กิจกรรม ค�าอธิบาย

หนังสั้นสร้างสรรค์สังคม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประกวดหนังสั้นที่

สะท้อนคุณค่าความดีที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่า

อยู่ 

อบรมสร้างหนัง เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จาก

สร้างสรรค์ผลงานจากวิทยากรมืออาชีพมาให้ความ

รู้และทดลองผลิต และสอดแทรกเนื้อหาการท�า

หนังที่สะท้อนคุณค่าความดี

ดู ฟัง หนัง เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนชมภาพยนตร์ที่

สะท้อนคุณค่าความดีต่อสังคม และให้นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ รวม

ทั้งเปรียบเทียบกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน

หนังโรงเรียน เป็นโครงการที่ให้นักเรียนท�าหนังผ่านมุมมองของ

โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้เห็น

ความจริงและตระหนักถึงการสร้างโรงเรียนที่ดี
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โครงการการบริการชุมชนและสังคม
สาระความรู้ของโครงการ

การบริการชุมชนและสังคม (Community Service) หรือการท�างาน 

สาธารณประโยชน์ เป็นการท�างานหรอืท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม โดยไม่ได้

หวงัสิง่ใดตอบแทน เป็นการกระท�าด้วยความสมคัรใจและเตม็ใจท�าเพือ่ผู้อืน่ 

เพือ่สังคม โครงการบริการชมุชนและสงัคมจึงเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องปลูก

ฝังจิตส�านึกความดีด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ในการท�าประโยชน์เพื่อ

สงัคมและชมุชน การปลกูฝังให้นักเรยีนมีจิตสาธารณะ มจิีตอาสา และท�า

เพ่ือส่วนรวมจะท�าให้นักเรียนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่คิดถึงสังคมและชุมชน

มากข้ึน รวมท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้ความคดิสร้างสรรค์

เพือ่พัฒนาโครงการให้แก่ชมุชน และส่งเสริมการท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคมต่อไป

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนทีมี่จติอาสาและสนใจท�างานเพือ่ส่วนรวม โดยใช้ 

 ความรู้ความสามารถทีมี่อยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม

2. เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึทีดี่ด้านจติสาธารณะ มีจิตอาสา และท�าเพือ่ส่วนรวมให้ 

 แก่นกัเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการท�างานเพื่อสังคมและ 

 สามารถประยุกต์ใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้ต่อไป

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครอูธบิายถึงโครงการการบริการชมุชนและสงัคมหรอืการท�างานสาธารณะ 

 ประโยชน์ ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความรูค้วามสามารถท่ีมที�าประโยชน์ 

 เพือ่ส่วนรวม โดยจะต้องเกดิจากความสมคัรใจของนกัเรยีนทีค่ดิจะเริม่ต้นท�า 

 เพือ่ผูอ้ืน่และสงัคม สิง่ทีส่�าคญัของโครงการบรกิารสังคมและชุมชน คือ จิต 

 อาสาท่ีเกดิจากความสมัครใจ ถ้านักเรียนสามารถหาผู้ร่วมอดุมการณ์นี้ได้ 

 ก่อนโครงการบรกิารชมุชนสงัคมจะสามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

2. เมือ่ได้นกัเรียนทีม่อุีดมการณ์ร่วมกนัแล้ว นกัเรยีนจะต้องเลือกทมีงานเพ่ือ 

 คอยดูแลและประสานหน่วยงานทีต้่องการไปท�างานบรกิารสงัคม 

3. นักเรียนจะต้องวางแผนและส�ารวจงานบริการสังคมที่นักเรียนแต่ละคน 

 ต้องการท�าหรือช่วยสาธารณประโยชน์ 

4. ครใูห้ตวัอย่างงานบรกิารสงัคมเพือ่เป็นแนวทางให้นกัเรยีนได้ใช้ความคิดร่วม 

 กันว่าจะท�างานบรกิารสังคมอะไรได้บ้าง

กจิกรรมโรงเรียน กจิกรรมชมุชน

- อาสาสมัครช่วยงานอาจารย์

- อาสาสมัครดูแลและเก็บหนังสือห้องสมุด

- อาสาสมัครช่วยสอนการบ้านน้อง

- ขอบริจาคอาหารที่ขายไม่หมดไปให้ผู้ไร้ที่อยู่   

  อาศัยใกล้โรงเรียน

- สร้างกลุ่มการอ่านเพื่อน้องหรือเด็กด้อย 

  โอกาส

- อาสาสมัครพาเด็กข้ามถนน เช้า-เย็น

- อาสาสมัครสอนกีฬา

- ขอรับบริจาคหนังสือหรือสิ่งของที่ไม่ใช้เพื่อ 

  ให้ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก 

  เล็กใกล้บ้าน

- การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ  เช่น การ 

  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปัญหาท้องก่อนแต่ง  

  ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

- ธนาคารของเล่นเพื่อรุ่นน้อง

- รวมกลุ่มรับบริจาคเลือด

- รวมกลุ่มท�าความสะอาดชุมชน

- ขอบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน

- ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  เช่น การ 

  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปัญหาท้องก่อนแต่ง  

  ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

- สอนพิเศษให้น้องในชุมชน

- ให้ทาสีบ้านหรือก�าแพงชุมชน

- ช่วยท�าอาหารหรือบริการในงานประเพณี 

  ต่าง ๆ 

- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน

- ช่วยปลูกต้นไม้ในชุมชน

- สร้างระบบรีไซเคิลในชุมชน

- อาสาสมัครช่วยเหลือดูแลสัตว์

- บริการผู้สูงอายุในชุมชน

- อบรมเด็กในชุมชนให้เป็นไกด์นักท่องเที่ยว

- ท�าแผนที่ชุมชน

5. นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกงานบริการสังคมที่ตนเองชื่นชอบหรือมี 

 ทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนักเรียนรวม 

 กลุม่กันเพือ่ร่วมกันท�างานบรกิารสงัคมก็ได้

6. ครูอธิบายถึงวิธีการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ 

 ที่จะเข้าไปบริการ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างเป็นมิตร และอ่อนน้อม 

 ถ่อมตน
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ตัวอย่างโครงการบริการชุมชนและสังคม

โครงการ The Voluntary Tutor เป็นโครงการจิตอาสาของกลุ่มนกัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนปลายซ่ึงรวมกันท�ากิจกรรมตวิฟรีช่วงปิดเทอมให้แก่รุน่น้อง

ชัน้ประถมปีที ่6  ในวิชาหลกั 5 วิชา ได้แก่ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษา

ไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม โดยมีจดุมุง่หมายให้น้อง ๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการมาติวไปใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนมัธยม  

รวมถึงสามารถน�าไป ใช ้ ได ้จริงในการเรียนระดับสูงขึ้นไปและใน 

ชวีติจรงิ การตวิทัง้หมดไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ โครงการนีเ้ร่ิมครัง้แรกใน

ชือ่ The Voluntary Tutor season 1 และพวกเรา V. Tutor มคีวามหวงัว่าจะได้

จดัโครงการเช่นนี้ในซีซ่ันต่อ ๆ ไป…

ทีม่า : http://board.postjung.com/645250.html

ร.ร.พระโขนงพทิยาลยัได้มกีารจัดให้นกัเรยีนมจีติอาสาในการท�าความ 

ดหีลังจากประสบวิกฤตการน�า้ท่วมขึน้โดยให้นกัเรยีน ร.ร.พระโขนงพทิยาลัย 

ออกไปช่วยเป็นจิตอาสา หนึง่ห้องต่อหนึง่กิจกรรม ในโครงการจิตอาสาช่วยผู้

เดือดร้อนจากอุทกภัย นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 ห้อง 3 ได้ไปช่วยพฒันา

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บ้านทาน�า้ หมู่ที ่9 ต�าบลล�าป�า อ�าเภอปากเกรด็ จังหวดั

นนทบรีุ เม่ือวันที ่7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555

ทีม่า : https://sites.google.com/site/langbab/khaw-kickrrm/khorngkarcitxasa

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น 
“โตไปไม่โกง”เรื่อง The Band Next 
Door

แนวคิด

แบบฝึกหดัการวเิคราะห์และให้เหตผุลโดยใช้ภาพยนตร์ส้ันเป็นวธิกีาร

หนึ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยไม่ยอมรบัอะไรแบบผวิเผิน ไม่ใช้อารมณ์ แต่ต้องวเิคราะห์และประเมนิ

ความชดัเจน ถกูต้อง รอบคอบ ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองและใช้เหตผุลที่

เหมาะสม กล่าวคอืเป็นผูท้ี ่“รูจ้กัคดิ” ด้วยการใช้พืน้ฐานคุณค่าส�าคญัในการ

อยูร่่วมกันหรอืคุณค่าความด ี5 ประการทีเ่ป็นสาระส�าคญัของหลกัสตูร 

สาระการเรียนรู้

ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณค่าความดี  

5 ประการ ซึง่เป็นทกัษะการคดิทีส่�าคญัในการใช้เหตผุลของมนุษย์ทีจ่ะยกระดบั 

ไปสูก่ารตระหนักด้วยจติส�านกึ

สาระของหลักสูตร

การมีจติสาธารณะ

จุดประสงค์

1. เข้าใจเนือ้หาและสามารถวิเคราะห์เน้ือเรือ่งทีเ่ก่ียวกับคณุค่าความด ี5  

 ประการ จากภาพยนตร์สัน้ได้

2. สามารถให้เหตผุลเชงิจรยิธรรมในการกระท�าของตวัละคร 

3. น�าความรูค้วามเข้าใจจากภาพยนตร์สัน้มาประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั
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ตัวชี้วัด

1. เห็นความส�าคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกัน 

 ของคนในสังคม

2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้ 

 คณุธรรมจริยธรรม

การประเมินผล

1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�าถามในแบบฝึกหัด 

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 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)  

• วเิคราะห์สภาพแวดล้อมเงือ่นไขทีท่�าให้เกดิเหตกุารณ์ (แบบฝึกหดัที ่4)

ขัน้ท่ี 3  การประเมินไตร่ตรอง

• การประเมินไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรื่อง ปมปัญหาหรือข้อขัด 

 แย้งคืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)

• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เพราะ 

 เหตุใด การให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร 

 (แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)

• การประเมนิระดบัพฒันาการจริยธรรมของตัวละคร เมือ่ค�านึงถงึคณุค่า 

 ความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร (แบบฝึกหัดที่ 7, 8 และ 9)

• การวิเคราะห์เทียบเคียงเหตุการณ์ในเรื่องกับตนเองและเหตุการณ์ใน 

 ชีวิตจริง (แบบฝึกหัดที่ 10)

ขัน้ท่ี 4  การเปลีย่นแปลง

• ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับหลัก 

 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 “The Band Next Door” ให้นกัเรยีนดู

2. หลงัจากดจูบ ครใูห้นกัเรยีนแต่ละคนสรปุภาพรวมเหตกุารณ์จากภาพยนตร์ 

 สัน้เร่ือง “The Band Next Door” เป็นการ์ตนูสามช่อง โดยระบุจุดเริม่ต้น 

 ว่าเกิดอะไรขึน้ จดุขดัแย้งว่าเกดิอะไรขึน้ และจุดส้ินสดุของเหตกุารณ์คอื 

 อะไร

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

4. ครอูธิบายเร่ืองย่อและตวัละครต่าง ๆ  ในภาพยนตร์สัน้เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 มากข้ึน 

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 125)

   

แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่ 

 จดุเร่ิมต้นจนถึงจุดส้ินสุดว่าเกดิเหตุการณ์อะไรทีส่�าคญัขึน้บ้าง

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้แบบเส้นทางเดินเรื่องว่า 

 เป็นการเรียนรู้ด้วยการใช้ล�าดับของเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ 

• ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่ เงื่อนไขด้านเวลา และสภาพแวดล้อม 

 อื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง  

• ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวละคร ตัวแสดง ที่มีบทบาทใน 

 เนื้อเรื่อง

• การด�าเนินชีวิต (A way of life) หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวิถี 

 ชีวิตของตัวละคร ซึ่งเป็นการด�าเนินชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดย 

 ปกติของตัวละคร

• เหตกุารณ์ (Events) หมายถงึ เหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาทีต่วัละครต้องเผชญิ 

4. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนกัเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 126)

แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัว 

 ละครใด และอธบิายว่าค�าพดูนัน้มจีดุประสงค์ใดในการพดูเช่นน้ัน (นกัเรียน 

 สามารถน�ากล่องข้อความไปตดิท่ีแผนผงัเส้นทางเดนิเรือ่ง)

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมนิผลงานนกัเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดู

แนวค�าตอบหน้า 127 - 128)
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แบบฝึกหัดที ่4  เง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเร่ือง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง 

 เส้นทางเดินเรื่อง ว่าใครหรืออะไรที่ท�าให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�า 

 สิง่ท่ีปรากฏในกล่องข้อความหรือในเรือ่ง

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 129)

 

แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปัญหา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครูให้นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาใน 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

 แล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 130)

แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�าพูดหรือ 

 การกระท�าอะไรบ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่า 

 ตวัละครดงักล่าวน่าจะมภีมิูหลงัอย่างไรบ้าง

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 131)

แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความคิดของตัวละครขณะที่เกิดเหตุการณ์ 

 ต่าง ๆ โดยคดิหาเหตผุลทีเ่ป็นไปได้ทีท่�าให้เขาหรือเธอผูน้ัน้มกีารกระท�า 

 และค�าพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง แล้วเขียนเป็นเป็นบอลลูนความคิดของตัว 

  ละครนั้น

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรยีนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 132)
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แบบฝึกหัดที่ 8    โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตวัละครในภาพยนตร์

3. ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่สวมบทบาทสมมตขิองตัวละครที่ได้รบั โดยแต่ละกลุ่ม 

 ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของตวัละครนัน้ ๆ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่ส่งตวัแทน 1 คน ออกมาพดูอธบิายเหตผุลในลักษณะ 

 โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น 

 ทัง้น้ีแต่ละกลุม่สามารถแตะมอืเพ่ือขอเปล่ียนตวัได้ และกตกิาส�าคญั คือ 

 ห้ามพูดค�าท่ีไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตวัละครกลุ่มอืน่ ๆ

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและการใช ้

เหตผุลโต้แย้ง (ดูแนวค�าตอบหน้า 133)

  

แบบฝึกหัดที่ 9    รู้สึกนึกคิด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครใูห้นกัเรียนเขยีนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพดูของตวัละคร โดยใส่ 

 ในช่องที่มีสัญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�าบากใจต่อการ 

 กระท�าหรือค�าพูดของตวัละครนัน้ พร้อมให้เหตผุลประกอบ

3. นกัเรียนน�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ(ดู

แนวค�าตอบหน้า 134)

แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์สัน้เร่ือง “The Band Next Door”  ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน

3. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่วิเคราะห์เปรยีบเทยีบเหตกุารณ์ในภาพยนตร์ส้ันกบั 

 เหตกุารณ์ทีอ่าจเกิดขึน้ในชวีติจริงของนกัเรียน โดยยกตวัอย่างเหตกุารณ์ 

 ต่อไปนีอ้ภปิรายร่วมกัน

• การน�าสุนัขมาเดินเล่นและขับถ่ายบนพื้นที่สาธารณะ

• การขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนศร

• การขายของบนสะพานลอย

• การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของ 

 เหตกุารณ์ใหม่ว่า ใคร ท�าอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึน้ พร้อมแสดงบทบาท 

 สมมตหิน้าชัน้เรยีน  

5. แสดงบทบาทสมมติ

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและเนื้อหาของ

เหตกุารณ์ทีน่�ามาแสดงสอดคล้องกับคณุค่าความดี 5 ประการ (ดูแนวค�า

ตอบหน้า 135)
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แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก       

 ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1. ครเูปิดภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “The Band Next Door” ให้นกัเรยีนดหูรอืหาก 

 ได้ดภูาพยนตร์ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่งย่อ

2. ครแูบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น โดยก�าหนด 

 สิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มี 

 ใคร “โกง” ใคร  และช่วยกนัวเิคราะห์ว่า เป้าหมายดังกล่าวมคีวามขดัแย้ง 

 หรือสอดคล้องกบัเนือ้เร่ืองเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง

4. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

5. ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองเพือ่เปล่ียนความคดิ ค�าพดู และเงือ่นไข 

 ของตัวละครแต่ละตัวให้เนื้อเร่ืองภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเอง 

 และสังคมรอบข้าง

6. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

7. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมสมองคิดหาวธิป้ีองกนัและแก้ไขปัญหาการขาด 

 จติส�านกึสาธารณะ โดยครูอาจแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตวัละครว่าจะท�า 

 อย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียที่เคยพบเห็น เช่น ช่วยกนั 

 เป็นหูเป็นตาตักเตอืน ก�าหนดกฎระเบยีบของชมุชน แจ้งผู้ปกครอง เป็นต้น

8. นกัเรียนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลงาน

การประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�าเสนอ (ดแูนวค�า

ตอบหน้า 136 - 137)

แนวทางคำาตอบแบบฝึกหัด
การวิเคราะห์และให้เหตุผล
เนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” 

เรื่อง The Band Next Door

แบบฝึกหัดที่ 1  สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Band Next Door” เป็น

การ์ตูนสามช่อง โดยระบุจุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของ

เหตุการณ์คืออะไร

จุดเริ่มต้น

เรื่องของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกันระหว่างลุงคนหนึ่งกับกลุ่มนักดนตรีร๊อค เหตุเกิดจากลุงซึ่ง

ก�าลังจะนอนกลางวันแต่ไม่สามารถนอนได้เพราะเสียงรบกวน

จุดขัดแย้ง

เนื่องจากเสียงดังรบกวนจากวงดนตรีวัยรุ่นที่ก�าลังซ้อม ลุงจึงไปต่อว่าเพื่อนบ้านวัยรุ่นแต่

แล้วก็กลายเป็นทะเลาะ ลุงจึงโทรแจ้งต�ารวจให้มาจัดการ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเจ้าหน้าที่

ต�ารวจไกล่เกลี่ยให้ยอมความและแจ้งส�านักงานเขตเพื่อวัดระดับเสียง ขณะลุงก�าลังแจ้งเจ้า

หน้าที่ส�านักงานเขต บังเอิญในขณะนั้นหัวหน้าวงดนตรีแอบได้ยินบทสนทนาทางโทรศัพท์ จึง

เปลี่ยนแปลงแนวดนตรีจากดนตรีร๊อคซึ่งมีเสียงดังเป็นแนวดนตรีแบบนุ่มนวลเพื่อตบตาเจ้า

หน้าที่ ท�าให้เครื่องวัดระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด  

จุดสิ้นสุด

นักดนตรีในวงได้นั่งสังสรรค์กันและเพื่อนร่วมวงคนหนึ่งเมาสุราขาดสติท�าให้ได้รับบาดเจ็บจน

ต้องน�าส่งโรงพยาบาล นักดนตรีทั้งวงจึงพบลุงข้างบ้านนั่งหลับอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เปลหน้า

โรงพยาบาลและถูกหัวหน้างานต�าหนิอย่างรุนแรง ท�าให้รู้ว่าลุงท�างานช่วงกลางคืนจึงต้องนอน

กลางวัน วัยรุ่นนักดนตรีรู้สึกเสียใจในการกระท�าของตนจึงกล่าวขอโทษ และปรับปรุงห้องซ้อม

ดนตรี
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แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด2 
 

แบบฝึกหัดที่ 2  แผนผังเส้นทำงเดินเรื่องตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 

 

 

 

 

  

START 

 

1. ซ้อมดนตรี 

2. ลุงข้ำงบ้ำนนอนกลำงวัน 

3. กำรโต้เถียง 

4. ลุงแจ้งต ำรวจ 

5. ลุงแจ้งเจ้ำหน้ำที่เขต 

7. กลุ่มนักดนตรีซ้อนแผน 

9. นักดนตรีเมำ ประสบอุบัติเหตุ 

8. ปำร์ตี้ฉลองควำมส ำเร็จ 

6. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 

10. น ำตัวส่งโรงพยำบำล 

11. ลุงเป็นบุรุษพยำบำลนั่งหลับ และถูกต ำหนิ 

12. นักดนตรีทรำบ
เหตุผลที่ลุงนอนกลำงวัน 

13. นักดนตรีเสียใจและส ำนึกผิด 

15. สร้ำงห้องซ้อมดนตรีใหม่ 
14. นักดนตรีขอโทษ 

แบบฝึกหัดที่ 3  ใครเป็นคนพูด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนระบุว่าค�าพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�าพูดของตัวละครใด และอธิบายว่า

ค�าพูดนั้นมีวัตถุประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น

ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

น้องจะซ้อมถึงเมื่อไหร่ ลุงข้างบ้าน ถามเพื่อให้รู้ค�าตอบ

ลุงจะนอนบ้าอะไรตอนนี้ เพื่อนนักดนตรี ประชดประชัน

รู้จักเกรงใจผู้ใหญ่บ้างโว้ย ลุงข้างบ้าน ประชดประชัน

ได้รับแจ้งว่ารบกวนเสียงดัง ต�ารวจ
แจ้งให้ทราบว่ามีการกระท�า

ไม่ถูกต้อง

มาซ้อมท�าบ้าอะไร ลุงข้างบ้าน ประชดประชัน

เด็กไม่มีอนาคต พ่อแม่ไม่สั่ง

สอน
ลุงข้างบ้าน ต่อว่า

โทษทีครับลุง พชร กล่าวค�าขอโทษ

ไม่เอา ไม่เอา ต่อยคนแก่ไม่คุ้ม เพื่อนนักดนตรี ห้ามปรามไม่ให้กระท�า

อยากหลับไหมลุง มาดิได้หลับ

แน่
พชร ท้าทาย

เสียงเบส เสียงกีตาร์ เสียง

กลอง ผมนอนไม่หลับเลย ผม

นอนไม่ได้เลย

ลุงข้างบ้าน
บอกให้รู้ว่ามีการกระท�าที่

รบกวนผู้อื่น

ทางเราได้รับแจ้งว่าน้องเนี่ย ส่ง

เสียงรบกวนชาวบ้านเขา
ต�ารวจ

แจ้งเพื่อทราบว่ามีการกระท�า

ที่รบกวนข้างบ้าน

บ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบนี้คุย

กันดีๆ ก็ได้ครับ
ต�ารวจ ให้มีการประนีประนอมกัน

เด็กเวรพวกนี้ จับไปให้หมดเลย

ครับ
ลุงข้างบ้าน ประชดประชัน

ไม่มีปัญหาเลยครับ ถ้าเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนเรา ผมโอเค

เลยครับ

พชร
ให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบ
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ค�าพูด ตวัละคร จดุประสงค์

ลุงอย่ามั่วดิ พวกผมซ้อมตอน

กลางวัน ชาวบ้านเขาไปท�างาน

กัน

เพื่อนนักดนตรี ให้เหตุผลในการซ้อมดนตรี

ผมว่าวัยรุ่นพวกนี้ น่าจะมั่วสุม

ติดยา น่าจะแจ้ง ปปส. มา

ตรวจ

ลุงข้างบ้าน
แต่งเรื่องเพื่อลดความน่าเชื่อ

ถือของผู้อื่น

ถ้าน้าจะเอาเรื่องเด็กพวกนี้ ก็

ต้องไปแจ้งที่เขต
ต�ารวจ

ชี้แจงความรับผิดชอบของ

หน่วยงานและแนะน�า

ผมมีปัญหาเรื่องเสียงครับ จะ

มาเร็วที่สุดเมื่อไรครับ
ลุงข้างบ้าน

ร้องเรียนและบอกเหตุผล

ของการแจ้งเพื่อให้มาตรวจ

สอบ

พวกผมเป็นหน่วยวัดระดับเสียง 

ขอตรวจวัดระดับเสียงในบ้าน

คุณ

เจ้าหน้าที่เขต

ตรวจสอบคุณภาพเสียง

ว่ารบกวนผู้อื่นหรือไม่ตาม

ค�าร้องเรียน

นี่มีกลองกันด้วยหรือนี่... เล่น

แบบไม่มีกลองก็เพราะดีนะ
เจ้าหน้าที่เขต

เห็นด้วยกับการเล่นที่ไม่มี

เสียงรบกวน

นี่หลับอีกแล้วหรือไง ไม่อายคน

อื่นบ้างหรือไง หลับทุกคืน แล้ว

นี่ขอโทษน้องเขาหรือยัง

หัวหน้างานของลุง ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษ

ผมขอโทษครับ ผมจะไม่ยอมให้

เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกครับ
ลุงข้างบ้าน กล่าวค�าขอโทษ

ลุงผมขอโทษ พชร กล่าวค�าขอโทษ

แบบฝึกหัดที่ 4  เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง 

(หน้า 6) ว่าใครหรืออะไรที่ท�าให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�าสิ่งที่ปรากฏในกล่องข้อความหรือใน

เรื่อง ดังตัวอย่าง

5 
 

แบบฝึกหัดที่ 4  เงื่อนไขด้ำนสภำพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทำงเดินเรื่อง  

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนวิเครำะห์เงื่อนไขด้ำนสภำพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทำงเดินเรื่อง (หน้ำ 6) ว่ำ
ใครหรืออะไรที่ท ำให้ตัวละครดังกล่ำวพูดหรือกระท ำสิ่งที่ปรำกฏในกล่องข้อควำมหรือในเรื่อง ดังตัวอย่ำง 

  

เงื่อนไขของลุง –  เป็นบุรุษพยำบำลกะกลำงคืน 
ค ำพูด - นี่หลับอีกแล้วหรือไง ไม่อำยคนอ่ืนบ้ำงหรือไง  
หลับทุกคืน แล้วนี่ขอโทษน้องเขำหรือยัง 
 

 

เงื่อนไขของลุง –  ต้องกำรนอนกลำงวัน 
ค ำพูด - น้องจะซ้อมถึงเม่ือไหร่ 
 

เงื่อนไขของนักดนตรี –  รู้สึกผิด 
ค ำพูด - ลุงผมขอโทษ 
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แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปัญหา

ค�าชี้แจง  นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่องแล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา

แบบฝึกหัดที่ 6  วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�าพูดหรือการกระท�าอะไร

บ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่าตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง

6 
 

แบบฝึกหัดที่ 5  ต้นไม้ปญัหำ 

ค ำชี้แจง  นักเรียนคิดว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหำอะไร ระบุปัญหำในเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนโดยใส่
เครื่องหมำย ? ลงในแผนผังเส้นทำงเดินเรื่องแล้วน ำมำเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไมรั่บผิดชอบ ดหูมิ่น วา่ร้ายคนอื่น 

โกหกหลอกลวง 

 เสยีงดงัรบกวน 

ขาดความเกรงใจ 

ไมเ่คารพกฎกติกา 

ไมน่กึถึงใจเขาใจเรา ไมเ่อือ้เฟือ้ ไมม่ีน า้ใจ 

7 
 

แบบฝึกหัดที่ 6   วิเครำะห์บุคลิกภำพและภูมิหลังตัวละคร 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนวิเครำะห์ตัวละครในเรื่องว่ำมีลักษณะอย่ำงไร และค ำพูดหรือกำรกระท ำอะไรบ้ำงที่
สะท้อนบุคลิกภำพแบบนั้น พร้อมคิดวิเครำะห์ว่ำตัวละครดังกล่ำวน่ำจะมีภูมิหลังอย่ำงไรบ้ำง 

  

นักดนตรี (พชร) 
 
ลักษณะ   เอำแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ไม่นึกถึงผู้อื่น 

ค ำพูด/กำรกระท ำ ดูจำกค ำตอบในแบบฝึกหัดที่ 3  
ภูมิหลัง  แล้วแต่จินตนำกำรของนักเรียน เช่น พ่อแม่ตำมใจ ชอบเล่นดนตรี รักในเสียงเพลง   

ไม่ถูกกับเพ่ือนบ้ำน เป็นต้น 
 

 

ชื่อ  นักดนตรี (พชร) 

ลักษณะของตัว
ละครควรเป็น

อย่ำงไร 

ภูมิหลังเป็น
อย่ำงไร 

เรียนรูอ้ะไรจำกตัว
ละครนี้บ้ำง 

ค ำพูดอะไรที่
สะท้อนบุคลิก 
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แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนความคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์

อย่างไรบ้าง  โดยคิดหาเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ท�าให้เขาหรือเธอผู้นั้นมีการกระท�าและค�าพูดดังที่ปรากฏ

ในเรื่อง เป็นบอลลูนความคิด เช่น 

 

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   ลุง

  ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าพูด รักษาสิทธิของตัวเอง  

กลุ่มที่ 2   นักดนตรี (พชร)

  ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นเอาแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ไม่นึกถึงผู้อื่น

กลุ่มที่ 3   เพื่อนนักดนตรี

  ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นพวกรักเพื่อน ชอบท้าทาย ไม่ฟังเหตุผล

กลุ่มที่ 4   เจ้าหน้าที่

  ลักษณะและบุคลิกภาพ (นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว และวิเคราะห์ลักษณะและ  

  บุคลิกภาพ)

8 
 

แบบฝึกหัดที่ 7  บอลลูนควำมคิด 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนคิดว่ำตัวละครแต่ละตัวมีควำมคิดในขณะที่เกิดเหตุกำรณ์ในแต่ละเหตุกำรณ์อย่ำงไรบ้ำง  
โดยคิดหำเหตุผลที่เป็นไปได้ที่ท ำให้เขำหรือเธอผู้นั้นมีกำรกระท ำและค ำพูดดังที่ปรำกฏในเรื่อง  เป็นบอลลูน
ควำมคิด เช่น  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ลุง – เหตุกำรณ์นอนกลำงวัน 

บอลลูนควำมคิด – ใครมำเล่นดนตรีเนี่ย,    

ไม่รู้จักเกรงใจชำวบ้ำนเลย 

นักดนตรี – เหตุกำรณ์ซ้อมดนตรี 
บอลลูนควำมคิด – มันส์จริง ๆ , โลกของ
เรำ, ร็อคกันให้ระเบิดไปเลย 
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แบบฝึกหัดที่ 10  ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น 

การน�าสุนัขมาเดินเล่นและขับถ่ายบนพื้นที่สาธารณะ

การขี่รถมอเตอร์ไซด์ย้อนศร

การขายของบนสะพานลอย

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�าหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์

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

สมมติหน้าชั้นเรียน  

เหตุการณ์ การส่งเสียงดังรบกวนห้องเรียนข้างๆ

ใคร  นักเรียนรุ่นพี่กับนักเรียนรุ่นน้อง

ท�าอะไร นักเรียนรุ่นพี่ส่งเสียงดัง

เกิดอะไร นักเรียนรุ่นพี่ส่งเสียงรบกวนการเรียนการสอนของรุ่นน้อง ท�าให้รุ่นน้องเรียนไม่รู้เรื่อง

แบบฝึกหัดที่ 9  รู้สึกนึกคิด

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อการกระท�าและค�าพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มี

สัญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�าบากใจต่อการกระท�าหรือค�าพูดของตัวละครนั้น พร้อม

ให้เหตุผลประกอบ 

เห็นด้วย เพราะ..........

10 
 

แบบฝึกหัดที่ 9  รู้สึกนึกคิด 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนควำมรู้สึกต่อกำรกระท ำและค ำพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มีสัญลักษณเ์ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล ำบำกใจต่อกำรกระท ำหรือค ำพูดของตัวละครนั้น พร้อมให้เหตุผลประกอบ  

เห็นด้วย เพรำะ.......... 

 

 

       

 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ.......... 

 

 

 

 

 

อึดอัด ล ำบำกใจ เพรำะ.......... 

 

 

 

 

  

_____________  ลุง เพรำะ คนเรำอำจเผลอหลับในสถำนที่ท ำงำน เนื่องจำกพักผ่อนไม่พอ 

   นักดนตรี เพรำะ มีเสียงดัง ขณะสร้ำงห้องเก็บเสียงเพ่ือซ้อมดนตรี 
 

_______________ ลุง เพรำะ ไม่ควรต ำหนิด้วยท่ำทีก้ำวร้ำว หำเรื่อง 

นักดนตรี เพรำะ ไม่นึกถึงใจเขำใจเรำ ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม ท ำให้เพ่ือนบ้ำน        
เดือดร้อน 

 

________________ ลุง เพรำะ กล้ำพูดกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

   นักดนตรี เพรำะ ยอมรับผิด และขอโทษที่กระท ำผิดพลำด 
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แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหาทางออก

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

สั้น โดยก�าหนดสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง” 

ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่ 

อย่างไรบ้าง 

  ✓    นึกถึงใจเขาใจเรา

  ✓    เกรงใจผู้อื่น

  ✓    รับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง

  ✓    รับผิดชอบต่อส่วนรวม

  ✓    เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

  ✓    เคารพกฎกติกา

  ✓    ซื่อสัตย์สุจริต พูดความจริง

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

เงื่อนไขของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง  

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

ปัญหาการขาดจิตส�านึกสาธารณะได้อย่างไร โดยครูอาจแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัวละครว่าจะท�า

อย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียที่เคยพบเห็น เช่น ช่วยกันเป็นหูเป็นตาตักเตือน ก�าหนด

กฎระเบียบของชุมชน แจ้งผู้ปกครอง เป็นต้น 

   

     ✓    การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน เช่น การจัดงานเลี้ยงร่วมกัน การเล่นกีฬา 

   ร่วมกัน เป็นต้น 

     ✓    การจัดอบรมเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเมือง

     ✓    การสร้างจิตส�านึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม

     ✓    การก�าหนดกฎกติกาของชุมชน

     ✓   การช่วยกันเป็นหูเป็นตาตักเตือนw

12 
 

แบบฝึกหัดที่ 11  ร่วมกันหำทำงออก 

ค ำชี้แจงที่ 1  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภำพยนตร์สั้น โดยก ำหนดสิ่ง
ที่ควรจะเป็นหรือเป้ำหมำยร่วมที่ทุกคนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง” ใคร และช่วยกันวิเครำะห์ว่ำ 
เป้ำหมำยดังกล่ำวมีควำมขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง  

 นึกถึงใจเขำใจเรำ 
 เกรงใจผู้อ่ืน 
 รับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง 
 รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 เคำรพกฎกติกำ 
 ซื่อสัตย์สุจริต พูดควำมจริง 

 

ค ำชี้แจงที่ 2  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปล่ียนควำมคิด ค ำพูด และเงื่อนไขของตัว
ละครแต่ละตัวเพ่ือให้เนื้อเรื่องภำพยนตร์ด ำเนินไปสู่สิ่งทีด่ีต่อตนเองและสังคมรอบข้ำง    

ควำมคิด 

 รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน 

 ไม่โกหกหลอกลวง 
 

ค ำพูด 
 ขอโทษนะครับ 

เดี๋ยวผมซ้อมเบำ 
ๆ ลง 

เงื่อนไข 

 เห็นใจคนบ้ำนใกล้เรือนเคียง 

 รับผิดชอบต่อกำรกระท ำ เช่น ท ำห้องซ้อมดนตรีให้มิดชิด 

ตัวละคร..นักดนตรี... 
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คณะดำาเนินการ
คณะที่ปรึกษา

ม.ร.ว.สุขมุพันธ์ุบริพัตร  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางผุสดี ตามไท  รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

นางนินนาท ชลิตานนท์  ปลดักรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร สุวัธนเดชา  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  นายสีมา สมีานนัท์

รศ.ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์

รศ.นพ.ทยา กติยิากร  นางทยา ทปีสุวรรณ

รศ.ดร.สรุสทิธิ ์วชริขจร  ผศ.ดร.จันทรานชุ มหากาญจนะ

ผศ.ดร.สวุชิา เป้าอารย์ี  อ.สมิุตรา พงศธร

ดร.อนพุนัธ์ กิจนจิชวีะ  นายสันต ิแต้พานชิ

คณะกรรมการดำาเนินการ

กรุงเทพมหานคร

 นายกรชิ วชัรศริธิรรม  รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา

 นายวรภาส รจิุโภชน์  รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา

 นางนงพะงา บุญปักษ์  รองผูอ้�านวยการส�านกัการศกึษา

 นายอุดมศกัด์ิ นาด ี  ผูอ้�านวยการส�านกังานยทุธศาสตร์

     การศึกษาส�านกัการศึกษา

 นางอธภิัทร สายนาค  หวัหน้ากลุม่งานหลกัสตูรและวธิสีอน

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางอรศิรา รตันพงษ์สถติ นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวสนธยา พนูไธสง  นกัวชิาการศกึษาช�านาญการ

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวศภุสตุา พทุธเจริญ นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสาวลกัขณา ของเมอืงพรวน นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

 นางสุมาล ีกองศักดิ ์  นกัวชิาการศกึษาปฏบัิตกิาร

     ส�านักงานยทุธศาสตร์การศกึษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ดร.กนกกาญจน์ อนแุก่นทราย ดร.ศุทธนา วจิติรานนท์

ดร.ตรวีทิย์ อศัวศริศิลิป์  นางรชัน ีมณีโรจน์

นางสาวสตพร มุทาพร  นางสาวดาราวัลย์ ม่วงน้อย

นางสาวแก้วตา เยอืกเยน็  นายประกอบ สุทธกิาโมทย์

นายคณศิร ทบัทมิ  นายรัตนชยั นาคปานเสือ
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ขอขอบคุณ
ภาพประกอบ

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หวัแจกัน)

บทกวี

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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