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มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย

กล่าวน�ำ
เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ของประเทศ เพราะ
เด็กและเยาวชนในวันนีจ้ ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนจึงมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนัน้
จึงต้องปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ เพือ่ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสร้างสรรค์สงั คมทีด่ ี มี
ความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนท�ำหน้าทีถ่ า่ ยทอด
ความรูแ้ ละปลูกฝังความดีตงั้ แต่วยั เยาว์
การจัดท�ำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�ำนึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็ก
และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียน
รู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิต
สาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยม
และจิตส�ำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต
คอร์รปั ชัน และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สังคมของ
กรุงเทพมหานครเป็นสังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองทีน่ า่ อยู่ ผูค้ น
มีความสุขและมีจิตส�ำนึกแห่งความดีงามและ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านทีร่ ว่ มมือกันสร้างสรรค์เพือ่ กรุงเทพมหานครของเราทุกคน
หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ์ บริพตั ร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ

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

ดิฉนั มีความยินดียงิ่ ที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครูผซู้ งึ่ อยู่ในวิชาชีพ
เดียวกับดิฉัน ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน
“เรือจ้าง” ทีห่ มดความส�ำคัญส�ำหรับผู้โดยสารเมือ่ เขาได้ขา้ มถึงฝัง่ แล้ว แต่
ดิฉนั เชือ่ เสมอว่าความสุขทีแ่ ท้จริงของครู คือ การได้มีโอกาสกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ได้เปิดมุมมองใหม่ และได้น�ำเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียนไปขบคิด
ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็น
ธรรมชาติ
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้
เสริมสร้างความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่
จะเกื้อเสริมให้เขาเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับ
การฉีดวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคร้ายของการโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่า
คุณครูจะได้ใช้คมู่ อื เป็นเครือ่ งมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลัก
ของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย

จุรี วิจติ รวาทการ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สาระของหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตร “โตไปไม่ โกง” เป็นหลักสูตรพิเศษที่ ใช้ ในโรงเรียนเพื่อ
หล่อหลอมกล่อมเกลาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถคิดวิเคราะห์
ได้อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�ำนึกเพื่อ
ส่วนรวม รักความดี รักความถูกต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อบ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ที่จะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทุจริตคอร์รัปชันและ
การเอาเปรียบสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นให้ รู ้ จั ก การอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น
		 อย่างสันติบนพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• สร้างจิตส�ำนึกคุณธรรมของนักเรียนให้ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
		 รู้จักจ�ำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
		 ภูมคิ มุ้ กันต่อปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
• พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
		 สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่าง
		 รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
• พั ฒ นาสมรรถนะในการคิ ด และมี วิ จ ารณญาณในการแก้ ไ ขปั ญ หา
		 ของผูเ้ รียนให้คดิ เป็นและปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคณ
ุ ธรรม
สาระของหลักสูตร
คณะผูจ้ ดั ท�ำหลักสูตรได้ดำ� เนินการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าความดีหรือค่านิยม
หลัก (Core Values) ของสังคมทีม่ คี วามสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้กระบวน
การประชุมกลุม่ ย่อยและระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน
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ทุกระดับ ซึ่งได้สรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณค่าความดีที่ส�ำคัญต่อสังคม
ส่วนรวม ประกอบด้วย
• ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)
คือ การยึดมัน่ ในความสัตย์จริงและสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม รูจ้ กั แยกแยะถูกผิด
ปฏิบตั ติ อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ โดยชอบ ไม่คดโกง
• การมีจิตสาธารณะ (Greater Good)
คือ การมีจติ ส�ำนึกเพือ่ ส่วนรวม ตระหนักรูแ้ ละค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท�ำใดๆเพือ่ ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อ
ส่วนรวม และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม
• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
คือการปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผลโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ เพศ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้อง
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
คือการมีจติ ส�ำนึกในบทบาทและหน้าทีข่ องตัวเองและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ
เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�ำได้เสมอ หากมีการ
กระท�ำผิดก็พร้อมทีจ่ ะยอมรับและแก้ ไข
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation)
คือการด�ำเนินชีวติ โดยยึดหลักความพอประมาณซือ่ ตรงไม่ละโมบโลภมาก
รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่
คุณค่าความดีเหล่านีเ้ ป็นสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ทีค่ ณะผูจ้ ดั ท�ำ
หลักสูตรได้น�ำมาเป็นเนื้อหาส�ำคัญในการถ่ายทอดผ่านบทเรียนต่าง ๆ ซึ่ง
คุณค่าความดี 5 ประการดังกล่าวต่างก็มคี วามเชือ่ มโยงและสร้างเสริมซึง่ กัน
และกัน เสมือนเป็นการวางเสาหลักหลาย ๆ ต้นเพือ่ เป็นรากฐานให้เด็ก ๆ มี
จิตส�ำนึกที่มั่นคงในความสุจริตเที่ยงธรรม รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
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ตัวชีว้ ดั

ภาพที่ 1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นีค้ รอบคลุมคุณค่า
ความดีทงั้ 5 ประการซึง่ เป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทุก
ระดับ แต่เนือ้ หาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึน้ ตามวัยและการเรียนรูข้ อง
นักเรียน ซึง่ คุณค่าในแต่ละเรือ่ งต่างมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันตามลักษณะ
การใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษ ย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออกมาเป็น
คุณค่าเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ตลอดจนนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ
เพื่อการปลูกฝังคุณค่าความดีอีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้
พฤติกรรม “โกง” ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ
และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ
ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรูส้ กึ ทางจิตใจ การรูค้ ดิ โดยใช้ความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทัง้ การสร้างทักษะในการรับมือต่อ
สถานการณ์ทม่ี คี วามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
22

• เห็นความส�ำคัญของการมีคุณค่าความ
ดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกันของ
คนในสังคม
• สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม
• เข้าใจลักษณะของผู้น�ำที่จะต้องมีคุณค่า
ความดี 5 ประการ
• สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม
ที่ท�ำให้บุคคลสามารถสร้างคุณค่าความ
ดี 5 ประการ
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง
ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
กับการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย
• สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอด
แนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ

สาระการเรียนรู้
• ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
ตนเองต่อการมีคุณค่าความดี
5 ประการ
• การตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ท�ำให้
สังคมส่วนรวมอยู่รอดและ
ก้าวหน้า
• พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ท�ำให้สังคมส่วนรวมเดือดร้อน
• ลักษณะและผลกระทบของการ
ทุจริตคอร์รัปชันกับปัญหาสังคม
• แนวทางและวิธีการสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าความดี
5 ประการ

คูม่ อื หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ออกแบบชุด
กิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับครูผสู้ อน ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าระ5 ประการ ได้แก่ บทเรียนเรือ่ ง “ก้าวเล็ก ๆ” และ
บทเรียนเรือ่ ง “ผูน้ ำ� ”
2. ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
3. โครงการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ ได้แก่ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง โรงภาพยนตร์
และการบริการชุมชนและสังคม
4. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สนั้
“โตไปไม่โกง” เรือ่ ง “The Band Next Door”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คุณค่าความดี 5 ประการ
แนวคิด

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

สาระการเรียนรู้
• สั ง คมที่ พึ ง ปรารถนาและการใช้ ชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมด้ ว ยหลั ก
คุณค่าความดี 5 ประการ
• ลักษณะผู้น�ำ การน�ำ การด�ำรงตน ความเสี่ยงทางจริยธรรม และการ
ตัดสินใจของผูน้ ำ� ทีจ่ ะสร้างความไว้วางใจและเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
• แนวทางและวิธีการสร้างความตระหนักในคุณค่าความดี 5 ประการ
สังคมที่พึงปรารถนาซึ่งผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรม
นั้นเกิดจากองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ การประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก
ในสังคมและการมีผู้น�ำที่ดี การด�ำรงตนของนักเรียนในแต่ละก้าวของชีวิต
สามารถสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ดังนัน้ การตัดสินใจทีจ่ ะ
กระท�ำหรือไม่กระท�ำอะไรในก้าวเล็ก ๆ จึงเป็นการตัดสินใจที่ต้องมีเหตุผล
และอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความดี 5 ประการ การฝึกฝนเช่นนี้จะช่วย
ให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์รวมทั้งความกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถสร้างสังคมทีด่ ีโดยเริม่ จากก้าวเล็ก ๆ ของทุกคน
“ผูน้ ำ� ” เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ
เพราะการตัดสินใจและการกระท�ำของผู้น�ำย่อมมีผลกระทบถึงสังคมส่วน
รวม ดังนัน้ สังคมทีด่ จี งึ ต้องการผูน้ ำ� ทีด่ ี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต เสียสละเพือ่
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอืน่ รักความถูกต้องเป็นธรรม และเป็น
อยูอ่ ย่างพอเพียง ซึง่ เป็นหลักการคุณค่าความดี 5 ประการ สมาชิกในสังคม
ทุกคนจึงต้องมีสว่ นในการเลือกผูน้ ำ� ทีด่ ี และช่วยกันก�ำกับพฤติกรรมของผูน้ ำ�
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ให้เป็นผูน้ ำ� ทีด่ ีได้ดว้ ยการท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามตรวจสอบ ทีส่ ำ� คัญความเป็นผูน้ ำ�
ที่แท้จริงนั้นอยู่ ในตัวเราทุกคนที่จะเป็นผู้น�ำแห่งการท�ำความดีด้วยการมี
คุณค่าความดี 5 ประการทีท่ ำ� ให้สงั คมอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
สาระของหลักสูตร
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
จุดประสงค์
1. เพือ่ สร้างความตระหนักในความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
กับการใช้ชวี ติ ร่วมกันของคนในสังคม
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
3. เข้าใจถึงความส�ำคัญที่ผู้น�ำจะต้องด�ำรงตนตามแนวทางคุณค่าความดี 5
ประการ
4. เข้าใจเงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถสร้างคุณค่าความดี 5
ประการ
ตัวชี้วัด
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม
3. สามารถระบุคณ
ุ ลักษณะของผูน้ ำ� ซึง่ ประกอบด้วยคุณค่าความดี 5 ประการ
4. สามารถระบุเงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถสร้างคุณค่า
ความดี 5 ประการ
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การประเมินผล
1. ประเมินจากการเขียนบันทึกความรูส้ กึ หลังการด�ำเนินกิจกรรมของนักเรียน
2. ประเมินจากความร่วมมือในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละ
กิจกรรม
โครงสร้างกิจกรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5ประการประกอบด้วย 2 บทเรียน
ได้แก่ บทเรียนเรือ่ ง “ก้าวเล็กๆ” และบทเรียนเรือ่ ง “ผูน้ ำ� ” โดยแต่ละบท
เรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
บทเรียนที่ 1 ก้าวเล็กๆ
1. เริ่มก้าว...
2. เริ่มก้าวจากตัวเอง
3. ย่างก้าวทางความคิด
4. ก้าวสู่ความคิดอย่างมีจิตส�ำนึก
5. ก้าวสู่ความคิดเชื่อมโยง
6. ก้าวสู่ความกล้าหาญ
7. ก้าวอย่างยาย
8. ก้าวเข้า 18 ปีบริบูรณ์
9. ก้าวสู่กฎ กติกา มารยาท

บทเรียนที่ 2 ผูน้ ำ�
1. ต�ำแหน่งนี้ ส�ำคัญไฉน
2. สมมติว่าเป็นประธาน
3. ลองประชาสัมพันธ์
4. ผู้น�ำในดวงใจ
5. ผู้น�ำในสภา
6. ภาพกับผู้น�ำ
7. Animal Farm
8. ละครผู้น�ำ
9. ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา

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

นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานมูลนิธอิ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย
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บทเรียนเรื่อง
“ก้าวเล็ก ๆ”

แนวคิด

“ก้าวเล็ก ๆ” เป็นการเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ทีเ่ ห็นคุณค่าในตนเองและค�ำนึง
ถึงสังคมส่วนรวม ซึง่ แต่ละก้าวของชีวติ นัน้ นักเรียนอาจให้คณ
ุ ค่า ความ
หมายหรือความส�ำคัญแก่สงิ่ ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ แตกต่างกัน แต่คณ
ุ ค่าความ
ดีทจี่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละก้าวนัน้ เป็นสิง่ ทีน่ กั เรียนจะต้องเรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ
เอง ถ้านักเรียนต้องการครอบครัวทีด่ ี โรงเรียนทีน่ า่ อยู่ ชุมชนทีด่ ี และสังคมที่
ดี ก้าวเล็ก ๆ ของนักเรียนจะมีสว่ นน�ำไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับการเริม่ ต้นสร้างความดี 5 ประการ
ด้วยตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองโดยค�ำนึงถึงสังคม นักเรียนจะได้ฝกึ
ตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของชีวติ ทีจ่ ะส่งผลต่ออนาคตทัง้ กับตัวเองและคนรอบ
ข้าง รวมทัง้ การสร้างอุปนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพือ่
ก้าวเป็นวัยรุน่ ทีส่ มบูรณ์แบบทัง้ กายและใจทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยคุณค่าความดีใน
ตัวเองและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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จุดประสงค์
1. เพือ่ เห็นคุณค่าของตนเองและความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ
ในการใช้ชวี ติ ร่วมกัน รวมทัง้ การสร้างสังคมทีด่ ีไร้การทุจริตคอร์รปั ชัน
2. เพือ่ ฝึกให้เหตุผลเชิงจริยธรรมและสามารถตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของชีวติ
ทีจ่ ะส่งผลต่ออนาคตทัง้ ของตัวเองและคนรอบข้าง
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างอุปนิสัยที่พึงประสงค์ซึ่งมีพื้นฐานจาก
คุณค่าความดี 5 ประการ เพือ่ ก้าวเป็นวัยรุน่ ทีส่ มบูรณ์แบบทัง้ กายและใจที่
เต็มเปีย่ มไปด้วยคุณค่าความดีในตัวเองและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “เริม่ ก้าว…”
กิจกรรมที่ 2 “เริม่ ก้าวจากตัวเอง”
กิจกรรมที่ 3 “ย่างก้าวทางความคิด”
กิจกรรมที่ 4 “ก้าวสูค่ วามคิดอย่างมีจติ ส�ำนึก”
กิจกรรมที่ 5 “ก้าวสูค่ วามคิดเชือ่ มโยง”
กิจกรรมที่ 6 “ก้าวสูค่ วามกล้าหาญ”
กิจกรรมที่ 7 “ก้าวอย่างยาย”
กิจกรรมที่ 8 “ก้าวเข้า 18 ปี บริบรู ณ์”
กิจกรรมที่ 9 “ก้าวสูก่ ฎ กติกา มารยาท”
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศึกษารายละเอียดของบทเรียนเรื่อง “ก้าวเล็ก ๆ” และเตรียมสื่อ
การเรียนการสอน ได้แก่ กรณีศกึ ษา เรือ่ ง การคิดเชือ่ มโยง และสือ่ วีดทิ ศั น์
เรือ่ ง 18 ปี บริบรู ณ์
2. ครูเตรียมความพร้อมให้นกั เรียนด้วยการให้นกั เรียนหลับตาและลองย้อน
อดีตกลับไปเป็นเด็ก 9 – 10 ขวบ นักเรียนอยากท�ำอะไรในอนาคต และได้ทำ�
สิง่ นัน้ หรือยัง เพราะอะไร ให้นกั เรียนคิดประมาณ 1 –2 นาที และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
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กิจกรรมที่ 1
“เริ่มก้าว...”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถสร้างความดีจากภายในสูค่ นรอบข้างและสังคม
2. นักเรียนเข้าใจและปฏิบตั ติ นอย่างมีคณ
ุ ค่าความดีเพือ่ ตนเองและสังคม
3. นักเรียนเข้าใจถึงสังคมทีน่ า่ อยู่ และปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนหลับตาและลองนึกว่าอีก 10 ปีขา้ งหน้า ชีวติ ในอนาคตจะเป็น
อย่างไร เพราะอะไร แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. ครูให้นกั เรียนคิดต่อว่า แล้วโรงเรียนในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ครูให้นกั เรียนคิดต่อว่า แล้วสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร แลก
เปลีย่ นความคิดเห็น
4. ครูถามนักเรียนว่า อยากให้ชวี ติ โรงเรียน และสังคมมีความสุข น่าอยู่
ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน เราจะท�ำอย่างไร นักเรียนจะเริม่ ท�ำอะไรได้
บ้าง เพือ่ อนาคตของนักเรียน โรงเรียน และสังคม
5. ให้นกั เรียนเขียนสิง่ ทีจ่ ะท�ำเพือ่ สร้างอนาคตทีน่ า่ อยู่ มีความสุข และไม่มกี าร
ทุจริตคอร์รปั ชัน และพับเก็บไว้ในกล่องไทม์แคปซูล (Time capsule) ของ
ตนเองหรือจะท�ำเป็นของห้องก็ได้ (เพือ่ อนาคต 10 ปีขา้ งหน้าจะกลับมาดูวา่
ชีวติ โรงเรียน และสังคมเป็นอย่างทีเ่ ขียนไว้หรือไม่)
6. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ เพือ่ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดร่วมกันว่าสังคมใน
อนาคตที่ไร้การทุจริตคอร์รปั ชันจะเป็นอย่างไรและต้องท�ำอะไรบ้าง เขียน
จดหมายถึงกลุม่ ของตนเองในอนาคต
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
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สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การแลกเปลี่ยนความเห็น การน�ำเสนอ
ผลงาน และการเขียนจดหมาย
• สามารถยกตัวอย่างความดีของตนเองเพือ่ สร้างสังคมทีด่ ี
• บอกประโยชน์ของการสร้างความดีเพือ่ ตนเองและสังคม
• สามารถอธิบายลักษณะสังคมน่าอยูแ่ ละปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“เริ่มก้าวจากตัวเอง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสร้างอุปนิสยั ทีด่ แี ละการขจัดอุปนิสยั ที่ไม่ดี
2. เข้าใจอุปนิสัยที่ดีและอุปนิสัยที่ ไม่ดีที่มีพื้นฐานจากการมีคุณค่าความดี
5 ประการ รวมทัง้ เรียนรูผ้ ลจากการมีอปุ นิสยั เหล่านัน้
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน
2. ครูเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ส�ำรวจอุปนิสยั ทีด่ แี ละไม่ดขี องนักเรียนแต่ละคนว่ามีสว่ นทีเ่ หมือนหรือแตก
ต่างกันอย่างไรบ้าง เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต ดังนี้

3. ครูให้นักเรียนคิดต่อว่าการมีอุปนิสัยที่ดีนั้นได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง (เช่น
การซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองท�ำให้เป็นที่ไว้วางใจของทุกคน) และการมีอปุ นิสยั ที่ไม่
ดีได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง (เช่น การไม่ประหยัดท�ำให้ ไม่มเี งินเก็บออมไว้ใน
อนาคต)
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าอุปนิสยั ทีด่ จี ะท�ำให้เรามีคณ
ุ ค่า
ในตนเองและในสายตาของผูอ้ นื่ ส่วนอุปนิสยั ที่ไม่ดจี ะท�ำให้เราดูไม่ดดี แู ย่
และไม่น่าภาคภูมิใจ ดังนั้นครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะ
เปลีย่ นอุปนิสยั ที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีได้อย่างไร บอกวิธกี ารเปลีย่ นตัวเอง (เช่น
จะใช้จา่ ยน้อยลงและจะออมมากขึน้ )
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ครูให้นักเรียนจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เกิดขึ้นของนักเรียน
ภายใน 1 สัปดาห์ นักเรียนท�ำได้มากน้อยเพียงใด
สื่อการเรียนรู้
กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก
การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การน�ำเสนอ
ผลงาน บันทึกของนักเรียน และการปฏิบตั ติ นของนักเรียน
• สามารถแยกแยะอุปนิสัยที่ดีและอุปนิสัยที่ไม่ดี
• สามารถระบุวิธีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่ไม่ดีกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

“ย่างก้าวทางความคิด”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน
2. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับค�ำว่า “ความคิด” นักเรียน
รูส้ กึ อย่างไรกับค�ำนี้ และนักเรียนคิดว่า ความคิด มีความส�ำคัญต่อตัวเรา
และคนรอบข้างอย่างไรบ้าง เช่น
ความคิด

ความรูส้ กึ /ความส�ำคัญต่อตัวเราและคนรอบข้าง

คิดดี

สบาย มองโลกแง่ดี คนรอบข้างมีความสุข

คิดโกง

ระแวง กลัว คนรอบข้างมองเราไม่ดี

คิดเอาเปรียบ

อยากสบาย ไม่ลงแรง คนรอบข้างไม่อยากคบด้วย

3. ครูเขียนค�ำว่า “ลอกข้อสอบ” และถามว่านักเรียนคิดอย่างไรกับค�ำ ๆ นี้

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาจากค�ำตอบ เช่น ท�ำไม “ต้องช่วยเพือ่ น”
เป็นการช่วยเหลือเพือ่ นจริงหรือไม่ การช่วยเหลือน�ำไปสูอ่ ะไร 		
โดยครูเลือก 2 - 3 ค�ำตอบ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
5. ครูกำ� หนดค�ำทีเ่ ป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์เพือ่ ให้นกั เรียนวิเคราะห์ เช่น
ช่วยน�ำ้ ท่วม ขโมยนมให้ลกู อาสาเก็บศพ หนีทำ� เวร เก็บกระเป๋าเงิน เป็นต้น
แล้วแจกค�ำเหล่านี้ให้แต่ละกลุม่ ให้นกั เรียนระดมสมองต่อค�ำที่ได้รบั ว่าคนที่
ประพฤติตนเช่นนัน้ เขามีความคิดในเรือ่ งดังกล่าวอย่างไร
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ครูถามนักเรียนว่า ความคิดของเราส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้างอย่างไร
บ้ า งและถ้ า เรามี ค วามคิ ด นั้ น ผุ ด ขึ้ น ในสมองเราจะยั บ ยั้ ง หรื อ แสดง
พฤติกรรมเหล่านีอ้ อกมาหรือไม่ อย่างไรบ้าง เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าอ่าน
หนังสือสอบไม่ทนั แน่ ไปลอกเพือ่ นในห้องสอบดีกว่า หรือกรณีคดิ อยาก
จะช่วยครูยกของแต่กลัวเพือ่ นล้อว่าประจบประแจงครู ถ้านักเรียนมีเวลาคิด
ไตร่ตรองดี ๆ นักเรียนจะท�ำอย่างที่คิดหรือไม่ มีความคิดหรือวิธีการแก้ ไข
ปัญหาวิธอี นื่ หรือไม่ สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และการน�ำ
เสนอผลงาน
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4

4. ครูให้นกั เรียนเขียนความคิดอย่างมีจติ ส�ำนึกในแต่ละด้าน และอธิบายว่า
นักเรียนท�ำได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละด้าน เพราะอะไร เช่น

“ก้าวสู่ความคิดอย่างมีจิตส�ำนึก”

ด้าน

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลจากการคิดอย่างมีจติ ส�ำนึกและไม่มจี ติ ส�ำนึก
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน
2. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับค�ำว่า “คิดอย่างมีจติ ส�ำนึก”
และ “คิดอย่างไม่มจี ติ ส�ำนึก” นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรกับค�ำดังกล่าว และ
นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ความคิ ด สองแบบส่ ง ผลต่ อ ตั ว เราและคนรอบข้ า ง
อย่างไรบ้าง เช่น
ด้าน
การเรียน

ครอบครัว

เพื่อน

โรงเรียน

คิดอย่างมีจติ ส�ำนึก

คิดอย่างไม่มจี ติ ส�ำนึก

ไม่มาเรียนสาย ไม่ลอกการบ้าน
ไม่ลอกข้อสอบ รับผิดชอบ
ต่องาน
ช่วยท�ำความสะอาดบ้าน ช่วย
เลี้ยงน้อง หารายได้ช่วย
ครอบครัว

มาสาย ไม่เข้าเรียน
ลอกการบ้าน แกล้งเพื่อน
ไม่ส่งงาน
ไม่ช่วยงาน หนีเที่ยว ใช้เงิน
ฟุ่มเฟือย

ไม่หลอกลวงเพื่อน ไม่เอา
เปรียบเพื่อน ไม่โกงเพื่อน

เอาเปรียบเพื่อน แกล้ง
เพื่อน หลอกลวงเพื่อน โกง
เพื่อน
ท�ำลายสิ่งของ ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

ไม่ท�ำลายสิ่งของ รักษา
ความสะอาด ท�ำตามกฎ
ระเบียบ

3. ครูให้นกั เรียนคิดว่า การคิดแบบไหนจึงจะดีตอ่ สังคม เพราะอะไร ท�ำไมการ
คิดอย่างไม่มจี ติ ส�ำนึกจึงมีให้เห็นโดยทัว่ ไป
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การเรียน

ครอบครัว

เพื่อน

โรงเรียน

คิดอย่างมีจติ ส�ำนึก

ท�ำได้หรือไม่

ไม่มาเรียนสาย ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
รับผิดชอบต่องาน
ช่วยท�ำความสะอาดบ้าน
ช่วยเลี้ยงน้อง หารายได้
ช่วยครอบครัว
ไม่หลอกเพื่อน ไม่เอา
เปรียบเพื่อน ไม่โกง
เพื่อน

ท�ำได้บางข้อ เพราะ ยังไม่
สามารถปรับตัวเองให้มีความ
รับผิดชอบได้
ท�ำได้หมด เพราะ รู้สึก
สงสารพ่อแม่ที่ท�ำงานหนัก
เพื่อให้ได้เรียนหนังสือ
ท�ำได้บ้าง เพราะ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ บางครั้งต้อง
โกหกเพื่อนเพื่อให้เพื่อน
สบายใจ

ไม่ท�ำลายสิ่งของ
รักษาความสะอาด
ท�ำตามกฎระเบียบ

ท�ำไม่ได้เลย เพราะไม่อยาก
อยู่ในกรอบ เบื่อ

5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
6. ครูให้นกั เรียนอธิบายว่าเพราะอะไรถึงท�ำได้หรือท�ำไม่ได้ และคิดต่อว่าถ้าท�ำ
ไม่ได้จะส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างอย่างไรบ้าง
7. ครูถามนักเรียนว่าเรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง การคิดอย่างมีจิตส�ำนึก
เป็นเรือ่ งง่ายหรือยากส�ำหรับนักเรียน
8. ครูอธิบายว่าการคิดอย่างมีจติ ส�ำนึกเป็นการคิดทีแ่ สดงออกถึงสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
สิง่ ทีด่ ี สามารถแยกแยะว่าสิง่ ไหนดีสงิ่ ไหนไม่ดี ความคิดทีม่ จี ติ ส�ำนึกนัน้ จะ
ต้องได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะอย่างถูกต้องและถูกวิธี และต้องมีการ
ฝึกฝนการคิดทีม่ จี ติ ส�ำนึก เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ตนเอง เพราะสังคมปัจจุบนั
มีสงิ่ ทีย่ วั่ ยุและหลอกล่อส�ำนึกทางจริยธรรมของเราเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้
การฝึกคิดอย่างมีจติ ส�ำนึกจะช่วยให้นกั เรียนได้ ไตร่ตรองและฉุกคิดว่าสิง่
นัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องหรือไม่
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9. ให้นกั เรียนฝึกคิดอย่างมีจติ ส�ำนึกในประเด็นต่อไปนี้
• โกงแล้วมีผลงาน
• การโกงเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
• ถ้ามีคนโกงแล้วตนเองได้ประโยชน์ด้วยก็ไม่น่าจะเป็นไร
• ใคร ๆ ก็ท�ำ ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
• ลอกการบ้านนิดเดียว ไม่มีคะแนน จะเป็นไรไป
• แอบเอาลูกบาสเก็ตบอลของโรงเรียนกลับไปเล่นที่บ้าน 			
โรงเรียนมีงบประมาณเยอะ ไม่เป็นไรหรอก
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และการน�ำ
เสนอผลงาน
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน

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

พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
“คุณธรรมของครู”
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กิจกรรมที่ 5

“ก้าวสู่ความคิดเชื่อมโยง”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการคิดเชือ่ มโยง
2. นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงสถานการณ์ทางสังคมกับการให้เหตุผล
เชิงจริยธรรม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
ใบความรู้ ความคิดเชื่อมโยง
ครูอธิบายการคิดแบบเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อความที่ก�ำหนด โดยนักเรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของข้อความเหล่านัน้ ได้ ซึง่ การเชือ่ มโยงความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะส่งผลโดยตรง รูปแบบความสัมพันธ์
ในลักษณะเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ และรูปแบบความสัมพันธ์
ในลักษณะลด ยับยัง้ หรือบัน่ ทอน ซึง่ นักเรียนจะต้องเข้าใจและแยกแยะรูป
แบบความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ รวมทัง้ วิเคราะห์เนือ้ หาสาระของบทความว่า
ต้องการสือ่ สารเรือ่ งอะไร
ครูอธิบายลักษณะความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ
• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะส่งผลโดยตรง หมายถึง เนื้อหาที่เป็น
เหตุเป็นผลกัน ถ้าเกิดเหตุนี้จะมีผลดังนี้
• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ
หมายถึง การที่เนื้อหาหนึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบของเนื้อหาหลัก
• รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะลด ยับยั้ง หรือบั่นทอน หมายถึง
เนื้อหาที่แสดงในทิศทางที่ตรงข้ามกับเนื้อหาหลัก เช่น ถ้าท�ำอย่างนี้
จะท�ำให้เกิดการลดลง ยับยั้ง หรือบั่นทอน
• การเชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางสังคมของไทย
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1. ครูอธิบายการคิดแบบเชือ่ มโยงในใบความรู้ ความคิดแบบเชือ่ มโยง
2. ครูยกตัวอย่างข้อความสัน้ เพือ่ ให้นกั เรียนลองฝึกคิด ดังนี้
ลักษณะของผู้นำ�ที่ดี
ลักษณะของผูน้ ำ� ทีด่ ปี ระกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ การ
เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ การเป็นคนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� และการเป็นคน
ดีมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมทีป่ ระกอบด้วย ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่างความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานใดได้ผู้น�ำที่ดีไปบริหารจะช่วยให้
องค์กรหรือหน่วยงานนัน้ มีความเจริญรุง่ เรือง แต่ถา้ องค์กรหรือหน่วยงานใด
ได้ผนู้ ำ� ที่ไม่ดี ก็จะเกิดความล่มจมและไม่สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้
3. ครูอธิบายความสัมพันธ์ของข้อความต่าง ๆ ดังนี้
• ความสัมพันธ์ส่งผลโดยตรง ได้แก่ ผู้น�ำที่ดีไปบริหารจะช่วยให้องค์กร
หรือหน่วยงานนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
• ความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ มี 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ลักษณะของผู้น�ำที่ดีประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ
ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การเป็นคนที่มีภาวะผู้น�ำ
และการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และส่วนที่ 2 การเป็นคนดี
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมประกอบด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตการมีจติ สาธารณะ
ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่างรับผิดชอบและการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง
• ความสัมพันธ์ลด ยับยั้ง หรือบั่นทอน ได้แก่ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงาน
ใดได้ ผู ้ น� ำ ที่ ไ ม่ ดี เ ป็ น หั ว หน้ า ก็ จ ะเกิ ด ความล่ ม จมและไม่ ส ามารถ
ด�ำเนินงานต่อไปได้
• ผู้น�ำที่ดีในสังคมไทยมีหรือไม่ เพราะอะไร ในความคิดของนักเรียนการ
จะสร้างผู้น�ำที่ดีควรเริ่มต้นจากอะไร
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน
5. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ฝึกคิดหาความเชือ่ มโยงในรูปแบบ
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
41

7. ครูให้นกั เรียนฝึกคิดหาความเชือ่ มโยงในรูปแบบต่าง ๆ จากกรณีศกึ ษา เรือ่ ง
ความคิดเชือ่ มโยง (ท้ายบทเรียน) นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
8. ให้นกั เรียนฝึกเขียนบทความทีม่ คี วามเชือ่ มโยง 3 รูปแบบ โดยก�ำหนดหัวข้อ
ให้อยู่ในสาระ 5 ประการของหลักสูตร
สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ ความคิดเชือ่ มโยง
2. กรณีศกึ ษา เรือ่ ง ความคิดเชือ่ มโยง
การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และการน�ำ
เสนอผลงาน
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน

กรณีศึกษาเรื่อง
ความคิดเชื่อมโยง

1. ลักษณะของนักเรียนที่ดี
ลักษณะของนักเรียนทีด่ ปี ระกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่
การเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ การเป็นคนทีท่ ำ� เพือ่ สังคม และการ
เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม การเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมประกอบด้วย ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งนักเรียนที่ดีจะท�ำให้ผู้ปกครอง
ภาคภูมิใจและเป็นที่รักของเพื่อน ๆ แต่ถ้านักเรียนปฏิบัติตัวไม่ดีก็จะพบแต่
ปัญหาการเรียน ปัญหาชีวติ และปัญหาครอบครัว
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น
• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้าสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ทั้งลักษณะของนักเรียนที่ดีและนักเรียนที่ไม่ดี
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักเรียนที่ไม่ดีมีอะไรบ้าง
2. การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
การเลือกปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็นธรรมเกิดจากการมีอคติหรือความล�ำเอียงของ
บุคคลทีก่ ระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่เท่ากัน การเลือกปฏิบตั ปิ ระกอบด้วย
อคติ การกระท�ำ และผลของกระท�ำ เช่น การทีน่ างสาวกฤษณากับนายปกรณ์
ลอกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกัน ซึง่ ท�ำให้นายปกรณ์ถกู ปรับให้สอบตก
แต่นางสาวกฤษณาไม่ตอ้ งรับความผิดแต่อย่างใด เป็นต้น ซึง่ ถ้าหน่วยงาน
ใดเกิดการเลือกปฏิบตั ขิ นึ้ ก็จะส่งผลให้บคุ ลากรในหน่วยงานรูส้ กึ ถึงความไม่
เป็นธรรม ไม่อยากปฏิบัติงาน และอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ แต่ถ้าหน่วยงาน
ใดมีความเป็นธรรมต่อผูป้ ฏิบตั งิ านก็จะมีแต่ความร่วมมือ ความสามัคคี และ
ความเป็นธรรมต่อทุกคน
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น
• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ของการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้าง
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3. คนเป่านกหวีด (Whristle Blower)
คนเป่านกหวีด คือ คนทีม่ คี วามกล้าหาญและไม่ชอบเห็นสิง่ ที่ไม่ถกู ต้อง
ซึ่งหน่วยงานใดมีบุคคลเช่นนี้อยู่จะท�ำให้การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน
ลดน้อยลง เพราะการที่คนในหน่วยงานให้ความส�ำคัญกับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันจะท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานมี ค วามโปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าหน่วยงานใดที่คนไม่สนใจหรือนิ่งเฉย
ต่อปัญหาและสิ่งที่ ไม่ถู ก ต้ อ งหน่ ว ยงานนั้ น ก็ จ ะพบแต่ ป ั ญ หาและการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ท�ำให้หน่วยงานไร้ประสิทธิภาพและต้องล่มสลายในทีส่ ดุ
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น
• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างคนเป่านกหวีด
ทีเ่ ป็นรูปธรรม
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่เป็นคนเป่านกหวีด

5. ความพอเพียง
ความพอเพียง คือ การเป็นอยู่อย่างพอดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้
แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ความพอเพียงประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภมู คิ มุ้ กัน และมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม ถ้าบ้านไหนมีความพอเพียงก็จะท�ำให้ ไม่
เดือดร้อน ไม่เป็นหนีเ้ ป็นสิน และสามารถอยูร่ อดได้แม้ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ
แต่ถา้ บ้านไหนไม่มคี วามพอเพียงใช้จา่ ยเงินอย่างฟุม่ เฟือย ไม่รคู้ ณ
ุ ค่าก็จะพบ
กับปัญหาเป็นหนีเ้ ป็นสิน ต้องกูห้ นีย้ มื สินคนอืน่
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น
• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ทั้งคนที่มีความพอเพียงและคนที่ไม่มีความพอเพียง
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นคนที่ไม่พอเพียงมีอะไรบ้าง

4. รับผิด...รับชอบ
ความรับผิดชอบ คือ การมีจิตส�ำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
พร้อมให้ตรวจสอบในการกระท�ำถ้ามีการกระท�ำผิดก็พร้อมยอมรับและ
แก้ ไข ซึ่งความรับผิดชอบประกอบด้วย การกระท�ำ บทบาทและหน้าที่ บุคคล
ทีม่ คี วามรับผิดชอบจะท�ำให้เจริญในหน้าทีก่ ารงาน มีระเบียบวินยั และเคารพ
กติกา ส่วนบุคคลที่ไม่มคี วามรับผิดชอบจะเป็นคนไม่เอาไหน ไม่มีใครไว้วางใจ
ให้ปฏิบตั งิ าน
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความข้างต้น
• ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสภาพสังคมโดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ทั้งลักษณะของคนที่มีความรับผิดชอบและคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง
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กิจกรรมที่ 6

“ก้าวสู่ความกล้าหาญ”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงออกต่อการกระท�ำที่ไม่ถกู ต้อง
2. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในสุภาษิต/ค�ำพังเพยทีแ่ สดงค่านิยมของสังคมไทย
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่าเคยพบสถานการณ์ที่ ไม่สามารถท�ำอะไรได้หรือไม่
ยกตัวอย่างเช่น การถูกแซงคิวแล้วไม่รู้จะพูดอะไร การถูกเพื่อนยืมเงิน
เป็นต้น นักเรียนคิดอย่างไรในสถานการณ์ประเภทนี้
2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติวา่ ถ้าเกิดการแซงคิวขึน้ จะท�ำ
อย่างไร และควรมีขอ้ ระวังอะไรบ้าง
4. ครูอธิบายว่า เวลานักเรียนพบสถานการณ์ที่ไม่ถกู ต้องไม่เป็นธรรม เราต้องมี
ความกล้าหาญจะทีต่ อ่ สูก้ บั สิง่ เหล่านัน้ บางครัง้ นักเรียนอาจจะไม่กล้าเพราะ
ไม่มปี ระสบการณ์และทักษะ ดังนัน้ จึงต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะและมี
ประสบการณ์รว่ มกันในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์จากบทบาทสมมติ
5. ครูตงั้ โจทย์เพือ่ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมความคิดหาวิธแี ก้ ไขสถานการณ์
โดยออกมาแสดงบทบาทสมมติว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะท�ำอย่างไร
โจทย์อย่างเช่น
• ถูกแซงคิวโดยรุน่ พี/่ รุน่ น้อง คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เพื่อนขอลอกการบ้าน คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เพื่อนขอให้ช่วยโกหกครู คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำ
อย่างไร
• เห็นเพื่อนรังแกรุ่นน้อง คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เห็นเพือ่ นใช้เงินฟุม่ เฟือย คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
6. ครูอาจจะเพิ่มโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัญหาสังคมหรือเป็นสถานการณ์ที่
ล่อแหลมต่อนักเรียนควบคูก่ นั ด้วย เช่น
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• แฟนขอมีความสัมพันธ์ดว้ ย คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เพื่อนชวนให้ทดลองยาเสพติด/ดื่มสุรา คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้อง
หรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เห็นเพือ่ นเล่นการพนัน คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
• เพื่อนชวนสูบบุหรี่ คิดอย่างไร เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ จะท�ำอย่างไร
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
8. ครูสรุปเหตุผลของการให้นกั เรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
เพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะและประสบการณ์ รวมทัง้ ความกล้าหาญทีจ่ ะแสดงออก
ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปจากสังคมปัจจุบัน
เพราะสังคมเราชอบนิง่ เฉย ไม่อยากยุง่ เรือ่ งคนอืน่ หรือเกรงใจในสิง่ ที่ไม่
ถูกต้อง ถ้าสังคมเป็นเช่นนีต้ อ่ ไป คนทีก่ ระท�ำผิดก็จะคิดว่าเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้
เพราะท�ำแล้วไม่มีใครว่ากล่าวตักเตือนก็จะท�ำอยูเ่ รือ่ ยไปจนกลายเป็นนิสยั
ที่ไม่ดี ดังนัน้ นักเรียนทุกคนจะต้องก้าวสูค่ วามกล้าหาญต่อสิง่ ที่ไม่ถกู ต้อง
ไม่เป็นธรรม
9. ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า นักเรียนคิดว่ามีสุภาษิต/
ค�ำพังเพยอะไรบ้างที่แสดงถึงค่านิยมของสังคมไทยที่นิ่งเฉยและไม่ ให้
สนใจเรื่องของผู้อื่นเพราะจะมีภัย
10. ครูเฉลยว่ามีสภุ าษิต/ค�ำพังเพย เช่น
สุภาษิต/ค�ำพังเพย
ทองไม่รู้ร้อน
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง
อย่าหาเหาใส่หัว
อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่

ความหมาย
เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน
การที่คนเราเอาแต่ตัวเองให้รอดปลอดภัย
โดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไร
อย่าหาความล�ำบากมาใส่ตนเองหรือเอา
เรื่องของคนอื่นมาท�ำให้ตนเองเดือดร้อน
อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะอาจจะ
ท�ำให้ตนเองเดือดร้อน
แสร้งท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ
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11. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดว่าจะเปลีย่ นสุภาษิต/ค�ำพังเพยเหล่านีอ้ ย่างไร
		 เพือ่ สร้างความกล้าหาญให้ประชาชนต่อสูก้ บั สิง่ ไม่ถกู ต้องและไม่นงิ่ เฉย
		 ต่อปัญหา
12. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนแสดงออกถึงความกล้าหาญต่อ
การกระท�ำที่ไม่ถกู ต้อง
2. ประเมินจากการตอบค�ำถามนักเรียนอธิบายและเสนอสุภาษิต/ค�ำพังเพยที่
แสดงค่านิยมของสังคมไทย
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน

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

ศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี

48

49

กิจกรรมที่ 7
“ก้าวอย่างยาย”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของความไม่เป็นธรรม
2. วิเคราะห์เงือ่ นไขสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับความไม่เป็นธรรม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแนะน�ำหนังสือเรือ่ ง “ยาย”
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันอ่านหนังสือเรือ่ ง “ยาย”
เรื่องย่อ “ยาย”
ชีวิตของหญิงชรา ชาวนาผู้ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเอง
และครอบครั ว จากการกระท� ำ ของรั ฐ ที่ น� ำ ที่ นาของยายไปสร้ า งเขื่ อ น
ทั้งที่ ไม่ยินยอม ตลอดระยะเวลา 27 ปีแห่งการต่อสู้ ความยากล�ำบาก
และความทุกข์ทรมาน ไม่มแี ม้การชดเชยหรือเยียวยาใด ๆ ไม่ได้รบั ความสนใจ
หรือเห็นใจใด ๆ จากข้าราชการในระดับต่าง ๆ ถูกมองว่าเป็นคนน่ารังเกียจ
จากเพือ่ นบ้าน ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย ชีวิตของยายและลูกหลาน
ที่ย�่ำแย่ลงเรื่อย ๆ ไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ ลูกหลานคนแล้วคนเล่า
ที่ต้องขายแรงงานไปต่างถิ่น ความทุกข์กายนั้นยังไม่เท่าทุกข์ ใจที่ต้องทน
ข่มขืนมองดูภาพเหล่านัน้ กล�ำ้ กลืนหยดน�ำ้ ตาเข้าไว้ในอกไม่เปิดเผยให้ผ้ใู ดเห็น
นอกจากภาพความแข็งแกร่งเพือ่ เป็นหลักยึดให้แก่ลกู หลาน
3. หลังจากอ่านจบ ครูให้นกั เรียนเล่นเกม “Whose talk?” โดยครูจะมีประโยค
ค�ำพูดมาให้ ให้นกั เรียนแต่ะกลุม่ แข่งขันกันตอบว่าใครเป็นผูพ้ ดู ปรากฏใน
ตอนไหน และพูดด้วยอารมณ์อย่างไร มีวตั ถุประสงค์อะไรในการพูด
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ประโยค
เจ้าบ่ตอ้ งเสียดาย ไปเสียดายอีหยัง
ข้าวเฮาพอกิน พอขายทุกปี ทีน่ า
เฮาปลูกข้าวได้งามทุกปี
บ่ทว่ มดอก น�ำ้ คือสิพอดีให้ดกั ไซใส่
มองได้ เจ้าสิหาปลาได้หลายกว่า
เก่า
กูจา้ งยีส่ บิ บาท มึงสิเซ็นบ่
ล�ำพังผมจะชดใช้อะไรได้ น�ำ้ ท่วม
นาขนาดนี้ ทีน่ าเสียหายตัง้ หลาย
สิบไร่ ...อย่างผมเงินเดือนใช่วา่ จะ
มากมายเงินเดือนแค่หมืน่ ห้าพัน
บาท ซือ้ กางเกงในให้เมียก็ไม่เหลือ
แล้ว
เมือ่ หางราชการไม่กระดิก ...ต้อง
เอาหนังสือไปฟาดหัวทางการ
ค่าเช่าแล้วแต่ขอ้ ยสิเอาเด้อแม่ใหญ่
ไม่มกี ารเปิดเขือ่ น พีน่ อ้ งทีม่ า
ประท้วงเป็นเพียงคนส่วนน้อย คน
ส่วนใหญ่ 90% จะต้องใช้ไฟและใช้
น�ำ้ ท�ำการเกษตร ชาวประมงมีเพียง
แค่ 10%...
น�ำ้ อยูใ่ กล้เป็นหยังบ่เอามาดับไฟ...
รถดับเพลิงกิง่ นาตาลก็ใช้บไ่ ด้บ่ ถ้า
บ่มปี ระโยชน์ มือ้ อืน่ กูสเิ อาไฟไป
เผาทิม่ ให้เหมิด
อยากได้นาคืนก็ยกนาไปสิ ไม่ใช่
ระบายน�ำ้ ออก

ใครพูด

ตอนใด

ยายไฮ

ความสุขแห่งชีวติ
หน้า 32

นายช่าง
จ�ำรูญ

ผูบ้ กุ รุก หน้า 37

ผูใ้ หญ่พจน์

ผูบ้ กุ รุก หน้า 39

นายอ�ำเภอ

นายอ�ำเภอกางเกง
ในเมีย หน้า 65

ครูใหญ่
ทองสิงห์
เจ้าของทีน่ า

อารมณ์ วัตถุประสงค์

หญิงผูแ้ บกโลก
ร้องทุกข์ หน้า 77
ข้าวในนาคนอืน่
หน้า 118

นายก
รัฐมนตรี

ขบวนรถไฟและ
ประกายเพลิง
หน้า 255

ยายไฮ

ขบวนรถไฟและ
ประกายเพลิง
หน้า 258

ชาวบ้าน

ความขัดแย้ง
หน้า 306
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4. ให้นกั เรียนแสดงบทบาทสมมติจากผูพ้ ดู และค�ำพูดในข้างต้น แล้วสนทนา
แลกเปลีย่ นว่ามีนกั เรียนมีความรูส้ กึ ต่อเรือ่ งของยายอย่างไร
5. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สะท้อนความรูส้ กึ กับประโยคเหล่านี้ เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกับประโยคหรือสถานการณ์เหล่านี้ เพราะเหตุใด
“คนรวยแม้จะชั่วร้ายแต่สังคมยังยกย่อง คนจนต่อให้ดีแสนดีแค่ไหน
นอกจากถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วยังถูกดูหมิน่ เหยียดหยาม”
		...ยายรอผูว้ า่ ตัง้ แต่บา่ ยจนมืดค�ำ่ ข้าราชการทีท่ ำ� งานในศาลากลางกลับ
กันหมดแล้ว ยายกับผองเพือ่ นคนแก่เฒ่าเข้าไปพักนอนในศาลากลาง
ฝนเทกระหน�ำ่ ตัง้ แต่หวั ค�ำ่ ยายนอนขดตัว หนาวจนปากคอสัน่ ยายไม่
เคยรูส้ กึ หนาวขนาดนีม้ าก่อนในชีวติ ห่วงลูก ๆ ทีร่ อคอยการกลับก็หว่ ง ห่วง
นาทีจ่ มอยู่ใต้นำ�้ ก็หว่ ง
เสียงย�ำ่ เท้ากระทบพืน้ ดังสนัน่ พร้อมร่างสูงทะมึนของชายฉกรรจ์ในชุด
ลายพรางนับร้อย ชายเหล่านัน้ ตวาด “ใครให้มานอนทีน่ ”ี่ และไล่ให้ยายและ
ผูเ้ ฒ่าอืน่ ๆ ออกไปนอกศาลากลาง
ยายพยายามร้องขอความเห็นใจ ว่ามืดค�ำ่ แล้ว และฝนก็ยงั ตกอยู่ ชาย
ฉกรรจ์อมุ้ ตัวผูเ้ ฒ่าออกไปทีละคน ยายพยายามต่อสูด้ นิ้ รน เขาอุม้ ยายมาถึง
ริมถนน แล้วโยนลงกลางแอ่งน�ำ้ ขังเสียงดังโครม
ยายยังนอนเค้เก้อยูก่ ลางแอ่งน�ำ้ ริมถนน กลางสายฝนทีพ่ ร�ำลงมาไม่หยุด
รายรอบไม่ไกล คนเฒ่าคนแก่ทถี่ กู อุม้ มาปล่อยก่อนหน้านีน้ งั่ ตัวสัน่ สะท้าน...
...เสียงหัวเราะของชาวบ้านดังประสานกัน นายอ�ำเภอยิม้ ขบขันกับค�ำพูด
ของตัวเอง ชาวบ้านส่วนหนึง่ ทีม่ อี ารมณ์รว่ มก็หวั เราะ อีกส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งการ
ประจบนายอ�ำเภอก็พากันปรบมือ ทว่าในส่วนเจ้าของทีน่ าจมน�ำ้ พร้อมกันขบฟัน
โดยไม่ได้นดั หมาย
เสียงตะโกนเสียงหนึง่ จากกลุม่ ชาวบ้าน “น�ำ้ ท่วมนาไปแล้วก็บม่ นี าเด้อ
เจ้าสิเอาหลักฐานไสมาแสดง”
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...ยายจับมือผูว้ า่ ลากไปกับพืน้ ซีเมนต์เป็นบริเวณกว้าง “มันท่วมตรงนี้
มันท่วมสูงถึงเพียงนี้ ไม่ใช่แค่คบื ถ้าคืบเดียวฉันไม่มาให้เสียเวลาหรอก แต่
มันท่วมหลายสิบไร่ ข้าวปลาชัน้ เสียหายหมด”
ยายถาม		 : ผูว้ า่ เจ็บไหม...
ผูว้ า่ 		 : เจ็บสิปา้ ท�ำไมต้องท�ำถึงขนาดนี้
ยายเค้นเสียงหนักแน่น : ผูว้ า่ เจ็บแค่นแี้ ต่รู้ไหมราษฎรอย่างฉันเจ็บแค่ไหน
6. สนทนาแลกเปลีย่ นและวิเคราะห์เรือ่ งของยายว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คืออะไร มีใคร
บ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไร
นักเรียนคิดว่าแต่ละคนมีความคิดและท่าทีที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
สิง่ ทีถ่ กู ต้องควรเป็นอย่างไร
7. ให้นกั เรียนแต่ละคนเขียนจดหมายถึงยาย ความยาว 1 หน้ากระดาษ
สื่อการเรียนรู้
หนังสือ “ยาย” โดยประชาคม ลุนาชัย.2550.ส�ำนักพิมพ์บรู พา
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม สามารถสะท้อนความรูส้ กึ เกีย่ วกับความไม่เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้
2. ประเมินผลจากการแสดงบทบาทสมมติสะท้อนคุณค่าของสาระ
เวลาเรียน
2 - 3 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 8

“ก้าวเข้า 18 ปี บริบูรณ์”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. นักเรียนเข้าใจผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจร
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
นักเรียนมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้าง
เช่น การนั่งรถมาโรงเรียน การข้ามถนน การจอดรถ เป็นต้น ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ประทับใจ เหตุการณ์ที่ระทึกใจ เหตุการณ์ ไม่พอใจ เป็นต้น
เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลต่อความรูส้ กึ ของนักเรียนอย่างไร
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติสะท้อนการใช้รถใช้ถนนทีผ่ ดิ
กฎจราจร เช่น ขับรถย้อนศร ขีม่ อเตอร์ ไซค์ซอ้ น 3 คน ขับรถเมล์ฝา่ ไฟแดง
เป็นต้น โดยแต่ละกลุม่ จะได้พาหนะทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์
รถเก๋ง รถเมล์ รถสองแถว รถแท็กซี่ เป็นต้น พร้อมอธิบายผลของการ
ปฏิบตั เิ หล่านีจ้ ะได้รบั ผลอย่างไรบ้าง
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ ซ้อมและน�ำเสนอผลงาน
5. ครูชวนนักเรียนดูสอื่ วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง 18 ปี บริบรู ณ์
6. ครูถามนักเรียนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างโดยอธิบายเป็นเหตุการณ์
3 ช่อง ว่าจุดเริม่ คืออะไร จุดขัดแย้งคืออะไร และจุดสิน้ สุดคืออะไร รวมทัง้ ให้
นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างทัง้ เรือ่ งทีด่ แี ละไม่ดี
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
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8. ครูให้โจทย์แก่นักเรียนแต่ละกลุ่มให้ส�ำรวจการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการ
ใช้ทางเดินและการจอดรถในสถานทีต่ า่ ง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริษัท
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจหรือเป็น
ปัญหา เช่น การจูงคนตาบอดข้ามถนน การฝ่าไฟแดง การแซงหน้า
การแย่งกันขึน้ -ลงรถเมล์ เป็นต้น แล้วกลับมาสนทนาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
สื่อการเรียนรู้
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง 18 ปี บริบรู ณ์
การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถามและน�ำเสนอผลงาน
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 9

“ก้าวสู่กฎ กติกา มารยาท”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเข้าใจความส�ำคัญและเคารพกฎ กติกา มารยาท
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
กลุม่ ละ 3 -5 นาที พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีน่ กั เรียนได้
น�ำเสนอ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการส�ำรวจการใช้รถใช้ถนนในสถานทีต่ า่ ง ๆ มาสร้างเป็นเรือ่ ง
ใหม่ เรียกว่า บทละครสัน้ สะท้อนใจผ่านการใช้รถใช้ถนน โดยสอดแทรก
สาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มีความยาวของเรือ่ งไม่
เกิน 5 นาที (การสอดแทรกสาระ 5 ประการผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ขับรถย้อนศร การฝ่าไฟแดง การแซงหน้า การแย่งกันขึน้ - ลงรถเมล์ เป็นต้น)
ครูอาจอธิบายถึงสาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้แก่
นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในสาระของหลักสูตรมากขึ้น
3. ให้นกั เรียนเขียนและซ้อมบทละครสัน้
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองเรือ่ ง กฎ กติกา มารยาทในการใช้รถใช้
ถนนของสังคมไทยว่ามีอะไรบ้าง ถ้าท�ำตามจะเกิดผลอย่างไร และถ้าไม่ทำ�
ตามจะเกิดผลอย่างไร โดยน�ำเสนอเป็นบทบาทสมมติ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน
และเกิดอะไรขึน้
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ตัวอย่าง
สัญญาณไฟจราจร ไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง มีไว้เพือ่ สร้างระเบียบ
ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในบริเวณทีเ่ ป็นทางแยกและทางข้าม เพือ่ ลด
การเกิดอุบตั เิ หตุและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผูท้ กี่ ระท�ำผิดและกระท�ำตามกฎ
สัญญาณไฟอาจมีเหตุผลแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่เอาเปรียบขอให้ ได้ ไปก่อน
ไม่สนใจว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไร กลุ่มที่ท�ำตามกฎอาจจะมีเหตุผล
ว่ามีกล้องตรวจจับ กลัวเสียค่าปรับ กลัวต�ำรวจ ท�ำเพือ่ ความปลอดภัย ท�ำ
เพือ่ ส่วนรวม เป็นต้น
6. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุผลในการกระท�ำหรือไม่
กระท�ำตามกฎ กติกา มารยาท ดังกล่าวโดยใช้แนวทางพัฒนาการทาง
จริยธรรม ดังนี้
ระดับต้น		
ท�ำหรือไม่ทำ� เพราะกลัวการลงโทษ กลัวเสียผลประโยชน์
			
ของตนเอง
ระดับกลาง
ท�ำหรือไม่ท�ำ เพราะค�ำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของ
			
ส่วนรวม
ระดับสูง		
ท�ำหรือไม่ท�ำ เพราะเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์
			
การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
7. ครูสรุปโดยชี้ให้เห็นความส�ำคัญของกฎ กติกา มารยาท ทีท่ ำ� ให้ทกุ คนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ อย่างไรก็ตาม การใช้เหตุผลและคุณธรรมส�ำคัญทีส่ ดุ ใน
การเลือกทีจ่ ะกระท�ำหรือไม่กระท�ำตามกฎ กติกา มารยาททีส่ งั คมก�ำหนด
ขึ้นร่วมกัน เช่น รัฐบาลนาซีสั่งให้จับกุมคุมขังและประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์
เพราะเป็นพวกเชือ้ สายยิว และหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแส
ถือว่าเป็นผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายในขณะนัน้
8. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันระดมสมองว่าในห้องเรียนควรมีกฎ กติกา
มารยาทอะไรบ้าง
9. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
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สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติและการน�ำเสนอผลงานจากการ
ส�ำรวจการใช้รถใช้ถนน
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน

บทเรียนเรื่อง
“ผู้น�ำ”

แนวคิด

“ผู้น�ำ” เป็นผู้ที่มีบทบาทน�ำของทุกสถาบัน ทั้งครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนและประเทศ สามารถมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์ของผู้ที่เป็น
สมาชิก ความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรหรือสถาบัน ผู้น�ำที่ดี
จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ การมีความรับผิดชอบสูง
รูจ้ กั เสียสละ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต รักษาความเป็นธรรม และรูจ้ กั พอเพียง
อย่างไรก็ตาม การทีส่ งั คมหนึง่ สังคมใดจะได้ผนู้ ำ� ทีด่ หี รือไม่ดนี น้ั ขึน้ อยูก่ บั ว่า
คนในสังคมนั้นต้องการผู้น�ำแบบไหน เพราะผู้น�ำคือผลสะท้อนค่านิยมของ
คนในสังคม

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “ผู้น�ำ” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
ส�ำคัญต่อองค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ ผู้น�ำมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อะไรบ้าง ท�ำไมผูน้ ำ� ต้องเสียสละต้องเห็นแก่สว่ นรวมต้องมีความรับผิดชอบสูง
กว่าคนอืน่ รวมทัง้ ได้เรียนรูก้ ารเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ตี ามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็น
อย่างไร นักเรียนได้ฝกึ การเป็นผูน้ ำ� การคิดวิเคราะห์แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์
ทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั รูถ้ งึ เรือ่ งราวเกีย่ วกับ “ผูน้ ำ� ” ทีด่ ี
2. เพือ่ สร้างความเข้าใจลักษณะของผูน้ ำ� ทีจ่ ะน�ำให้สงั คมอยูร่ อดและก้าวหน้า
ทีต่ อ้ งมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
3. เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนความเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “ต�ำแหน่งนี้ ส�ำคัญไฉน”				
กิจกรรมที่ 2 “สมมติวา่ เป็นประธาน”				
กิจกรรมที่ 3 “ลองประชาสัมพันธ์”				
กิจกรรมที่ 4 “ผูน้ ำ� ในดวงใจ”				
กิจกรรมที่ 5 “ผูน้ ำ� ในสภา”
กิจกรรมที่ 6 “ภาพกับผูน้ ำ� ”					
กิจกรรมที่ 7 “Animal Farm”					
กิจกรรมที่ 8 “ละครผูน้ ำ� ”					
กิจกรรมที่ 9 “ผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่อยู่ในตัวเรา”

ผู้น�ำเผด็จการ		
ชอบสั่งการให้ประชาชนท�ำตาม เช่น สั่งให้
					
หมอบ คลาน ลงโทษ
ผู้น�ำบ้าเงิน		
ท�ำทุกอย่างเพื่อเงิน เช่น เจ้าจ่ายข้า ข้าจะให้
					
เจ้าผ่าน
ผู้น�ำที่ซื่อสัตย์		
ไม่โกหกหลอกลวง เช่น เราจะไม่หลอกลวง
					
ประชาชน เราขอสัญญา
4. ซ้อมและน�ำเสนอบทบาทสมมติ แล้วถามความคิดเห็นของนักเรียนว่าทัง้ ผู้
เป็นผูน้ ำ� และผูถ้ กู น�ำรูส้ กึ อย่างไรต่อผูน้ ำ� ประเภทต่างๆ นักเรียนต้องการผูน้ ำ�
แบบไหน เพราะอะไร

ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียนเรือ่ ง “ผูน้ ำ� ” และเตรียมสือ่ การเรียนการ
สอน ได้แก่ ใบงาน การเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ กรณีศกึ ษา เรือ่ ง เงิน
และผลประโยชน์สว่ นรวม และภาพประกอบกิจกรรม ภาพกับผูน้ ำ� รวมทัง้
อ่านวรรณกรรมเรือ่ ง Animal farm
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
ให้ตงั้ ชือ่ กลุม่ และค�ำขวัญของกลุม่
3. ให้นกั เรียนแต่ละสมมติบทบาทเป็นผูน้ ำ� ประเภทต่าง ๆ เช่น ผูน้ ำ� เผด็จการ
ผูน้ ำ� ประชาธิปไตย ผูน้ ำ� บ้าเงิน ผูน้ ำ� ซือ่ สัตย์ ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ เป็นต้น แล้ว
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกผู้น�ำประเภทต่าง ๆ และให้คิดค�ำพูด
(ซึ่งแสดงถึงลักษณะของผู้น�ำที่กลุ่มตนเองได้รับ) เพื่อออกค�ำสั่งให้เพื่อน
กลุ่มอื่นท�ำตาม เช่น
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กิจกรรมที่ 1

“ต�ำแหน่งนี้ ส�ำคัญไฉน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าทีข่ องการเป็นผูน้ ำ�
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาในฐานะผูน้ ำ�
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูกล่าวถึงสิง่ หนึง่ ทีน่ กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จะต้องได้เรียนรูก้ อ่ น
จบการศึกษา คือ การได้เป็นผูน้ ำ� โรงเรียนหรือประธานนักเรียน ซึง่ นักเรียน
จะได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การร่างนโยบาย การหาเสียง
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
นักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดว่า “นักเรียน
คิดว่าต�ำแหน่งประธานนักเรียน ส�ำคัญอย่างไร” เขียนคนละ 1 - 2 ข้อ
จากนัน้ น�ำไปเขียนทีก่ ระดานด�ำหน้าชัน้ เรียน
2. ครูถามนักเรียนถึงเหตุผลในการเขียนถึงความส�ำคัญของต�ำแหน่งนี้
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน เพื่อเขียนหน้าที่ของประธานและกรรมการ
นักเรียนว่าควรมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ครูถาม
เพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น นักเรียนต้องการเป็นประธานนักเรียนหรือไม่
เพราะเหตุใด
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5. เมือ่ น�ำเสนอแล้ว ครูสมมติวา่ ถ้านักเรียนต้องลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นประธาน
นักเรียน นักเรียนจะมีนโยบายอะไรบ้างในการหาเสียง พร้อมระบุด้วยว่า
นโยบายแต่ละนโยบายท�ำเพือ่ ใคร และจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินจากผลงานและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“สมมติว่าเป็นประธาน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองและส่วนรวม
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาในฐานะผูน้ ำ�
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. แบ่งกลุม่ นักเรียนกลุม่ ละ 5 -6 คน ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สมมติเป็นคณะ
กรรมการนักเรียนชุดหนึง่ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการ
ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม เป็นต้น ให้นกั เรียนภายในกลุม่ เลือกบทบาทให้เพือ่ น
ในกลุม่ พร้อมให้เหตุผลว่าเลือกคนนีเ้ ป็นประธานเพราะเหตุใด เลือกคนนี้
เป็นเลขาธิการเพราะเหตุใด
2. ครูอธิบายว่าแต่ละหน้าทีม่ คี วามรับผิดชอบแตกต่างกัน การทีน่ กั เรียนจะมี
ความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ จากการเรียน นักเรียนคิดว่ามีความพร้อมมาก
น้อยเพียงใด และนักเรียนคิดว่าการเป็นประธานนักเรียนและคณะกรรมการ
ทีด่ คี วรต้องท�ำอย่างไรบ้าง
3. ครูให้นกั เรียนคิดว่า ถ้านักเรียนได้เป็นคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนจะ
ลงมือท�ำนโยบายด้านใดเป็นอันดับแรก เพราะเหตุใด และต้องการจะพัฒนา
โรงเรียนด้านใดมากทีส่ ดุ เพราะเหตุใด เพือ่ ให้โรงเรียนเป็น “โรงเรียนสีขาว”
4. ครูให้นกั เรียนฝึกการน�ำเสนอนโยบายของแต่ละกลุม่ หน้าชัน้ เรียน
5. ให้เวลานักเรียนซ้อม 10-15 นาที
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ครูอาจจะเปลีย่ นสถานที่ให้การน�ำเสนอนโยบายเป็นหน้าเสาธง
หรือห้องประชุมเพือ่ สร้างสถานการณ์ให้สมจริง
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมและการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินจากการน�ำเสนอผลงาน
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เวลาเรียน
1 คาบเรียน

ถ้าคุณท�ำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด
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กิจกรรมที่ 3

“ลองประชาสัมพันธ์”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนฝึกทักษะการประชาสัมพันธ์ในฐานะการเป็นผูน้ ำ�
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูอธิบายกิจกรรมหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการท�ำให้นโยบายของนักเรียนเป็นทีร่ จู้ กั
นักเรียนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้รับฟัง ซึ่งมี
หลากหลายวิธี เช่น การปราศรัย การท�ำโปสเตอร์ การหาเสียงตามสาย
การเดินรณรงค์ เป็นต้น
2. ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการประสัมพันธ์ที่แต่ละกลุ่มถนัด
ทีส่ ดุ และลงมือปฏิบตั ติ ามที่ได้ตกลงกันไว้
3. ครูให้เวลานักเรียนท�ำตามกิจกรรมที่ตกลงกัน โดยนักเรียนอาจจะไปหา
ข้อมูลเพิม่ เติมจากห้องสมุดหรือแหล่งความรูอ้ นื่ ๆ
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่า การทีน่ กั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอ
นโยบายและประชาสัมพันธ์ ไปนั้น นักเรียนจะต้องรักษาสัญญาที่ได้ให้ ไว้
ตามนโยบาย และต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเอง นโยบายที่
แต่ละกลุม่ คิดนัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียนและโรงเรียนจริงหรือไม่ เช่น
นโยบายลงแอพพลิเคชันให้รุ่นน้อง ป.1 ฟรี เป็นประโยชน์จริงหรือไม่
นโยบายแจกน�้ำดื่มฟรีเป็นการสิ้นเปลืองเงินหรือไม่ เป็นต้น
6. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ พิจารณานโยบายของตนเองอีกครัง้ และปรับปรุง
นโยบายให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์มากขึ้น
สื่อการเรียนรู้

#

1

#

2

-

การประเมินผล
สังเกตจากกระบวนการท�ำงานและนโยบายทีน่ กั เรียนประชาสัมพันธ์
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เวลาเรียน
2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4
“ผู้น�ำในดวงใจ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเข้าใจเรือ่ งราวของผูน้ ำ� ทัง้ ผูน้ ำ� ทีด่ แี ละไม่ดี
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า มีผนู้ ำ� ในดวงใจหรือไม่ ผูน้ ำ� คนนัน้ เป็นผูน้ ำ� ใน
ดวงใจเพราะเหตุใด และคิดว่านักเรียนจะเป็นเหมือนผูน้ ำ� ในดวงใจได้หรือไม่
ในเรือ่ งอะไรบ้าง
2. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักผู้น�ำอย่าง เนลสัน แมนเดลา มหาตมะ คานธี
อับราฮัม ลินคอล์น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และซูฮาร์โต หรือไม่ ท�ำไมครูจงึ เลือก
ผู้น�ำเหล่านี้มาให้นักเรียนได้ศึกษา
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เลือกค้นคว้าผูน้ ำ� เหล่านีห้ รือผูน้ ำ� ในดวงใจ ค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้น�ำ ท�ำไมเขาเหล่านั้นจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
4. ให้เวลาศึกษาค้นคว้าข้อมูล 20 นาที หรือ 1 คาบเรียน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินจากการน�ำเสนอผลงานทีน่ กั เรียนได้ ไปค้นคว้า
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5
“ผู้น�ำในสภา”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะความเป็นผูน้ ำ� ในทางการเมือง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) และวุฒสิ ภา (ส.ว.) ว่ามีความส�ำคัญอย่างไรบ้าง ถ้าสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒสิ ภา (ส.ว.) ไม่ทำ� หน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมจะเกิดอะไรขึน้ บ้าง ยกตัวอย่าง
2. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
3. ครูสมมติ ให้นักเรียนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อสนทนาว่า นักเรียนจะท�ำภารกิจอะไรเป็นอันดับแรก
เพราะอะไร
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เพือ่ แสดงบทบาทสมมติในสภา โดยก�ำหนดบทบาทดังนี้
• บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล
• บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้าน
• บทบาทสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
• รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงต่าง ๆ
6. ครูก�ำหนดสถานการณ์ ให้นักเรียนทั้งหมดก�ำลังพิจารณากฎหมายและ
โครงการต่าง ๆ ทีเ่ สนอโดยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงต่าง ๆ โดยครูทำ� หน้าที่
เป็นประธานสภา แจกใบงาน การเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ
7. ครูแสดงบทบาทสมมติทกี่ ำ� หนดให้โดยครูทำ� หน้าทีเ่ ป็นประธานสภาและให้
กลุม่ ที่ได้รบั เป็นบทบาทรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงเป็นผูเ้ สนอร่างกฎหมาย
หรือโครงการซึง่ ต้องชีแ้ จงต่อสภา และให้นกั เรียนทีส่ มมติเป็นสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒสิ ภา (ส.ว.) อภิปรายร่างกฎหมายหรือ
โครงการ ว่ามีความเหมาะสมและท�ำเพือ่ ใคร และลงมติวา่ เห็นชอบหรือไม่
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8. ก่อนเข้ารับหน้าทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา ครูให้นกั เรียน
ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค�ำดังต่อไป
นี้ ข้าพเจ้า (ชือ่ ผูป้ ฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตเพือ่ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทัง้ จะรักษาไว้และ
ปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
9. เมือ่ แสดงแล้ว ครูถามนักเรียนว่ารูส้ กึ อย่างไรและให้นกั เรียนแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับอ�ำนาจและความส�ำคัญของ ส.ส และ ส.ว. ถ้านักเรียนหรือ
ประชาชนไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่
เกีย่ วข้องกับตนเอง เป็นเรือ่ งที่ไม่ถกู ต้อง เพราะชีวติ ของประชาชนทุกคน
ต้องได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจของสภาทัง้ สิน้ เช่น การเก็บภาษี การ
ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง สวัสดิการสังคม เป็นต้น ส่วนร่างกฎหมาย
หรือโครงการต่าง ๆ ทีเ่ สนอโดยรัฐมนตรีนนั้ ถ้าทุกคนนิง่ เฉยหรือไม่สนใจ
อาจท�ำให้เกิดโครงการที่ไม่ดีใช้งบประมาณมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน หรืออาจจะมีการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนัน้
นักเรียนควรเริม่ สนใจและให้ความส�ำคัญต่อการเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี ผูน้ ำ� ทีท่ ำ� เพือ่
ประชาชนอย่างแท้จริง
10. ค�ำถามเพือ่ การเรียนรู้
• นักเรียนคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ควรท�ำเพื่อประชาชน
หรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัด
• นักเรียนคิดอย่างไรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่เห็นแก่
ประโยชน์ของท้องถิน่ ของตนเองมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
• นักเรียนคิดอย่างไรกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ของประเทศไทย
• หากประชาชนจ� ำ นวนมากกล่ า วหารั ฐ บาลและนายกรั ฐ มนตรี ว ่ า
บริหารงานแล้วเกิดความเสียหายและเอื้อประโยชน์ต่อเครือญาติและ
พวกพ้อง นักเรียนคิดว่าผู้น�ำรัฐบาลควรกระท�ำอย่างไร
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สื่อการเรียนรู้
ใบงานเสนอร่างกฎหมายโครงการ
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
และสามารถจ�ำแนกลักษณะของผูน้ ำ� การเมืองทีด่ แี ละไม่ดี
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน

ใบงานการเสนอร่างกฎหมาย/โครงการ
ที่...................................................
วันที่...........เดือน................พ.ศ.........
เรื่อง
เรียน

เสนอร่างกฎหมาย/โครงการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรโรงเรียนข้าพเจ้าขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ

เรื่อง................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำ�เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมนี้
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ดัง
กล่าวมาด้วยแล้ว
(ลงชือ่ )
(ลงชือ่ )
(ลงชือ่ )
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ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
(.................................................)
(.................................................)

ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั รอง
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กิจกรรมที่ 6
“ภาพกับผู้น�ำ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
เข้าใจลักษณะความเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ที รี่ บั ฟังปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับการเรียกร้อง/การประท้วง/การ
ชุมนุม นักเรียนมีความเห็นอย่างไรบ้าง นักเรียนคิดว่าการทีป่ ระชาชนออกมา
เรียกร้อง/ประท้วง/ชุมนุม เพราะเหตุใด
2. ครูถามนักเรียนว่าเคยเรียนประวัตศิ าสตร์เหตุการณ์14 ตุลาคม2516 หรือ6
ตุลาคม 2519 หรือไม่ นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไรบ้าง
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่
4. ครูให้นกั เรียนดูภาพประกอบการเรียนการสอน และตอบค�ำถามต่อไปนี้
• นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อภาพเหล่านี้
• ผู้คนจ�ำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อเหตุใด นักเรียนคิดว่าในแต่ละ
เหตุการณ์มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้น�ำหรือไม่ อย่างไร
• ข้อความทีว่ า่ “การเรียกร้อง/ประท้วง/ชุมนุมของประชาชนทีเ่ ดือดร้อน
เป็ น การสร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ และภาพลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศ”นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
• ถ้านักเรียนเป็นผู้น�ำรัฐบาลที่มีประชาชนมาเรียกร้อง/ประท้วง/ชุมนุม
เป็นจ�ำนวนมาก นักเรียนจะท� ำ อย่ า งไร เพราะอะไร
• ถ้ า นั กเรี ย นเป็นสื่อมวลชน แต่อีกด้านหนึ่งผู้น�ำรัฐบาลก็เป็นคนใน
ครอบครัวของนักเรียน นักเรียนจะท�ำอย่างไร
• ผู้น�ำที่ดีควรจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร
• นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์อะไรจึงจะท�ำให้นกั เรียนออกไปเรียกร้อง/ประท้วง/
ชุมนุม เพราะเหตุใด
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
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สื่อการเรียนรู้
ภาพประกอบการเรียนการสอน ภาพกับผูน้ ำ�
การประเมินผล
สังเกตจากการตอบค�ำถาม การน�ำเสนอผลงาน และการแสดงบทบาท
สมมติ โดยนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เชือ่ มโยงกับการเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
ภาพกับผูน้ �ำ
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กิจกรรมที่ 7
“Animal Farm”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจเรือ่ งการเป็นผูน้ ำ� และการอยูร่ ว่ มกัน
2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวทางคุณค่าความดี
5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม ว่า
นักเรียนเคยได้ยินหรือเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้หรือไม่ ครูเล่าเรื่องย่อให้
นักเรียนฟัง
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ มอบหมายให้แต่ละกลุม่ อ่านหนังสือ แอนิมอล ฟาร์ม
กลุม่ ละ 1 - 2 บท และให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สรุปย่อเป็นละครสัน้ ความยาวไม่เกิน
2-3 นาที เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้นักเรียนเขียนอธิบาย
ตัวละครแต่ละตัวมีลกั ษณะและพฤติกรรมอย่างไร (ความคิดเห็นของกลุม่ )
3. ครูให้นกั เรียนสนทนาแลกเปลีย่ นค�ำถาม ดังนี้
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างต่อหนังสือเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม
• นักเรียนชื่นชอบตัวละครอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
• สโนว์บอลกับนโปเลียน มีลกั ษณะการเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ หมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
• นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบัญญัติ 7 ประการ
• จากค�ำกล่าวของนโปเลียนที่ว่า “จากนี้ ไปการประชุมวันอาทิตย์เป็น
อันว่ายกเลิก ไม่จำ� เป็น เสียเวลาเปล่า ในอนาคตธุระเรือ่ งการด�ำเนินงาน
ของไร่จะให้คณะกรรมาธิการพิเศษทีป่ ระกอบด้วย พวกสุกรเป็นผูต้ ดั สิน...
นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไร
• การเปลีย่ นนโยบายใหม่ของนโปเลียนเพือ่ ท�ำการค้ากับมนุษย์ ถ้านักเรียน
เป็นพวกสัตว์ในฟาร์มจะรู้สึกอย่างไรและจะท�ำอย่างไร
• นักเรียนคิดอย่างไรต่อค�ำว่า “สัตว์ทุกตัวเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัว
เสมอภาคยิ่งกว่าสัตว์อื่น ๆ”
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4. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ คิดตอบโจทย์ตอ่ ไปนี้
• ข้อความใดบ้างทีแ่ สดงถึงความเห็นแก่ตวั พวกพ้องและหลอกลวง (ตัวอย่าง
เช่น ฉันหวังว่าพวกท่านคงไม่คดิ ว่าสุกรอย่างเราจะท�ำเช่นนีเ้ พราะความ
เห็นแก่ตัวและเห็นแก่อภิสิทธิ์ที่จริงพวกเราหลายตัวไม่ชอบน�้ำนม
และแอปเปิล้ เลย จุดประสงค์เดียวคือกินเพือ่ สุขภาพเพราะพวกเราใช้สมอง)
• ข้อความใดบ้างทีแ่ สดงถึงการคอร์รปั ชัน (ตัวอย่างเช่น ผลผลิตทัง้ หลาย
จะได้รับการแบ่งส่วนแก่ทุกตัวเท่าๆ กัน แต่พบว่าน�้ำนมและแอปเปิ้ลถูก
เก็บไว้ที่ห้องของพวกสุกร)
• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการข่มขวัญ (ตัวอย่างเช่น จากนี้ไป การ
ประชุมวันอาทิตย์เป็นอันว่ายกเลิก ไม่จ�ำเป็น เสียเวลาเปล่า ในอนาคต
ธุระเรื่องการด�ำเนินงานของไร่ จะให้คณะกรรมาธิการพิเศษที่ประกอบ
ด้วย พวกสุกรเป็นผู้ตัดสิน... โดยมีสุนัขคอยเห่าข่มขู่)
• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการสร้างภาพ เสแสร้าง (ตัวอย่างเช่น ความ
กล้าหาญยังเป็นสิ่งไม่เพียงพอ ความภักดีและความเชื่อฟังเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญกว่า)
• ข้อความใดบ้างที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ หลอกใช้(ตัวอย่าง
เช่น การเริ่มค้าขายกับมนุษย์ โดยน�ำไข่ไก่ไปขาย และบอกให้แม่ไก่เสีย
สละเพื่อส่วนรวม)
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
6. ให้นกั เรียนซ้อมละครสัน้
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน พร้อมสะท้อนความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวละคร
8. ครูถามนักเรียนว่าอยากเป็นตัวละครใดมากที่สุดเพราะเหตุใด และถ้า
ตัวละครนั้นมีจริงในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร นักเรียนจะช่วยกันสร้าง
(ตัวละครที่ดี) หรือหยุด (ตัวละครที่ไม่ดี) ได้อย่างไร
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9. เมือ่ แต่ละกลุม่ แสดงเสร็จเรียบร้อย ครูให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรือ่ งราวทัง้ หมด และตัวละครแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเปรียบ
กับสังคมจริง นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง และนักเรียนได้เรียนรู้
อะไรจากเรื่องนี้
สื่อการเรียนรู้
ออร์เวลล์, จอร์จ . แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฎของสรรพสัตว์ . แปล
และเรียบเรียงโดย . บัญชา สุวรรณนนท์ . ส�ำนักหนังสือไต้ฝนุ่ . 2555
การประเมินผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�ำถาม
2. ประเมินจากการแสดงละครสัน้
เวลาเรียน
2 - 3 คาบเรียน

กิจกรรมที่ 8
“ละครผู้น�ำ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเข้าใจการเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ทีแ่ สดงละครสัน้ น�ำบทละครสัน้ ของแต่ละกลุม่ มา
ร้อยเรียงเป็นละครเวทีของห้องเพือ่ ให้นกั เรียนรุน่ น้องดูในงานเทศกาลต่าง ๆ
เช่น วันคอร์รปั ชันสากล 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นต้น
2. ครูอธิบายการท�ำละครเวทีวา่ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และใช้วสั ดุอปุ กรณ์
อะไรบ้าง
3. ซ้อมและแสดงละคร
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในการท�ำงาน และความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั
มอบหมาย
2. ประเมินจากเนือ้ หาในการแสดงละครเวที
เวลาเรียน
2 - 3 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 9

สื่อการเรียนรู้
กรณีศกึ ษา เรือ่ ง เงินและผลประโยชน์สว่ นรวม

“ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์การเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ตี ามแนวทางคุณค่าความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 - 6 คน
2. ครูให้นกั เรียนอ่านกรณีศกึ ษา เรือ่ ง เงินและผลประโยชน์สว่ นรวม และตอบ
ค�ำถาม
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
4. ครูอธิบายว่าผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงอยู่ในตัวของเราทุกคน อยูท่ วี่ า่ จะมีมากน้อยเพียงใด
ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัยมาประกอบกันให้เราสร้างความเป็นผูน้ ำ� ได้แตกต่างกัน
แต่สง่ิ หนึง่ ทีเ่ รามีและสร้างได้ทกุ วัน คือ ความดีทยี่ งิ่ ใหญ่ ดังนัน้ การที่
นักเรียนจะเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ีได้ นักเรียนคิดว่าจะต้องท�ำอะไรบ้าง
ลักษณะสภาพแวดล้อม

การประเมินผล
ประเมินจากการน�ำเสนอผลงานหลังอ่านกรณีศึกษา เรื่อง เงินและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

การปฏิบตั ติ น

วิธกี าร

5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
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กรณีศึกษาเรื่อง

เงินและผลประโยชน์ส่วนรวม
แม่รอ้ งไห้เป็นพืน้ ทีท่ อี่ ดุ มด้วยทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ป่าไม้นานาพรรณ
สัตว์ป่าหายาก และระบบนิเวศวิทยาที่ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติ
ที่หล่อเลี้ยงชุมชนมากมาย ชาวบ้านสร้างอาชีพจากแหล่งทรัพยากรนี้ ทั้ง
การเก็บของป่า เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และท�ำนา เพราะพื้นที่นี้มีฝนตกตลอดทั้งปี
แต่ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ถูกนายทุนบุกรุก ตัดป่าไม้และแปลง
เปลี่ยนพื้นที่รับน�้ำไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้คนได้อยู่อาศัยกันมากขึ้น
ท�ำให้ระยะหลังๆ เกิดน�ำ้ ท่วมบ่อยขึน้ และหนักขึน้ ทุกที ทางการจึงเห็นว่าต้อง
หาพืน้ ที่ไว้สร้างเขือ่ นเพือ่ รองรับน�ำ้ แทนพืน้ ทีท่ เี่ สียไปในการท�ำหมูบ่ า้ นจัดสรร
ซึง่ ทางการเห็นว่าพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับการสร้างเขือ่ นครัง้ นี้ คือ แม่ร้องไห้ ซึ่ง
เป็นที่ที่สามารถรองรับน�้ำได้มีจ�ำนวนมากและมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม ซึ่งถ้า
สามารถสร้างเขือ่ นได้จะช่วยไม่ให้นำ�้ ท่วมในหลายพืน้ ทีท่ สี่ ำ� คัญของเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนได้ ข ่ า วจึ ง เรี ย กชาวบ้ า นมาปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
การสร้างเขื่อนในพื้นที่ โดยผู้น�ำชุมชนประกาศว่า ทางการจะมีการท�ำ
ประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน และทางการมี
ข้อเสนอ 2 ข้อ ให้พิจารณา คือ 1. ถ้าชาวบ้านยอมอพยพออกนอกพื้นที่
ทางการจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสม 2. ถ้าชาวบ้านไม่ยอมออก
นอกพื้นที่ก็จะใช้วิธีทางกฎหมาย
คำ�ถาม
1. ถ้านักเรียนเป็นชาวบ้านแม่รอ้ งไห้จะตัดสินใจอย่างไร
2. ถ้านักเรียนเป็นผูน้ ำ� ชุมชนจะโน้มน้าวให้ชาวบ้านตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร
3. ถ้านักเรียนเป็นผูน้ ำ� รัฐบาล จะท�ำอย่างไรกับชาวบ้าน ในกรณีทชี่ าวบ้านไม่ยอม
ออกนอกพืน้ ที่
4. เงินค่าชดเชยกับผลประโยชน์สว่ นรวมของประเทศในการสร้างเขือ่ น กับพื้นที่
ธรรมชาติที่ส�ำคัญและระบบนิเวศวิทยา นักเรียนจะเลือกทางไหน เพราะ
เหตุใด
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ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
แนวคิด

สังคมเกิดจากการรวมตัวของคน การทีส่ งั คมจะเป็นอย่างไรจึงขึน้ อยูก่ บั
ลักษณะของคนในสังคมกล่าวคือ คนในสังคมเป็นอย่างไร สังคมก็เป็นแบบนัน้
ปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันซึง่ เป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
ของคนในสังคม การจะเปลีย่ นแปลงสังคมจึงเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงความ
คิดและการกระท�ำของบุคคลเพือ่ แก้ ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันและสร้างสรรค์
สังคมทีพ่ งึ ปรารถนา

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้ใช้จนิ ตนาการสร้างสังคมทีพ่ งึ ปรารถนาร่วมกัน เป็นสังคม
ในอุดมคติที่ผู้คนใช้คุณค่าความดี 5 ประการเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต
เป็นวิถชี วี ติ ของคนในสังคม ตระหนักถึงปัญหาของสังคมปัจจุบนั และปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาเพื่อให้สังคม
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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จุดประสงค์
1. เพือ่ เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. เพือ่ สามารถระบุเงือ่ นไขด้านสภาแวดล้อมทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถสร้างคุณค่า
ความดี 5 ประการ
3. เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริต
คอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศในระดับภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย
ตัวชี้วัด
1. เข้าใจความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถระบุเงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถสร้างคุณค่า
ความดี 5 ประการ
3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
กับการพัฒนาประเทศในระดับภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย

ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียน “สังคมไทยออกแบบได้” อ่านกรณีศกึ ษา
และเตรียมอุปกรณ์ในการด�ำเนินกิจกรรมระดมสมอง
2. ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ
8-10 คน แล้วให้สมาชิกกลุม่ แต่ละคนแนะน�ำตัวเองในเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าอยากให้
เพือ่ นรูเ้ กีย่ วกับตนเองมากขึน้ เช่น ฉันชอบดอกกุหลาบ ฉันรักแมว แล้วคิดค้น
ท่าประจ�ำตัวเสมือนก�ำลังถ่ายรูปประจ�ำตัว
3. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและคิดท่าประจ�ำกลุ่มเสมือนเป็นการถ่ายรูปหมู่
แล้วออกมาแนะน�ำกลุม่ และสมาชิกของกลุม่ ทีห่ น้าชัน้ เรียน

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอ
ผลงาน
2. ประเมิ น ผลจากความเข้ า ใจถึ ง ความรุ น แรงของสภาพปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันกับการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “สังคมทีพ่ งึ ปรารถนา”				
กิจกรรมที่ 2 “คนไทยในอุดมคติ”				
กิจกรรมที่ 3 “เลิกเถอะ นิสยั แบบนี”้ 				
กิจกรรมที่ 4 “ปัญหาสังคมปัจจุบนั ”				
กิจกรรมที่ 5 “โรคทุจริตคอร์รปั ชัน”				
กิจกรรมที่ 6 “คอร์รปั ชันในอาเซียน”				
กิจกรรมที่ 7 “50 วิธแี ก้โกง”
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กิจกรรมที่ 1

“สังคมที่พึงปรารถนา”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้บุคคลสามารถสร้าง
คุณค่าความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ละ 6 - 10 คน แล้วแจกอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ
ฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก ให้นกั เรียน
2. ให้แต่ละกลุม่ ร่วมสร้างสังคมทีพ่ งึ ปรารถนา โดยมีกติกาดังนี้
• สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนในการสร้างสังคมในฝัน
• เริม่ จากสมาชิกแต่ละคนวาดรูปหรือแสดงความเห็นเกีย่ วกับสังคมในฝัน
ของตนในกระดาษแผ่นเล็ก แล้วอธิบายความเห็นหรือความหมายของภาพ
ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เมื่ออธิบายจนครบทุกคนแล้ว ให้สมาชิกทุกคนใน
กลุม่ ช่วยกันผสมผสานความคิดของทุกคนออกมาในรูปภาพ แล้วตัง้ ชือ่
ค�ำขวัญของภาพ
3. ให้แต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอภาพของกลุม่
สื่อการเรียนรู้
กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลงานจากภาพและการน�ำเสนอแนวคิดสังคมทีพ่ งึ ปรารถนา
และการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการของบุคคลในสังคม
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“คนไทยในอุดมคติ”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
เพือ่ เข้าใจความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการตามบทบาท
หน้าทีข่ องบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นออกแบบสมาชิ ก ของสั ง คมที่ พึ ง ปรารถนาว่ า เป็ น คน
ประเภทใด นิสัยใจคออย่างไร ที่ท�ำให้สังคมเป็นสังคมที่ดีมีสันติสุข
2. สมาชิกกลุม่ แต่ละคนแสดงบทบาทสมมติเป็นสมาชิกของสังคมและกล่าว
หนึง่ ประโยคทีแ่ สดงนิสยั ใจคอของตัวละครในบทบาทนัน้ เช่น นักการเมือง
ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจ ดารา แม่คา้ เป็นต้น
3. ซ้อมบทบาท แล้วแสดงบทบาทสมมติหน้าชัน้ เรียน
4. เขียนบันทึกคุณลักษณะของสมาชิกของสังคมลงในภาพ “สังคมทีพ่ งึ
ปรารถนา” และสมุดงานของแต่ละกลุม่
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินผลการน�ำเสนอบทบาทสมมติทสี่ ะท้อนคุณลักษณะของบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการตามบทบาทหน้าทีข่ องตน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

“เลิกเถอะ นิสัยแบบนี้”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
เพื่อเข้าใจความส�ำคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการตามบทบาท
หน้าทีข่ องบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนท�ำงานกลุม่ ระดมสมองเกีย่ วกับพฤติกรรมทีน่ กั เรียนรูส้ กึ ว่า
รับไม่ได้ เพราะเป็นการกระท�ำที่ไม่ถกู ต้อง
2. แต่ละกลุ่มคัดเลือกพฤติกรรมยอดแย่ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ แล้วน�ำมายก
เป็นตัวอย่างรูปธรรมโดยระบุวา่ เป็นใครท�ำอะไรเหตุการณ์เกิดขึน้ ที่ไหน เช่น
นุน่ กับออฟวางของบนทีน่ งั่ ในรถไฟฟ้าโดยไม่สนใจขยับของเพือ่ ให้คนอืน่ ได้
มีทนี่ งั่ ด้วย แล้วน�ำมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชัน้ เรียน
3. ครูรวบรวมลักษณะพฤติกรรมเป็นบัญชีพฤติกรรมยอดแย่ แล้วอภิปราย
แสดงความเห็นร่วมกัน และให้นกั เรียนลงคะแนนเพือ่ จัดอันดับพฤติกรรม
ยอดแย่
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นในการระบุ
พฤติกรรมยอดแย่
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4

“ปัญหาสังคมปัจจุบัน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. เข้าใจความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. ตระหนักถึงความเชือ่ มโยงระหว่างการขาดคุณค่าความดีกบั ปัญหาสังคม
3. สามารถระบุวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างสังคมที่
พึงปรารถนา
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก ให้นกั เรียน
2. เริ่มจากสมาชิกแต่ละคนวาดรูปหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม
ในปัจจุบนั และสิง่ ทีน่ กั เรียนรูส้ กึ ว่าเป็นปัญหาของสังคมลงในกระดาษแผ่น
เล็ก แล้วอธิบายให้เพือ่ นในกลุม่ ฟัง เมือ่ อธิบายจนครบทุกคนแล้ว ให้สมาชิก
ทุกคนในกลุม่ ช่วยกันผสมผสานความคิดของทุกคนออกมาในรูปภาพ
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าท�ำไม/อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้สังคม
ปัจจุบนั มีสภาพเป็นเช่นนัน้
4. ให้แต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอภาพของกลุม่ และผลการวิเคราะห์
5. แต่ละกลุ่มน�ำภาพวาดสังคมที่พึงปรารถนาและสังคมปัจจุบันมาเปรียบ
เทียบกัน โดยติดภาพในทีท่ ที่ กุ คนสามารถมองเห็น
6. น�ำเสนอวิธกี ารทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสังคมปัจจุบนั ให้เป็นสังคมในฝัน
7. แต่ละกลุม่ คัดเลือกเพลงทีค่ ดิ ว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสังคม
แล้วน�ำมาร้องร่วมกัน หรือครูชว่ ยหาเพลงเพือ่ มาร้องร่วมกัน (ดูตวั อย่าง
เพลงท้ายบทเรียน)
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สื่อการเรียนรู้
1. กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก
2. ตัวอย่างเพลง
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สังคมและคุณค่าความดี 5 ประการ
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการใช้
แนวทางของคุณค่าความดี 5 ประการ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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ตัวอย่างเพลงประกอบบทเรียน
Imagine
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

โดย John Lennon
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กิจกรรมที่ 5

“โรคทุจริตคอร์รัปชัน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. เข้าใจลักษณะปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ
การใช้อำ� นาจโดยมิชอบ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทย ถามนักเรียนว่ารูส้ กึ อย่างไรหรืเข้าใจอย่างไรเกีย่ วกับการทุจริต
คอร์รปั ชันยกตัวอย่างกรณีการทุจริตคอร์รปั ชันทีน่ กั เรียนทราบ
2. แบ่งกลุม่ นักเรียนแล้วให้อา่ นกรณีการทุจริตคอร์รปั ชัน แล้วอภิปรายประเด็น
ต่อไปนี้
• นักเรียนคิดว่าความผิดในแต่ละกรณีคืออะไร
• ผู้กระท�ำผิดในแต่ละกรณีเป็นใคร
• พฤติกรรมการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกรณีดงั กล่าวท�ำให้เกิด
อะไรขึน้
• นักเรียนคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
• ในภาพรวมนักเรียนสามารถยอมรับพฤติกรรมได้หรือไม่ เพราะเหตุผล
3. น�ำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียนโดยครูอ่านกรณีศึกษาให้
นักเรียนกลุม่ อืน่ ๆ ฟังก่อน และเมือ่ น�ำเสนอแล้วให้ครูดำ� เนินการสนทนา
แลกเปลีย่ นกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผมู้ คี วาม
เห็นทีต่ อ้ งการเพิม่ เติมหรือมีมมุ มองทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของกลุม่
• นักเรียนคิดว่าปริมาณเงินมากหรือน้อยของกรณีดังกล่าวมีความผิด
มากกว่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
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• กรณีใดที่นักเรียนรู้สึกว่าผิดน้อยหรือผิดมาก
• ช่วยกันระบุความแตกต่างและความเหมือนของทุกกรณี
• สมมติ ว ่ า นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม เป็ น เปาบุ ้ น จิ้ น ผู ้ ผ ดุ ง ความยุ ติ ธ รรม
นักเรียนจะให้ความเห็นและตัดสินแต่ละกรณีอย่างไร
4. แต่ละกลุม่ สรุปการเปรียบเทียบของทุกกรณีลงในใบงาน
สื่อการเรียนรู้
1. กรณีศกึ ษา การทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ใบงานเปรียบเทียบกรณีศกึ ษา
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานการน�ำเสนอผลการอภิปรายกรณีศกึ ษา
2. ประเมินผลงานจากใบงานตารางเปรียบเทียบกรณีศกึ ษา
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก.
สุรพลเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ เขามีทรัพย์สินเป็นพันล้าน
และได้ตัดสินใจเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยบอกทุกคนว่าเขารวยพอแล้ว
และถึงเวลาที่ต้องรับใช้ชาติ จนในที่สุดเขาได้รับต�ำแหน่งส�ำคัญในพรรค
การเมื อ งพรรคหนึ่ ง และครอบครั ว ของเขาซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการ
โทรคมนาคมก็เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองพรรคนี้ เมื่อ
พรรคของเขาชนะการเลือกตั้ง สุรพลได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีดูแล
เรื่องโทรคมนาคม โดยมอบให้บุตรสาวและบุตรชายเป็นผู้ดูแลธุรกิจมูลค่า
กว่าหมืน่ ล้าน ขณะทีส่ รุ พลด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยูน่ นั้ เขาได้เดินทาง
ไปเจรจาเกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพือ่ นบ้าน ผลการ
เจรจาปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านจะเปิดให้มีการลงทุนด้านโทรคมนาคม
มูลค่ากว่าพันล้าน ซึง่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทในครอบครัวของเขาได้รบั เลือก
ให้ลงทุนโดยใช้แหล่งเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินของรัฐ
กรณีศึกษา ข.
สุปราณีเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลแห่งหนึ่ง เธอมีความใฝ่ฝัน
ทีจ่ ะท�ำงานเพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งเธอก็ท�ำงานด้านการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีท่ีด้อยโอกาสมาหลายปี จนในที่สุดจึงอาสาเข้ามาท�ำงานการเมืองใน
ท้องถิน่ และได้รบั การเลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรี ให้ขณะทีม่ กี ารเลือกตัง้ นัน้
สุปราณีได้ขายทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นมรดกของครอบครัวของเธอเพือ่ น�ำมาเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นมูลค่าสิบล้านบาท เมื่อสุปราณีเข้ารับต�ำแหน่ง
เธอมีแนวคิดว่าชุมชนของเธอน่าจะมีศูนย์กีฬาขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับเยาวชน และทางเทศบาลได้คัดเลือกครอบครัว
ของภรรยาของพีช่ ายของเธอ ซึง่ มีธรุ กิจการก่อสร้างท�ำงานโครงการนี้ เมือ่ โครงการ
แล้วเสร็จ พีช่ ายของเธอได้เปิดบัญชีธนาคารจ�ำนวนสองล้านบาทให้แก่บตุ รสาว
ของสุปราณีทกี่ ำ� ลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือ่ มอบเป็นกองทุน
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในปีหน้า
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กรณีศึกษา ค.
วิ วั ฒ น์ เ ป็ น ข้ า ราชการในหน่ ว ยงานแห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการที่จะจัดงาน
แสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ วิวัฒน์มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การคัดเลือกบริษั ทที่เข้ามาท�ำหน้าที่จัดงานดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาซึ่งใน
อดีตเป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยของเขาได้สั่งการให้วิวัฒน์ท�ำความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษั ทแห่งหนึ่งที่มีสามีของลูกสาวของผู้บังคับบัญชาเป็น
กรรมการบริษัท เมื่อวิวัฒน์ท�ำตามค�ำสั่งแล้ว ต่อมาไม่นานเขาก็ได้รับการ
เลือ่ นต�ำแหน่งให้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญของหน่วยงาน ส่วนบริษัทดังกล่าวเมื่อ
ท�ำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ภรรยาของวิวัฒน์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้
บริษัทโดยไม่ตอ้ งเข้ามาท�ำงานแต่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำ
กรณีศึกษา ง.
พลต�ำรวจตรีกล้าเป็นนายต�ำรวจชั้นผู้ ใหญ่ที่มีประวัติการท�ำงาน
ราชการด้านการปราบปรามยาเสพติดมาอย่างโชกโชนและมาจากครอบครัว
ที่มีฐานะร�่ำรวยเป็นเจ้าของที่ดินในท�ำเลทองหลายแห่ง ผลงานอันดีเด่น
ของเขาท�ำให้เขาเป็นตัวเก็งส�ำคัญที่จะได้รับต�ำแหน่งในระดับสูง พลต�ำรวจ
ตรีกล้ารู้ดีว่าหากเขาต้องการได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งเขาต้องจ่ายเงินเพื่อ
ซือ้ ต�ำแหน่งจ�ำนวน 10 ล้านบาท ซึง่ ไม่ได้เป็นเงินจ�ำนวนมากส�ำหรับเขาเลย
ก่อนทีเ่ ขาจะตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด นักการเมือง ก. ซึง่ เป็นเพือ่ นรุน่ พีท่ ี่
สนิทสนมกันมานานได้เรียกเขาเข้าพบและกล่าวกับเขาว่าจะผลักดันให้เขารับ
ต�ำแหน่งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสม จนในที่สุดเขาได้เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญนัน้ สมความปรารถนา
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ใบงานเปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศกึ ษา

พฤติกรรมทีเ่ ป็น
ปัญหา

มูลค่าและความเสีย
หาย

“คอร์รัปชันในอาเซียน”

กรณี ก

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
กับการพัฒนาประเทศในระดับภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย
2. สามารถระบุเงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
และท�ำให้บคุ คลสามารถสร้างคุณค่าความดี 5 ประการ

กรณี ข

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนเขียนรายชือ่ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน แล้วถามนักเรียนว่า
คิดว่าประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับคอร์รปั ชันเป็นอันดับทีเ่ ท่าใด เมือ่ เปรียบ
เทียบกับกลุม่ ประเทศในอาเซียนและเอเชีย แล้วอธิบายเกีย่ วกับการจัดอันดับ
คอร์รปั ชัน (ดูตารางการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน)
2. ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประเทศกับปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน อาจน�ำเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์ของบางประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน โดยชี้ให้เห็นว่าการ “โกง” ท�ำให้ประเทศสูญเสียโอกาสใน
การพัฒนา
3. ถามนักเรียนว่าหากเปรียบการโกงหรือทุจริตคอร์รปั ชันเป็นเชือ้ โรคร้าย การ
แพร่ระบาดของโรคจะเกิดขึน้ ได้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะหรือสภาพแวดล้อม
แบบใด คนในสังคมนัน้ ๆ น่าจะมีลกั ษณะอย่างไร
4. ครูถามนักเรียนว่านิสัยของคนไทยมีส่วนมากหรือน้อยที่ท�ำให้เรามีอันดับ
ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะดังกล่าว แล้วให้นักเรียนดูผล
ส�ำรวจเกีย่ วกับคนไทย โดยมูลนิธคิ นไทย ที่ได้ดำ� เนินการส�ำรวจความคิดเห็น
ประชาชนจ�ำนวน 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

กรณี ค

กรณี ง
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ผูเ้ กีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ 6
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•
•
•
•
•
•

ทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านบวก 5 ลำ�ดับแรก
มีน�้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ		
ร้อยละ 54
ยิ้มง่าย ยิ้มเก่ง					
ร้อยละ 35
มีความอบอุ่นและเป็นมิตร			
ร้อยละ 28
รักความสนุกสนาน				
ร้อยละ 19
อ่อนน้อมถ่อมตน				
ร้อยละ 19
มีความพอเพียง				
ร้อยละ 19

ทัศนคติต่อคุณลักษณะด้านลบ 5 ลำ�ดับแรก
• เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง 		
ร้อยละ 44
• ขาดความสามัคคี				
ร้อยละ 35
• ทุจริต/ไม่ซื่อตรง				
ร้อยละ 33
• ไม่มีวินัยและไม่เคารพกฎระเบียบ		
ร้อยละ 26
• มีนิสัยเอาตัวรอด				
ร้อยละ 19
5. เปิดสื่อโฆษณาหลักสูตร “โตไปไม่ โกง” ครูถามนักเรียนว่าลักษณะของ
คนในสังคมทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นอย่างไร ลักษณะของคนที่
ท�ำให้ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นอย่างไร แล้วแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 7
“50 วิธีแก้โกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
สามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้บุคคลสามารถสร้าง
คุณค่าความดี 5 ประการ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนร่วมกันระดมสมอง 50 วิธแี ก้โกง
2. ลงคะแนนเสียงว่าชอบข้อใดมากทีส่ ดุ
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการระดมสมอง 50 วิธแี ก้โกง
เวลาเรียน
1 คาบเรียน

สื่อการเรียนรู้
สื่อโฆษณาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เรื่อง “คนติดซอง” และ “อยู่เพื่อกิน”
การประเมินผล
ประเมินผลจากการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและความสามารถในการ
คิดและตอบค�ำถามเพือ่ แสดงความคิดเห็น
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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โครงการเพื่อการเรียนรู้
(Project Based Learning)
เป็นมนุษย์
ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้ เลวทรามต�ำ่ ดีถงึ ทีส่ ดุ
ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด
คุณต้องเป็นมนุษย์กอ่ นอืน่ ใด
คุณจะต้องรูจ้ กั การเป็นมนุษย์
ไม่ใช่ชดุ เครือ่ งแบบทีส่ วมใส่
ไม่ใช่ยศต�ำแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหัวใจของคุณเอง
ใจทีม่ มี โนธรรมส�ำนึก
ใจทีร่ บั รูส้ กึ ตรึกตรงเผง
ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจที่ไม่วงั เวงการเป็นคน
เมือ่ นัน้ คุณจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผูน้ อ้ ยผู้ใหญ่ได้ทกุ หน
มโนธรรมส�ำนึกรูส้ กึ ตน
ต้องตัง้ ตนให้เป็น คือ เป็นมนุษย์
เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
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แนวคิด

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

พัฒนาทักษะการด�ำเนินโครงการสร้างสรรค์สังคมตามแนวทางแห่ง
คุณค่าความดี 5 ประการ

ตัวชี้วัด
สามารถลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมในกระบวนการท�ำงาน
2. ประเมินผลงานทีเ่ กิดขึน้ เชิงประจักษ์และการรายงานผล

102

โครงสร้างกิจกรรม
โครงการเพือ่ การเรียนรู้ (Project Based Learning) เป็นชุดกิจกรรม
พิเศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเพิ่มกระบวน
การเรียนรู้การสอนเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การก
ระท�ำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง ซึง่ เป็นโครงการทีค่ รู
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียน
รู้ด้วยตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการ
ลงมือปฏิบตั ิโครงการร่วมกัน ตัวอย่างโครงการทีส่ ามารถเป็นเครือ่ งมือในการ
เรียนรู้ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย
• โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• โครงการโรงภาพยนตร์
• โครงการบริการชุมชนและสังคม

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูอธิบายถึงความส�ำคัญของโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู้
วางแผนและด�ำเนินการด้วยตนเองทุกขัน้ ตอน ซึง่ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จะใช้โครงการละครเพือ่ การเปลีย่ นแปลง โครงการโรงภาพยนตร์
และโครงการบริการชุมชนและสังคม เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ และยก
ตัวอย่างกิจกรรมทีน่ กั เรียนสามารถท�ำได้
2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�ำเนินโครงการอะไร
โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการด�ำเนิน
โครงการ เช่น โครงการมีความน่าสนใจและท้าทายให้ลงมือปฏิบัติ
นักเรียนมีประสบการณ์และความถนัดในเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ มีผู้ทรง
คุณวุฒิที่สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ มีโอกาสในการบรรลุผลและขยายผล
โครงการได้ เป็นต้น ทั้งนี้ หากนักเรียนต้องการด�ำเนินโครงการทั้งสาม
ประเภท ครูควรบริหารจัดการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น
แบ่งกลุ่มด�ำเนินการในแต่ละโครงการ หรือด�ำเนินการคราวละ 1 โครงการ
จนครบ 3 โครงการ หรือบูรณาการโครงการทุกประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น
3. เมือ่ ตกลงเลือกประเภทของโครงการแล้ว ให้นกั เรียนร่วมกันวางแผนและ
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ออกแบบรายละเอียดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้
ครูควรพิจารณาความเหมาะสมว่าโครงการดังกล่าวจะด�ำเนินการร่วม
กันทัง้ ห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ ย่อยด�ำเนินการ อาจอยู่ในรูปแบบ “หนึง่
โครงการ หลากหลายกิจกรรม” หรือ “บูรณาการโครงการทุกประเภท”
ก็ได้ โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ หรือนักเรียนทัง้ ห้องแล้วแต่กรณีรว่ มกันคิด
และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
• ก�ำหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ เช่น โครงการละครเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งใช้การแสดงเป็นเครื่องมือในการท�ำงานจะด�ำเนิน
กิจกรรมอะไร เพราะเหตุใด
• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
• การด�ำเนินงานประกอบด้วยงานอะไรบ้าง ขัน้ ตอนด�ำเนินงานและระยะ
เวลาที่ใช้เป็นอย่างไร
• อะไรคือผลส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรม
• การแบ่งความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานโดยก�ำหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ
• การด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหรือไม่ นักเรียนจะมีวธิ หี า
งบประมาณเพื่อด�ำเนินการอย่างไร
4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น
ไปได้ในการด�ำเนินกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�ำเนินกิจกรรม ซึง่
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
• ชื่อกิจกรรม/โครงการ
• แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม
• จุดประสงค์
• ประโยชน์ที่จะได้รับ
• วิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรม
• ระยะเวลา
• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน
• งบประมาณ (ถ้ามี)
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5. ครูให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับรายละเอียดในการด�ำเนินกิจกรรม ช่วยก�ำหนดวัน
เริ่มต้นด�ำเนินกิจกรรมและระยะเวลาสิ้นสุดให้สอดคล้องกับปฏิทินการ
ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
6. นักเรียนด�ำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผน ซึง่ ระหว่างการด�ำเนินการต้อง
มีการประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินการ หรือหากมีปัญหาก็ร่วมกัน
เสนอความคิดและแนวทางเพือ่ แก้ ไขปัญหา ทัง้ นีค้ วรมีการถ่ายภาพและ
บันทึกเรือ่ งราวความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานจนสิน้ สุดโครงการ
7. เมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเพือ่ การเรียนรู้
แต่ละคนได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการท�ำงานครัง้ นี้ สรุปผลร่วมกันว่ากิจกรรม
ทีด่ ำ� เนินการนัน้ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้หรือไม่อย่างไร มีโอกาส
ท�ำอย่างต่อเนือ่ งหรือขยายผลได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท�ำรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน เตรียมน�ำเสนอผลงานเกิดขึน้ จากการด�ำเนินโครงการเพือ่ การ
เรียนรู้และกระบวนการท�ำงานโดยอาจจัดท�ำเป็น Power Point หรือ
คลิปวิดีโอหรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพือ่ เผยแพร่ผลงานและความส�ำเร็จ
ต่อไป
เวลาเรียน

6 - 8 คาบเรียน (ครูสามารถปรับเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม โดย
อาจใช้เวลานอกคาบเรียนด�ำเนินกิจกรรมด้วย)
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โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ใครคือครู
ใครคือครู ครูคอื ใคร ในวันนี้
ใช่อยูท่ ี่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยูท่ ี่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยูน่ าน สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคอื ผู้ ชีน้ ำ� ทางความคิด
ให้รถู้ กู รูผ้ ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รทู้ กุ ข์ รูย้ าก รูพ้ ากเพียร
ให้รเู้ ปลีย่ น แปลงสู้ รูก้ ารงาน
ครูคอื ผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สงู สุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกส�ำนึก สัง่ สม อุดมการณ์
มีดวงมาล เพือ่ มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึ เป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยงิ่
สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นีม้ า บูชาครู

สาระความรู้ของโครงการ
ละคร หรือการแสดง เป็นการสือ่ สารโดยใช้รา่ งกาย อารมณ์ และความ
รู้สึกแสดงออกถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร เล่าเรื่อง หรือสอนใจ ซึ่งการ
แสดงเป็นการน�ำสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมผ่านค�ำพูด ท่าทาง
และอารมณ์ของผูแ้ สดง เช่น การเล่นละคร การสวมบทบาทสมมติ การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง เป็นต้น การแสดงเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการถ่ายทอดเรือ่ ง
ราวที่ได้รบั ความนิยม ดังนัน้ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จึงน�ำการแสดงมาเป็น
โครงการเพือ่ การเรียนรูท้ จี่ ะช่วยกระตุน้ และผลักดันความสนใจของนักเรียน
โดยเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีผ่านการแสดงซึ่งสอดแทรกสาระความรู้
5 ประการของหลักสูตร
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนเรียนรูก้ ารแสดง
2. เพือ่ ปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการแสดง
3. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รจู้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สงั คม

เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
โฆษณาสะท้อนสังคม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงโฆษณาที่สะท้อน
มุมมองเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสังคม

ละครเวที

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนท�ำละครเวทีสะท้อนมุม
มองของนักเรียนตามสาระของหลักสูตร

สวมบทบาทกันหน่อย

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนจะได้รับการสมมติ
บทบาทแต่ละบทบาทว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อะไรบ้าง และถ้าไม่ท�ำตามบทบาทหน้าที่จะเกิด
อะไรบ้าง เพื่อเป็นประสบการณ์ในการปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนจัดท�ำคลิปวีดิทัศน์ละคร
เพื่อเล่านิทานประกอบท่าทางส�ำหรับเด็กเพื่อไป
เปิดให้นอ้ ง ๆ ในโรงเรียนหรือแสดงละครให้นอ้ ง ๆ
ได้ชม

แอคเพื่อน้อง
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ค�ำอธิบาย

แอคแบ่งปัน

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้การแสดงเพื่อระดมทุน
และของบริจาคต่าง ๆ แก่มูลนิธิหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใกล้โรงเรียน

Growing Good MV

เป็นกิจกรรมการผลิตมิวสิกวิดีโอของนักเรียน โดย
อาจจัดท�ำเนื้อเพลงดัดแปลงจากเพลงที่มีอยู่ เพื่อ
สะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ

โครงการโรงภาพยนตร์
สาระความรู้ของโครงการ
ภาพยนตร์ เป็นการเล่าเรือ่ งราวด้วยภาพและเสียง และสามารถสะท้อน
ประเด็นทางสังคมที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความประทับใจ ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่ถ่ายทอดคุณค่าความดี 5 ประการ
ของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้เป็นอย่างดี
ภาพยนตร์เป็นเครือ่ งมือการเรียนรูอ้ ย่างหนึง่ ทีค่ รูนำ� มาใช้ ได้ โดยอาจ
จัดฉายภาพยนตร์ทนี่ า่ สนใจและสนทนากับนักเรียน และจัดให้มกี จิ กรรมผลิต
ภาพยนตร์สนั้ หรือคลิปวีดโิ อ ซึง่ สามารถผลิตได้จากมือถือหรือกล้องวีดิโอ
โครงการโรงภาพยนตร์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยกระตุ้นและผลัก
ดันความสนใจของนักเรียน พร้อมไปกับการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีผ่านการ
สอดแทรกสาระความรู้ 5 ประการของหลักสูตรผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์
รวมทั้งให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายรูปแบบและมีความเหมาะสมกับนักเรียน
2. เพื่อปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ผ่าน
ภาพยนตร์
3. เพือ่ ให้นกั เรียนได้คดิ และวิเคราะห์การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมผ่านเรือ่ งราว
ของภาพยนตร์
4. เพือ่ สนับสนุนการใช้สอื่ เทคโนโลยีสง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสร้างสรรค์
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ตัวอย่างภาพยนตร์

ตัวอย่างกิจกรรมโครงการภาพยนตร์

ภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการ กรุงเทพเมืองสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
1. กิมจู
9. ระหว่างทาง
2. คุณหมู-ตัวเล็ก แบงค์ปลอม
10. สาวนักช้อป
3. ความเป็นธรรมอยูท่ ี่ไหน
11. อัญชลีเธอตายแน่
4. ผูต้ ดั สิน
12. THE BAND NEXT DOOR
5. ป้าย (สุนขั ) ทีห่ ายไป
13. HUMAN RELATION
6. โดนัท
14. SORRY
7. แป๊ะเจีย๊ ะ
15. PENALTY
8. เทีย่ งคืน
ภาพยนตร์สั้น เล่าเรื่องโกง โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1. คนไทยดีแต่พดู
7. คนไทยผลลัพธ์การโกง
2. คนไทยโกหกสร้างภาพ
8. คนไทยการสือ่ สาร
3. คนไทยการปลูกฝัง
9. คนไทยมีเครดิต
4. คนไทยสังคมอุปถัมภ์
10. คนไทยรถตู้โดยสาร
5. คนไทยระบบหักหัวคิว
11. คนไทยสินไหมทดแทน
6. คนไทยสังคมผลประโยชน์
12. คนไทยประชาพิจารณ์
ภาพยนตร์ทั่วไป
1. Batman
2. Blood Diamond
3. Hunger Game
4. Pay it Forward
5. Up
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กิจกรรม
หนังสั้นสร้างสรรค์สังคม

อบรมสร้างหนัง

ดู ฟัง หนัง

หนังโรงเรียน

ค�ำอธิบาย
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประกวดหนังสั้นที่
สะท้อนคุณค่าความดีที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่า
อยู่
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จาก
สร้างสรรค์ผลงานจากวิทยากรมืออาชีพมาให้ความ
รู้และทดลองผลิต และสอดแทรกเนื้อหาการท�ำ
หนังที่สะท้อนคุณค่าความดี
เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนชมภาพยนตร์ที่
สะท้อนคุณค่าความดีต่อสังคม และให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ รวม
ทั้งเปรียบเทียบกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ให้นักเรียนท�ำหนังผ่านมุมมองของ
โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้เห็น
ความจริงและตระหนักถึงการสร้างโรงเรียนที่ดี

6. Toy Story
7. Car
8. ตัวกู ของกู (ภาพยนตร์ไทย)
9. Bus 44 (ภาพยนตร์สนั้ )
10. Not One Less (ภาพยนตร์จนี )
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โครงการการบริการชุมชนและสังคม
สาระความรู้ของโครงการ
การบริการชุมชนและสังคม (Community Service) หรือการท�ำงาน
สาธารณประโยชน์ เป็นการท�ำงานหรือท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม โดยไม่ได้
หวังสิง่ ใดตอบแทน เป็นการกระท�ำด้วยความสมัครใจและเต็มใจท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่
เพือ่ สังคม โครงการบริการชุมชนและสังคมจึงเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปลูก
ฝังจิตส�ำนึกความดีด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ในการท�ำประโยชน์เพื่อ
สังคมและชุมชน การปลูกฝังให้นกั เรียนมีจติ สาธารณะ มีจติ อาสา และท�ำ
เพื่อส่วนรวมจะท�ำให้นักเรียนเติบโตมาเป็นผู้ ใหญ่ที่คิดถึงสังคมและชุมชน
มากขึน้ รวมทัง้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาโครงการให้แก่ชมุ ชน และส่งเสริมการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่อไป
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ จี ติ อาสาและสนใจท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม โดยใช้
ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
2. เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ ดี า้ นจิตสาธารณะมีจติ อาสาและท�ำเพือ่ ส่วนรวมให้
แก่นกั เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการท�ำงานเพื่อสังคมและ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ตอ่ ไป
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูอธิบายถึงโครงการการบริการชุมชนและสังคมหรือการท�ำงานสาธารณะ
ประโยชน์ซึง่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ ที ำ� ประโยชน์
เพือ่ ส่วนรวมโดยจะต้องเกิดจากความสมัครใจของนักเรียนทีค่ ดิ จะเริม่ ต้นท�ำ
เพือ่ ผูอ้ นื่ และสังคม สิง่ ทีส่ ำ� คัญของโครงการบริการสังคมและชุมชน คือ จิต
อาสาทีเ่ กิดจากความสมัครใจ ถ้านักเรียนสามารถหาผูร้ ว่ มอุดมการณ์นี้ได้
ก่อนโครงการบริการชุมชนสังคมจะสามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เมือ่ ได้นกั เรียนทีม่ อี ดุ มการณ์รว่ มกันแล้ว นักเรียนจะต้องเลือกทีมงานเพือ่
คอยดูแลและประสานหน่วยงานทีต่ อ้ งการไปท�ำงานบริการสังคม
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3. นักเรียนจะต้องวางแผนและส�ำรวจงานบริการสังคมที่นักเรียนแต่ละคน
ต้องการท�ำหรือช่วยสาธารณประโยชน์
4. ครูให้ตวั อย่างงานบริการสังคมเพือ่ เป็นแนวทางให้นกั เรียนได้ใช้ความคิดร่วม
กันว่าจะท�ำงานบริการสังคมอะไรได้บา้ ง
กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมชุมชน

- อาสาสมัครช่วยงานอาจารย์
- อาสาสมัครดูแลและเก็บหนังสือห้องสมุด
- อาสาสมัครช่วยสอนการบ้านน้อง
- ขอบริจาคอาหารที่ขายไม่หมดไปให้ผู้ไร้ที่อยู่
อาศัยใกล้โรงเรียน
- สร้างกลุ่มการอ่านเพื่อน้องหรือเด็กด้อย
โอกาส
- อาสาสมัครพาเด็กข้ามถนน เช้า-เย็น
- อาสาสมัครสอนกีฬา
- ขอรับบริจาคหนังสือหรือสิ่งของที่ไม่ใช้เพื่อ
ให้ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก
เล็กใกล้บ้าน
- การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปัญหาท้องก่อนแต่ง
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- ธนาคารของเล่นเพื่อรุ่นน้อง
- รวมกลุ่มรับบริจาคเลือด

- รวมกลุ่มท�ำความสะอาดชุมชน
- ขอบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปัญหาท้องก่อนแต่ง
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- สอนพิเศษให้น้องในชุมชน
- ให้ทาสีบ้านหรือก�ำแพงชุมชน
- ช่วยท�ำอาหารหรือบริการในงานประเพณี
ต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน
- ช่วยปลูกต้นไม้ในชุมชน
- สร้างระบบรีไซเคิลในชุมชน
- อาสาสมัครช่วยเหลือดูแลสัตว์
- บริการผู้สูงอายุในชุมชน
- อบรมเด็กในชุมชนให้เป็นไกด์นักท่องเที่ยว
- ท�ำแผนที่ชุมชน

5. นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกงานบริการสังคมที่ตนเองชื่นชอบหรือมี
ทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนักเรียนรวม
กลุม่ กันเพือ่ ร่วมกันท�ำงานบริการสังคมก็ได้
6. ครูอธิบายถึงวิธีการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
ที่จะเข้าไปบริการ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างเป็นมิตร และอ่อนน้อม
ถ่อมตน
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ตัวอย่างโครงการบริการชุมชนและสังคม
โครงการ The Voluntary Tutor เป็นโครงการจิตอาสาของกลุม่ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายซึง่ รวมกันท�ำกิจกรรมติวฟรีชว่ งปิดเทอมให้แก่รนุ่ น้อง
ชัน้ ประถมปีที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายให้นอ้ ง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถน�ำความรู้ที่ ได้จากการมาติวไปใช้ ในการสอบเข้าโรงเรียนมัธยม
รวมถึ ง สามารถน� ำ ไปใช้ ได้ จ ริ ง ในการเรี ย นระดั บ สู ง ขึ้ น ไปและใน
ชีวติ จริง การติวทัง้ หมดไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ โครงการนีเ้ ริม่ ครัง้ แรกใน
ชือ่ The Voluntary Tutor season 1 และพวกเรา V. Tutor มีความหวังว่าจะได้
จัดโครงการเช่นนี้ในซีซนั่ ต่อ ๆ ไป...
ทีม่ า : http://board.postjung.com/645250.html

ร.ร.พระโขนงพิทยาลัยได้มกี ารจัดให้นกั เรียนมีจติ อาสาในการท�ำความ
ดีหลังจากประสบวิกฤตการน�ำ้ ท่วมขึน้ โดยให้นกั เรียน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
ออกไปช่วยเป็นจิตอาสา หนึง่ ห้องต่อหนึง่ กิจกรรม ในโครงการจิตอาสาช่วยผู้
เดือดร้อนจากอุทกภัย นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 ห้อง 3 ได้ ไปช่วยพัฒนา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านทาน�ำ้ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เมือ่ วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/langbab/khaw-kickrrm/khorngkarcitxasa

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น
“โตไปไม่โกง”เรื่อง The Band Next
Door
แนวคิด

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

สาระการเรียนรู้
ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณค่าความดี
5 ประการ ซึง่ เป็นทักษะการคิดทีส่ ำ� คัญในการใช้เหตุผลของมนุษย์ทจี่ ะยกระดับ
ไปสูก่ ารตระหนักด้วยจิตส�ำนึก
สาระของหลักสูตร
การมีจติ สาธารณะ
จุดประสงค์
1. เข้าใจเนือ้ หาและสามารถวิเคราะห์เนือ้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณค่าความดี 5
ประการ จากภาพยนตร์สน้ั ได้
2. สามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำของตัวละคร
3. น�ำความรูค้ วามเข้าใจจากภาพยนตร์สนั้ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
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ตัวชี้วัด
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคุณค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชีวิตร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�ำถามในแบบฝึกหัด
2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินความเข้าใจและให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำและค�ำพูด
ต่าง ๆ
โครงสร้างกิจกรรม
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนและเล่าเรือ่ ง
• สรุปภาพรวมเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 1)
• ล�ำดับเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง เขียนแผนผังการด�ำเนินเรื่อง ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง และเกิด
อะไรขึ้น ตามล�ำดับห้วงเวลา (แบบฝึกหัดที่ 2)

เหตุใด การให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร
(แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)
• การประเมินระดับพัฒนาการจริยธรรมของตัวละคร เมือ่ ค�ำนึงถึงคุณค่า
ความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร (แบบฝึกหัดที่ 7, 8 และ 9)
• การวิเคราะห์เทียบเคียงเหตุการณ์ในเรื่องกับตนเองและเหตุการณ์ใน
ชีวิตจริง (แบบฝึกหัดที่ 10)
ขัน้ ที่ 4 การเปลีย่ นแปลง
• ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับหลัก
คุณค่าความดี 5 ประการที่เป็นสาระของหลักสูตร ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ของตัวละครที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ และหาทางออกที่เป็นไปได้
(แบบฝึกหัดที่ 11)
ขัน้ ที่ 5 การฝึกฝนทักษะการสือ่ สาร
• แสวงหาทางออกของเหตุ ก ารณ์ แ ละสื่ อ สารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(แบบฝึกหัดที่ 11)
เวลาเรียน

10 – 12 คาบเรียน

ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์
• วิเคราะห์ข้อความค�ำพูดของตัวละครและวัตถุประสงค์ ในการพูด
(แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์การให้เหตุผลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง (แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 4)
ขัน้ ที่ 3 การประเมินไตร่ตรอง
• การประเมินไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรื่อง ปมปัญหาหรือข้อขัด
แย้งคืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)
• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ ได้เพราะ
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แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดู
2. หลังจากดูจบ ครูให้นกั เรียนแต่ละคนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์
สัน้ เรือ่ ง “The Band Next Door” เป็นการ์ตนู สามช่อง โดยระบุจดุ เริม่ ต้น
ว่าเกิดอะไรขึน้ จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึน้ และจุดสิน้ สุดของเหตุการณ์คอื
อะไร
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
4. ครูอธิบายเรือ่ งย่อและตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์สนั้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
มากขึน้
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 125)
			
แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่
จุดเริม่ ต้นจนถึงจุดสิน้ สุดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทีส่ ำ� คัญขึน้ บ้าง
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบเส้นทางเดินเรื่องว่า
เป็นการเรียนรู้ด้วยการใช้ล�ำดับของเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ความสามารถในการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง 4 ด้าน ได้แก่
• ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่ เงื่อนไขด้านเวลา และสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง
• ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวละคร ตัวแสดง ที่มีบทบาทใน
เนื้อเรื่อง
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• การด�ำเนินชีวิต (A way of life) หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิตของตัวละคร ซึ่งเป็นการด�ำเนินชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดย
ปกติของตัวละคร
• เหตุการณ์ (Events) หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ ป็นปัญหาทีต่ วั ละครต้องเผชิญ
4. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 126)

แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�ำพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�ำพูดของตัว
ละครใด และอธิบายว่าค�ำพูดนัน้ มีจดุ ประสงค์ใดในการพูดเช่นนัน้ (นักเรียน
สามารถน�ำกล่องข้อความไปติดทีแ่ ผนผังเส้นทางเดินเรือ่ ง)
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดู
แนวค�ำตอบหน้า 127 - 128)
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แบบฝึกหัดที่ 4 เงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรือ่ ง

แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร		

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง
เส้นทางเดินเรื่อง ว่าใครหรืออะไรที่ท�ำให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�ำ
สิง่ ทีป่ รากฏในกล่องข้อความหรือในเรือ่ ง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�ำพูดหรือ
การกระท�ำอะไรบ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่า
ตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภมู หิ ลังอย่างไรบ้าง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 129)

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 131)

แบบฝึกหัดที่ 5 ต้นไม้ปัญหา
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
แล้วน�ำมาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปญ
ั หา
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 130)
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แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนความคิด		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความคิดของตัวละครขณะที่เกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ โดยคิดหาเหตุผลทีเ่ ป็นไปได้ทที่ ำ� ให้เขาหรือเธอผูน้ นั้ มีการกระท�ำ
และค�ำพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง แล้วเขียนเป็นเป็นบอลลูนความคิดของตัว
ละครนั้น
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 132)
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แบบฝึกหัดที่ 8

โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร		

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สวมบทบาทสมมติของตัวละครที่ได้รบั โดยแต่ละกลุม่
ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลกั ษณะและบุคลิกภาพของตัวละครนัน้ ๆ
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน 1 คน ออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะ
โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น
ทัง้ นีแ้ ต่ละกลุม่ สามารถแตะมือเพือ่ ขอเปลีย่ นตัวได้ และกติกาส�ำคัญ คือ
ห้ามพูดค�ำที่ไม่สภุ าพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุม่ อืน่ ๆ
การประเมินผล
ประเมิ น ผลงานนั ก เรี ย นจากการแสดงบทบาทสมมติ แ ละการใช้
เหตุผลโต้แย้ง (ดูแนวค�ำตอบหน้า 133)
		
แบบฝึกหัดที่ 9

รู้สึกนึกคิด

ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นกั เรียนเขียนความรูส้ กึ ต่อการกระท�ำและค�ำพูดของตัวละคร โดยใส่
ในช่องที่มีสัญลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�ำบากใจต่อการ
กระท�ำหรือค�ำพูดของตัวละครนัน้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน

แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สนั้ กับ
เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ จริงของนักเรียน โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์
ต่อไปนีอ้ ภิปรายร่วมกัน
• การน�ำสุนัขมาเดินเล่นและขับถ่ายบนพื้นที่สาธารณะ
• การขี่รถมอเตอร์ ไซค์ย้อนศร
• การขายของบนสะพานลอย
• การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
4. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม ร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละก� ำ หนดโครงเรื่ อ งของ
เหตุการณ์ใหม่วา่ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึน้ พร้อมแสดงบทบาท
สมมติหน้าชัน้ เรียน
5. แสดงบทบาทสมมติ
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและเนื้อหาของ
เหตุการณ์ทนี่ ำ� มาแสดงสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 135)

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ(ดู
แนวค�ำตอบหน้า 134)
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แบบฝึกหัดที่ 11 ร่วมกันหาทางออก							
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “The Band Next Door” ให้นกั เรียนดูหรือหาก
ได้ดภู าพยนตร์ ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองแก้ ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น โดยก�ำหนด
สิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มี
ใคร “โกง” ใคร และช่วยกันวิเคราะห์วา่ เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้ง
หรือสอดคล้องกับเนือ้ เรือ่ งเดิมหรือไม่ อย่างไรบ้าง
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
5. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองเพือ่ เปลีย่ นความคิด ค�ำพูด และเงือ่ นไข
ของตัวละครแต่ละตัวให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเอง
และสังคมรอบข้าง
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองคิดหาวิธปี อ้ งกันและแก้ ไขปัญหาการขาด
จิตส�ำนึกสาธารณะ โดยครูอาจแบ่งกลุม่ ตามบทบาทของตัวละครว่าจะท�ำ
อย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียที่เคยพบเห็น เช่น ช่วยกัน
เป็นหูเป็นตาตักเตือน ก�ำหนดกฎระเบียบของชุมชน แจ้งผูป้ กครอง เป็นต้น
8. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า 136 - 137)
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แนวทางค�ำตอบแบบฝึกหัด
การวิเคราะห์และให้เหตุผล

เนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง”
เรื่อง The Band Next Door
แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Band Next Door” เป็น
การ์ตูนสามช่อง โดยระบุจุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของ
เหตุการณ์คืออะไร
จุดเริ่มต้น
เรื่องของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกันระหว่างลุงคนหนึ่งกับกลุ่มนักดนตรีร๊อค เหตุเกิดจากลุงซึ่ง
ก�ำลังจะนอนกลางวันแต่ไม่สามารถนอนได้เพราะเสียงรบกวน
จุดขัดแย้ง
เนื่องจากเสียงดังรบกวนจากวงดนตรีวัยรุ่นที่ก�ำลังซ้อม ลุงจึงไปต่อว่าเพื่อนบ้านวัยรุ่นแต่
แล้วก็กลายเป็นทะเลาะ ลุงจึงโทรแจ้งต�ำรวจให้มาจัดการ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจไกล่เกลี่ยให้ยอมความและแจ้งส�ำนักงานเขตเพื่อวัดระดับเสียง ขณะลุงก�ำลังแจ้งเจ้า
หน้าที่ส�ำนักงานเขต บังเอิญในขณะนั้นหัวหน้าวงดนตรีแอบได้ยินบทสนทนาทางโทรศัพท์ จึง
เปลี่ยนแปลงแนวดนตรีจากดนตรีร๊อคซึ่งมีเสียงดังเป็นแนวดนตรีแบบนุ่มนวลเพื่อตบตาเจ้า
หน้าที่ ท�ำให้เครื่องวัดระดับเสียงไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด
จุดสิ้นสุด
นักดนตรีในวงได้นั่งสังสรรค์กันและเพื่อนร่วมวงคนหนึ่งเมาสุราขาดสติท�ำให้ได้รับบาดเจ็บจน
ต้องน�ำส่งโรงพยาบาล นักดนตรีทั้งวงจึงพบลุงข้างบ้านนั่งหลับอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เปลหน้า
โรงพยาบาลและถูกหัวหน้างานต�ำหนิอย่างรุนแรง ท�ำให้รู้ว่าลุงท�ำงานช่วงกลางคืนจึงต้องนอน
กลางวัน วัยรุ่นนักดนตรีรู้สึกเสียใจในการกระท�ำของตนจึงกล่าวขอโทษ และปรับปรุงห้องซ้อม
ดนตรี
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แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดิน2เรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทำงเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด

แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าค�ำพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�ำพูดของตัวละครใด และอธิบายว่า
ค�ำพูดนั้นมีวัตถุประสงค์ใดในการพูดเช่นนั้น

ค�ำพูด

15. สร้ำงห้องซ้อมดนตรีใหม่
13. นักดนตรีเสียใจและสำนึกผิด

14. นักดนตรีขอโทษ
12. นักดนตรีทรำบ
เหตุผลที่ลุงนอนกลำงวัน

11. ลุงเป็นบุรุษพยำบำลนั่งหลับ และถูกตำหนิ
10. นำตัวส่งโรงพยำบำล

9. นักดนตรีเมำ ประสบอุบัติเหตุ
8. ปำร์ตี้ฉลองควำมสำเร็จ

7. กลุ่มนักดนตรีซ้อนแผน

6. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
5. ลุงแจ้งเจ้ำหน้ำที่เขต
4. ลุงแจ้งตำรวจ
3. กำรโต้เถียง
2. ลุงข้ำงบ้ำนนอนกลำงวัน
1. ซ้อมดนตรี

START
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ตัวละคร

จุดประสงค์

น้องจะซ้อมถึงเมื่อไหร่
ลุงจะนอนบ้าอะไรตอนนี้
รู้จักเกรงใจผู้ใหญ่บ้างโว้ย

ลุงข้างบ้าน
เพื่อนนักดนตรี
ลุงข้างบ้าน

ได้รับแจ้งว่ารบกวนเสียงดัง

ต�ำรวจ

มาซ้อมท�ำบ้าอะไร
เด็กไม่มีอนาคต พ่อแม่ไม่สั่ง
สอน
โทษทีครับลุง
ไม่เอา ไม่เอา ต่อยคนแก่ไม่คุ้ม
อยากหลับไหมลุง มาดิได้หลับ
แน่
เสียงเบส เสียงกีตาร์ เสียง
กลอง ผมนอนไม่หลับเลย ผม
นอนไม่ได้เลย
ทางเราได้รับแจ้งว่าน้องเนี่ย ส่ง
เสียงรบกวนชาวบ้านเขา
บ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบนี้คุย
กันดีๆ ก็ได้ครับ
เด็กเวรพวกนี้ จับไปให้หมดเลย
ครับ
ไม่มีปัญหาเลยครับ ถ้าเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนเรา ผมโอเค
เลยครับ

ลุงข้างบ้าน

ถามเพื่อให้รู้ค�ำตอบ
ประชดประชัน
ประชดประชัน
แจ้งให้ทราบว่ามีการกระท�ำ
ไม่ถูกต้อง
ประชดประชัน

ลุงข้างบ้าน

ต่อว่า

พชร
เพื่อนนักดนตรี

กล่าวค�ำขอโทษ
ห้ามปรามไม่ให้กระท�ำ

พชร

ท้าทาย

ลุงข้างบ้าน

บอกให้รู้ว่ามีการกระท�ำที่
รบกวนผู้อื่น

ต�ำรวจ

แจ้งเพื่อทราบว่ามีการกระท�ำ
ที่รบกวนข้างบ้าน

ต�ำรวจ

ให้มีการประนีประนอมกัน

ลุงข้างบ้าน

ประชดประชัน

พชร

ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบ
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5

ค�ำพูด
ลุงอย่ามั่วดิ พวกผมซ้อมตอน
กลางวัน ชาวบ้านเขาไปท�ำงาน
กัน
ผมว่าวัยรุ่นพวกนี้ น่าจะมั่วสุม
ติดยา น่าจะแจ้ง ปปส. มา
ตรวจ
ถ้าน้าจะเอาเรื่องเด็กพวกนี้ ก็
ต้องไปแจ้งที่เขต
ผมมีปัญหาเรื่องเสียงครับ จะ
มาเร็วที่สุดเมื่อไรครับ
พวกผมเป็นหน่วยวัดระดับเสียง
ขอตรวจวัดระดับเสียงในบ้าน
คุณ
นี่มีกลองกันด้วยหรือนี่... เล่น
แบบไม่มีกลองก็เพราะดีนะ
นี่หลับอีกแล้วหรือไง ไม่อายคน
อื่นบ้างหรือไง หลับทุกคืน แล้ว
นี่ขอโทษน้องเขาหรือยัง

ตัวละคร

จุดประสงค์

เพื่อนนักดนตรี

ให้เหตุผลในการซ้อมดนตรี

ลุงข้างบ้าน

แต่งเรื่องเพื่อลดความน่าเชื่อ
ถือของผู้อื่น

ต�ำรวจ
ลุงข้างบ้าน

เจ้าหน้าที่เขต
เจ้าหน้าที่เขต

ชี้แจงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและแนะน�ำ
ร้องเรียนและบอกเหตุผล
ของการแจ้งเพื่อให้มาตรวจ
สอบ
ตรวจสอบคุณภาพเสียง
ว่ารบกวนผู้อื่นหรือไม่ตาม
ค�ำร้องเรียน
เห็นด้วยกับการเล่นที่ไม่มี
เสียงรบกวน

หัวหน้างานของลุง

ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษ

ผมขอโทษครับ ผมจะไม่ยอมให้
เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกครับ

ลุงข้างบ้าน

กล่าวค�ำขอโทษ

ลุงผมขอโทษ

พชร

กล่าวค�ำขอโทษ

เงื่อนไขด้
ำนสภำพแวดล้
อมของตัวละครในแผนผั
วละครในแผนผังเส้นทำงเดิ
แบบฝึแบบฝึ
กหัดทีก่ หั4ดทีเงื่ 4่อนไขด้
านสภาพแวดล้
อมของตั
ทางเดินนเรืเรื่อ่องง

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเครำะห์เงื่อนไขด้ำนสภำพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทำงเดินเรื่อง (หน้ำ 6) ว่ำ
(หน้า 6) ว่าใครหรืออะไรที่ท�ำให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�ำสิ่งที่ปรากฏในกล่องข้อความหรือใน
เรื่องใครหรื
ดังตัอวอะไรที
อย่าง ่ทำให้ตัวละครดังกล่ำวพูดหรือกระทำสิ่งที่ปรำกฏในกล่องข้อควำมหรือในเรื่อง ดังตัวอย่ำง

เงื่อนไขของลุง – เป็นบุรุษพยำบำลกะกลำงคืน
คำพูด - นี่หลับอีกแล้วหรือไง ไม่อำยคนอื่นบ้ำงหรือไง
หลับทุกคืน แล้วนี่ขอโทษน้องเขำหรือยัง
เงื่อนไขของนักดนตรี – รู้สึกผิด
คำพูด - ลุงผมขอโทษ

เงื่อนไขของลุง – ต้องกำรนอนกลำงวัน
คำพูด - น้องจะซ้อมถึงเมื่อไหร่
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7

แบบฝึ
แบบฝึกกหัหัดทีด่ ที5่ 5ต้นต้ไม้นปไม้ญั ปหำัญหา

ค�ำชี้แจง นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหาอะไร ระบุปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
คำชี้แจง นักเรียนคิดว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นในเรื่องเป็นปัญหำอะไร ระบุปัญหำในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่
ใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่องแล้วน�ำมาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหา
เครื่องหมำย ? ลงในแผนผังเส้นทำงเดินเรื่องแล้วนำมำเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปัญหำ

แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

แบบฝึกหัดที่ 6 วิเครำะห์บุคลิกภำพและภูมิหลังตัวละคร
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�ำพูดหรือการกระท�ำอะไร
บ้คาำชีงที้แจง่สะท้ให้อนนบุักเรีคยลินวิกภาพแบบนั
้น พร้อมคิ
ว่าตัำวงไรละครดั
กล่ดาหรืวน่อากำรกระท
จะมีภูมิหำอะไรบ้
ลังอย่าำงไรบ้
เครำะห์ตัวละครในเรื
่องว่ดำวิมีเคราะห์
ลักษณะอย่
และคงำพู
งที่ าง
สะท้อนบุคลิกภำพแบบนั้น พร้อมคิดวิเครำะห์ว่ำตัวละครดังกล่ำวน่ำจะมีภูมิหลังอย่ำงไรบ้ำง
ชื่อ นักดนตรี (พชร)

ไม่เอื ้อเฟื อ้ ไม่มีน ้าใจ

ไม่นกึ ถึงใจเขาใจเรา

ลักษณะของตัว
ละครควรเป็น
อย่ำงไร

ไม่เคารพกฎกติกา

ภูมิหลังเป็น
อย่ำงไร

ขาดความเกรงใจ
ไม่รับผิดชอบ

ดูหมิ่น ว่าร้ ายคนอื่น
เรียนรูอ้ ะไรจำกตัว
ละครนี้บ้ำง

เสียงดังรบกวน

คำพูดอะไรที่
สะท้อนบุคลิก

นักดนตรี (พชร)
โกหกหลอกลวง
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ลักษณะ
คำพูด/กำรกระทำ
ภูมิหลัง

เอำแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ไม่นึกถึงผู้อื่น
ดูจำกคำตอบในแบบฝึกหัดที่ 3
แล้วแต่จินตนำกำรของนักเรียน เช่น พ่อแม่ตำมใจ ชอบเล่นดนตรี รักในเสียงเพลง
ไม่ถูกกับเพื่อนบ้ำน เป็นต้น
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แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนความคิด

แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนควำมคิด

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีความคิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
างนักโดยคิ
ผลที่เป็ลนะตัไปได้
ี่ท�ำให้ดในขณะที
เขาหรือเธอผู
้นั้นกมีำรณ์
การกระท�
ำและค�
ำพูดอดัย่ำงงไรบ้
ที่ปรากฏ
คอย่
ำชีา้แงไรบ้
จง ให้
เรียนคิดดหาเหตุ
ว่ำตัวละครแต่
วมีคทวำมคิ
่เกิดเหตุ
ในแต่ละเหตุ
กำรณ์
ำง
ในเรืด่อหำเหตุ
ง เป็นผบอลลู
น อเธอผู้นั้นมีกำรกระทำและคำพูดดังที่ปรำกฏในเรื่อง เป็นบอลลูน
โดยคิ
ลที่เป็นนความคิ
ไปได้ที่ทดำให้เช่เขำหรื
ควำมคิด เช่น

แบบฝึกหัดที่ 8 โต้วาทีบทบาทสมมติ: คิดแบบตัวละคร

ค�ำชี้แจง แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อสวม
บทบาทสมมติของตัวละครแต่ละตัว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและ
บุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ แล้วส่งตัวแทน 1 คนออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะโต้วาที หาก
ตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอ
เปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�ำคัญคือ ห้ามพูดค�ำที่ไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุ่มอื่น ๆ
กลุ่มที่ 1 ลุง
		
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าพูด รักษาสิทธิของตัวเอง
กลุ่มที่ 2 นักดนตรี (พชร)
		
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นเอาแต่ใจ ไม่ยอมแพ้ ไม่นึกถึงผู้อื่น
กลุ่มที่ 3
เพือ่ นนักดนตรี
		
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นพวกรักเพื่อน ชอบท้าทาย ไม่ฟังเหตุผล
กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่
		
ลักษณะและบุคลิกภาพ (นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว และวิเคราะห์ลักษณะและ		
		
บุคลิกภาพ)

ลุง – เหตุกำรณ์นอนกลำงวัน
บอลลูนควำมคิด – ใครมำเล่นดนตรีเนี่ย,
ไม่รู้จักเกรงใจชำวบ้ำนเลย

นักดนตรี – เหตุกำรณ์ซ้อมดนตรี
บอลลูนควำมคิด – มันส์จริง ๆ , โลกของ
เรำ, ร็อคกันให้ระเบิดไปเลย
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แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด

แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อการกระท�ำและค�ำพูดของตัวละคร โดยใส่ในช่องที่มี
สัคญำชีลัก้แจง
ษณ์ให้
เห็นนักด้เรีวยยนเขีไม่ยเนควำมรู
ห็นด้วย้สหรื
อึดอัด ล�ำและค
ำบากใจต่
การกระท�
อค�ำในช่
พูดอของตั
ึกต่ออกำรกระท
ำพูดอของตั
วละครำหรื
โดยใส่
งที่มีสวัญละครนั
ลักษณ์เ้นห็นพร้
ด้วอย ม
ให้ไม่เหตุ
เห็นผด้ลประกอบ
วย หรืออึดอัด ลำบำกใจต่อกำรกระทำหรือคำพูดของตัวละครนั้น พร้อมให้เหตุผลประกอบ

เห็นด้วย เพราะ..........
เห็นด้วย เพรำะ..........

________________

ลุง เพรำะ กล้ำพูดกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นักดนตรี เพรำะ ยอมรับผิด และขอโทษที่กระทำผิดพลำด

ไม่เห็นด้วย เพรำะ..........
_______________

ลุง เพรำะ ไม่ควรตำหนิด้วยท่ำทีก้ำวร้ำว หำเรื่อง
นักดนตรี เพรำะ ไม่นึกถึงใจเขำใจเรำ ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทำให้เพื่อนบ้ำน
เดือดร้อน

แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น
การน�ำสุนัขมาเดินเล่นและขับถ่ายบนพื้นที่สาธารณะ
การขี่รถมอเตอร์ไซด์ย้อนศร
การขายของบนสะพานลอย
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�ำหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์
ใหม่ (หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง) ว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้น พร้อมแสดงบทบาท
สมมติหน้าชั้นเรียน
เหตุการณ์
ใคร		
ท�ำอะไร
เกิดอะไร

การส่งเสียงดังรบกวนห้องเรียนข้างๆ
นักเรียนรุ่นพี่กับนักเรียนรุ่นน้อง
นักเรียนรุ่นพี่ส่งเสียงดัง
นักเรียนรุ่นพี่ส่งเสียงรบกวนการเรียนการสอนของรุ่นน้อง ท�ำให้รุ่นน้องเรียนไม่รู้เรื่อง

อึดอัด ลำบำกใจ เพรำะ..........
_____________

ลุง เพรำะ คนเรำอำจเผลอหลับในสถำนที่ทำงำน เนื่องจำกพักผ่อนไม่พอ
นักดนตรี เพรำะ มีเสียงดัง ขณะสร้ำงห้องเก็บเสียงเพื่อซ้อมดนตรี
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แบบฝึกหัดที่ 11 ร่วมกันหาทางออก
12

ค�ำชี้แจงที่ 1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์
สั้น โดยก�ำหนดสิ่งที่ควรจะเป็นหรืแบบฝึ
อเป้าหมายร่
มที่ทรุ่กวคนสามารถอยู
่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง”
กหัดทีว่ 11
มกันหำทำงออก
ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่
อย่
คำชีางไรบ้
้แจงทีา่ 1ง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภำพยนตร์สั้น โดยกำหนดสิ่ง
		
นึกถึวมที
งใจเขาใจเรา
ที่ควรจะเป็นหรือเป้✓ำหมำยร่
่ทุกคนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง” ใคร และช่วยกันวิเครำะห์ว่ำ
เป้ำหมำยดังกล่ำวมี✓ควำมขัเกรงใจผู
ดแย้งหรื้อสอดคล้
		
ื่น องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง
		
รับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเอง
 นึกถึง✓
ใจเขำใจเรำ
 เกรงใจผู
		
✓ ้อื่นรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 รับผิด✓
ชอบต่เห็
อกำรกระท
ำของตนเอง
		
นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
 รับผิดชอบต่อส่วนรวม
		
✓ เคารพกฎกติกา
 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
		 ✓ ซื่อสัตย์สุจริต พูดความจริง

ค�ำชี้แจงที่ 3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดจิตส�ำนึกสาธารณะได้อย่างไร โดยครูอาจแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัวละครว่าจะท�ำ
อย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียที่เคยพบเห็น เช่น ช่วยกันเป็นหูเป็นตาตักเตือน ก�ำหนด
กฎระเบียบของชุมชน แจ้งผู้ปกครอง เป็นต้น
		
✓ การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน เช่น การจัดงานเลี้ยงร่วมกัน การเล่นกีฬา
		
ร่วมกัน เป็นต้น
✓ การจัดอบรมเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเมือง
✓ การสร้างจิตส�ำนึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม
✓ การก�ำหนดกฎกติกาของชุมชน
✓ การช่วยกันเป็นหูเป็นตาตักเตือนw

 เคำรพกฎกติกำ

 ซื่อสัตย์สุจริต พูดควำมจริง

ค�คำำชีชี้แ้แจงที
จงที่ 2่ 2 ให้ให้นักนเรีักยเรีนแบ่
ยนแบ่
งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด ค�ำพูด และ
งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนควำมคิด คำพูด และเงื่อนไขของตัว
เงื่อนไขของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง
ละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภำพยนตร์ดำเนินไปสู่สิ่งทีด่ ีต่อตนเองและสังคมรอบข้ำง
ควำมคิด
 รู้จักเกรงใจผู้อื่น
 ไม่โกหกหลอกลวง

ตัวละคร..นักดนตรี...

คำพูด
 ขอโทษนะครับ
เดี๋ยวผมซ้อมเบำ
ๆ ลง

เงื่อนไข
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เห็นใจคนบ้ำนใกล้เรือนเคียง
รับผิดชอบต่อกำรกระทำ เช่น ทำห้องซ้อมดนตรีให้มิดชิด
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คณะด�ำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว.สุขมุ พันธุบ์ ริพตั ร
นางผุสดี ตามไท
นางนินนาท ชลิตานนท์
นายอรรถพร สุวธั นเดชา

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

ที่ปรึกษาการจัดทำ�หลักสูตร
คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
นายอานันท์ ปันยารชุน
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
นายมีชยั วีระไวทยะ
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
นายบุรนิ ทร์ กันตะบุตร
คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศ.นพ.เทพ หิมะทองค�ำ
นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ
นายจุลกร สิงหโกวินท์
ดร.สมชาติ วิศษิ ฐชัยชาญ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ		
์
รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์		
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์		
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.นพ.ทยา กิตยิ ากร		
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร		
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นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายสีมา สีมานันท์
นายเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
นางทยา ทีปสุวรรณ
ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

คณะกรรมการดำ�เนินการ
กรุงเทพมหานคร
นายกริช วัชรศิรธิ รรม		
นายวรภาส รุจิโภชน์		
นางนงพะงา บุญปักษ์		
นายอุดมศักดิ์ นาดี		
					
นางอธิภัทร สายนาค		
					
นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต
					
นางสาวสนธยา พูนไธสง		
					
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ
					
นางสาวลักขณา ของเมืองพรวน
					
นางสุมาลี กองศักดิ		
์
					

อ.สุมติ รา พงศธร
นายสันติ แต้พานิช

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

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