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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�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่ค�ำนึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า
เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะ
ได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูก
ฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นใน
ความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ
การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่า ด้วยความพยายามเช่นนี้จะมีผลให้สังคมของ
กรุงเทพมหานครเป็นสังคมทีม่ คี วามยัง่ ยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองทีน่ า่ อยู่ ผูค้ น
มีความสุขและมีจิตส�ำนึกแห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านทีร่ ว่ มมือกันสร้างสรรค์เพือ่ กรุงเทพมหานครของเราทุกคน
หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ์ บริพตั ร
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

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

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ
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
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนั นี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้เสริม
สร้างความแข็งแรงและมัน่ คงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมทีจ่ ะเกือ้ เสริม
ให้เขาเป็นคนทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รบั การฉีดวัคซีนเพือ่
ป้องกันโรคร้ายของการโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คมู่ อื
เป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลักของหลักสูตรได้
อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ
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สาระของหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นหลักสูตรพิเศษทีใ่ ช้ในโรงเรียนเพือ่ หล่อหลอม
กล่อมเกลาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่าง
มีวิจารณญาณบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
รักความดี รักความถูกต้องเป็นธรรม เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
บ่มเพาะคุณค่าความดีแก่เด็ก หลักสูตรนีจ้ งึ เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนเพือ่
สร้างภูมคิ มุ้ กัน ทีจ่ ะช่วยต่อต้านโรคร้ายอย่างการทุจริตคอร์รปั ชันและการเอา
เปรียบสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
		 อย่างสันติบนพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตส�ำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รู้จักจ�ำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
		 ภูมคิ มุ้ กันต่อปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
• เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
		 สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำอย่าง
		 รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ ไขปัญหา
		 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
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อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก ตลอดจนครูผู้สอน
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 การมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระท�ำใด ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลเสียหาย
ต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ส่วนรวม
• ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice)
คือการปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผลโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ เพศ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 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�ำหลักสูตรได้นำ� มาเป็นเนือ้ หาส�ำคัญในการถ่ายทอดผ่านบทเรียนต่าง ๆ ซึง่
คุณค่าความดี 5 ประการดังกล่าวต่างมีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกัน
และกัน เสมือนเป็นการวางเสาหลักหลาย ๆ ต้นเพือ่ เป็นรากฐานให้เด็ก ๆ มี
จิตส�ำนึกทีม่ นั่ คงในความสุจริตเทีย่ งธรรม รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
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ภาพที่ 1 คุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ครอบคลุมคุณค่า
ความดีทงั้ 5 ประการซึง่ เป็นสาระส�ำคัญของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในทุก
ระดับ แต่เนื้อหาของหลักสูตรจะมีความซับซ้อนขึ้นตามวัยและการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งคุณค่าในแต่ละเรื่องต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตาม
ลักษณะการใช้คุณค่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่บางครั้งไม่สามารถแยกออก
มาเป็นคุณค่าเดีย่ วในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เท่านัน้ ตลอดจนนักเรียนจะได้ลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ การตอกย�ำ้ คุณค่าความดีอกี ด้วย นอกจากนัน้ นักเรียนจะได้เรียน
รูพ้ ฤติกรรม “โกง” ทีเ่ กิดขึ้นจริงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ
และรู้เท่าทันและเรียนรู้ถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมดังกล่าวต่อ
ส่วนรวม โดยเป็นการสร้างกระบวนการรู้สึกทางจิตใจ การรู้คิดโดยใช้ความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม รวมทัง้ การสร้างทักษะในการรับมือต่อ
สถานการณ์ทม่ี คี วามท้าทายทางจริยธรรม โดยมีตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตัวชี้วัด
• เห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตใน
ระดับปัจเจกบุคคลที่จะด�ำรงตนด้วยคุณค่า
ความดี 5 ประการ ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
• สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้คุณธรรม
จริยธรรม
• เข้าใจถึงความส�ำคัญในการสร้างพลังร่วม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรง
ของสภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการ
พัฒนาประเทศในระดับโลก
• สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณค่าความดี 5 ประการ

สาระการเรียนรู้
• คุณค่าและความหมายของชีวิตและความ
สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมในการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่
• อุดมคติของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
และสันติสุข
• ลักษณะและผลกระทบของการทุจริต
คอร์รัปชันกับการพัฒนาประเทศในระดับ
โลก
• แนวทาง/วิธีการการป้องกันปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันและการสร้างสรรค์สังคมด้วย
คุณค่าความดี 5 ประการ

คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ออกแบบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับครูผสู้ อน ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ ได้แก่ บทเรียนเรือ่ ง “ชีวติ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า” และบทเรียนเรือ่ ง “จิตสาธารณะ”
2. ชุดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
3. โครงการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครือ่ งมือใน
การเรียนรู้ ได้แก่ การรณรงค์ ศิลปะเพือ่ สังคม โซเชียลมีเดีย
4. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลของเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์สั้น
“โตไปไม่โกง” เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความดี
5 ประการ
แนวคิด

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

สาระการเรียนรู้
• คุณค่าและความหมายของชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
สังคมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
• อุดมคติของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและสันติสุข
การใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์
ศรีแห่งความเป็นมนุษย์คอื การด�ำรงตนตามหลักคุณค่าความดี 5 ประการ ที่
จะท�ำให้สังคมน่าอยู่ ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรม สร้างความเชื่อ
มั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน อุดมคติของการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ จะต้องมี
“จิตสาธารณะ” หรือ “Greater Good” คือ การค�ำนึงถึงและลงมือกระท�ำ
เพื่อส่วนรวม ด้วยความระลึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีพื้นที่
ใหญ่กว่า พร้อมทีจ่ ะเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม หากมีโอกาสดีกว่าก็
ควรแบ่งปันแก่ผทู้ ดี่ อ้ ยโอกาส เพือ่ สร้างสังคมทีน่ า่ อยูร่ ว่ มกัน และรับผิดชอบ
ในการกระท�ำของตนเองด้วยเพือ่ ไม่สร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อ
ส่วนรวม
สาระของหลักสูตร
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การมีจิตสาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
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จุดประสงค์
1. สร้างความตระหนักในความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการและ
การใช้ชวี ติ ร่วมกันของคนในสังคม
2. เข้าใจอุดมคติในการสร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรมและสันติสขุ
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. เห็นคุณค่าและความหมายของชีวติ ในระดับปัจเจกบุคคลทีจ่ ะด�ำรงตนด้วย
		 คุณค่า 5 ประการ และใช้ชวี ติ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
		 ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นส�ำคัญ
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
		 คุณธรรมจริยธรรม
3. สามารถลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ
การประเมินผล
1. ประเมินจากการเขียนบันทึกความรูส้ กึ หลังการด�ำเนินกิจกรรมของนักเรียน
2. ประเมินจากความร่วมมือในการลงมือปฏิบตั ติ ามแนวทางของแต่ละกิจกรรม
โครงสร้างกิจกรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ ประกอบด้วย 2 บท
เรียน ได้แก่ บทเรียนเรือ่ ง “ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า” และบทเรียนเรือ่ ง “จิตสาธารณะ”
โดยแต่ละบทเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
บทเรียนที่ 1 ยืดอก
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
คุณค่ามนุษย์
เกียรติยศและศักดิ์ศรี
วัดใจ
มันไม่แฟร์
เงินไม่ใช่พระเจ้า

บทเรียนที่ 2 ใครว่าเชย
ดูจิต
สร้างเรื่องลิฟท์
แสดงในลิฟท์
จิตสาธารณะ
เลียนแบบจิต กฤษณา
Just Do It
บอกต่อ
หนังสือพิมพ์อิ่มใจ
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บทเรียนเรื่อง
“ชีวิตที่มีคุณค่า”
แนวคิด

คุณค่าของชีวติ คืออะไร อะไรทีเ่ ราเรียกว่าชีวติ ทีด่ ี การมีชอื่ เสียง เกียรติยศ
เงินทองเท่านัน้ หรือ แม้วา่ สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้ชวี ติ ของเราดีขนึ้ แต่กลับไม่สามารถ
ท�ำให้ชวี ติ ของเรามีคา่ มีความหมายได้เลย เป็นเพียงคุณค่าลวงทีเ่ ราสร้างขึน้
คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิตเกิดจากการท�ำตนให้มีประโยชน์มี
คุณค่าต่อผูอ้ นื่ และตนเอง

สาระการเรียนรู้
คุณค่าและความหมายของชีวติ ในระดับปัจเจกบุคคลทีจ่ ะด�ำรงตนด้วย
คุณค่าความดี 5 ประการ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม การใช้
ชีวติ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ รวมทัง้ ฝึกฝนการวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งใช้คณ
ุ ธรรมจริยธรรม เข้าใจอุดมคติของการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างเป็นธรรมและสันติสขุ
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
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จุดประสงค์
1. นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ
ร่วมกัน ของคนในสังคม
2. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้สังคมและบุคคล
สามารถสร้างคุณค่าความดี 5 ประการ
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”			
กิจกรรมที่ 2 “คุณค่ามนุษย์”					
กิจกรรมที่ 3 “เกียรติยศและศักดิศ์ รี”				
กิจกรรมที่ 4 “วัดใจ”						
กิจกรรมที่ 5 “มันไม่แฟร์”						
กิจกรรมที่ 6 “เงินไม่ใช่พระเจ้า”					
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียน “ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า” และอ่านบทความเรือ่ ง
“คุณภาพแห่งชีวติ ปฏิทนิ แห่งความหวัง” บทประพันธ์ “เป็นมนุษย์หรือ
เป็นคน” และบทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง” รวมทัง้ เตรียมวีดทิ ศั น์ เรือ่ ง
การเปลีย่ นแปลงของชีวติ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ประกอบบทเรียนฝึกร้องเพลง“เกิด
มาพึง่ กัน”
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
ให้ตงั้ ชือ่ กลุม่ และคิดท่าทางทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ประจ�ำกลุม่
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กิจกรรมที่ 1

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจความหมายของการมีชวี ติ ทีด่ แี ละมีคณ
ุ ค่า
2. นักเรียนตระหนักถึงการท�ำความดีเพือ่ ตนเองและเพือ่ ส่วนรวม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่า “ชีวติ ทีด่ เี ป็นอย่างไร” แล้วสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. ให้นกั เรียนอ่าน “คุณภาพชีวติ และความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ แล้วอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
• ในทัศนะผู้เขียนเห็นว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร
• องค์ประกอบของชีวิตที่ดีกว่ามีอะไรบ้าง
• นักเรียนเห็นด้วยในประเด็นใด อภิปรายและให้เหตุผล
• เงื่อนไขต่อการมีชีวิตที่ดีคืออะไร
3. ครูยกตัวอย่างความพยายามเพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่าของบุคคลต่อไปนี้
• มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ในอดีตกว่าหกสิบปีมาแล้วในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คนผิวด�ำถูกรังเกียจเดียดฉันท์ กีดกันไม่ให้รับสิทธิต่าง ๆ
เช่น ไม่ให้เรียนรวมกับคนผิวขาว ไม่ให้นั่งบนรถเมล์ ถ้าคนผิวขาวมา
ต้องลุกขึ้นให้คนผิวขาวนั่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง จึงต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมในฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศเช่นเดียวกัน
• ขบวนการนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หลังจาก
ที่ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการมาอย่างยาวนาน
ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นกติกากลาง ประชาชนไม่มีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น ใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลกลับถูกจับกุมคุมขัง
จนในทีส่ ดุ ขบวนการนักศึกษาประชาชนได้ลกุ ขึน้ รวมพลังถามหาความ
ถูกต้อง
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• ป้าหมอ พ.ญ. ดร.เคลียวพันธุ์ สูรพันธุ์ นอกจากท�ำงานประจ�ำแล้ว
ป้าหมอได้กอ่ ตัง้ มูลนิธชิ ยั พฤกษ์ดแู ลเลีย้ งดูเด็กก�ำพร้าหลายสิบชีวติ โดย
ได้ให้โอกาสและความรักแก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้เด็กบางคน
สามารถรับผิดชอบตนเองได้
• นิค ผู้ ไม่ยอมแพ้ ผู้พิการแขนขาตั้งแต่ก�ำเนิดแต่ไม่ท้อถอย ใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า เรียนจบ ปัจจุบันท�ำหน้าที่บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ
4. ครูถามว่าจุดร่วมหรือความเหมือนของบุคคลและกลุม่ บุคคลเหล่านีค้ อื อะไร
สื่อการเรียนรู้
บทความ “คุณภาพแห่งชีวติ ปฏิทนิ แห่งความหวัง”
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค�ำถาม สามารถสะท้อนมุมมองชีวติ ทีด่ จี ากตัวอย่างได้ และรับรูเ้ กีย่ วกับ
อุดมคติของการอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นธรรมและสันติสขุ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ผูเ้ ขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง้ ภากรณ์

เมือ่ ผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รบั ประทานอาหารทีม่ ี
คุณประโยชน์ และได้รบั การเอาใจใส่และบริการอันดี ในเรือ่ งสวัสดิภาพของ
แม่และเด็ก
ผมไม่ตอ้ งการมีพนี่ อ้ งมาก อย่างทีพ่ อ่ แม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มลี กู ถีน่ กั
พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่
ไม่สำ� คัญ แต่สำ� คัญทีพ่ อ่ กับแม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุข ท�ำความอบอุน่ ให้
ผมและพีน่ อ้ ง
ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึง่ ร่างกายและสมองของผมก�ำลัง
เติบโตในระยะทีส่ ำ� คัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผมได้รบั ประทานอาหารที่
เป็นคุณประโยชน์
ผมต้องการไปโรงเรียน พีส่ าวผมหรือน้องสาวก็ตอ้ งการไปโรงเรียนจะ
ได้มคี วามรูห้ ากินได้ และจะได้รคู้ ณ
ุ ธรรมแห่งชีวติ ถ้าผมมีสติปญ
ั ญาเรียนชัน้
สูง ๆ ขึน้ ไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่วา่ พ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมือง
หรือชนบทแร้นแค้น
เมือ่ ออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพทีม่ คี วามหมาย ท�ำให้
ได้รบั ความพอใจว่าตนได้ทำ� งานเป็นประโยชน์แก่สงั คม
บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่ จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่หรือ
ประทุษร้ายกัน
ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อนั ชอบธรรมและเป็นประโยชน์
กับโลกภายนอก ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั้ง
โลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศ มาใช้เป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
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ผมต้องการให้ชาติของผม ได้ขายผลิตผลแก่ตา่ งประเทศด้วยราคาอัน
เป็นธรรม
ในฐานะทีผ่ มเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีทดี่ นิ ของผมพอสมควรส�ำหรับ
ท�ำมาหากิน มีชอ่ งทางได้กยู้ มื เงินมาขยายงาน มีโอกาสรูว้ ธิ ที ำ� กินแบบใหม่ ๆ
มีตลาดดี และขายสินค้าได้ราคายุตธิ รรม
ในฐานะทีผ่ มเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหนุ้ ส่วนมีสว่ นในโรงงาน บริษัท
ห้าง ร้าน ที่ผมท�ำอยู่
ในฐานะทีผ่ มเป็นมนุษย์ ผมก็ตอ้ งการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือหนังสืออืน่ ๆ
ทีไ่ ม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์กไ็ ด้ โดยไม่ตอ้ งรบกวนจากการโฆษณามากนัก
ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีและรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกัน
โรคแก่ผมอย่างฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องอย่างดี
เจ็บป่วยเมือ่ ใดหาหมอหาพยาบาลได้สะดวก
ผมจ�ำเป็นต้องมีเวลาว่าง ส�ำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะ
ทีเ่ ขียวชอุม่ สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฎศิลป์ ดนตรี
วัฒนธรรมต่าง ๆ เทีย่ วงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศล
อะไรได้พอสมควร
ผมต้องการอากาศบริสทุ ธิ์ ส�ำหรับหายใจ น�ำ้ บริสทุ ธิส์ ำ� หรับดืม่
เรือ่ งอะไรทีผ่ มท�ำเองไม่ได้หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอร่วมมือกับเพือ่ นฝูง
ในรูปของสหกรณ์ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะได้ชว่ ยซึง่ กันและกัน
เรื่องที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษี
อากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
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ผมต้องการโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในสังคมรอบตัว ผมต้องการมีสว่ นใน
การวินจิ ฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
เมียผมก็ตอ้ งการโอกาสต่าง ๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะ
ได้รบั ความรู้ และวิธกี ารวางแผนครอบครัว
เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม
ซึ่งผมได้จ่ายบ�ำรุงตลอดมา
เมือ่ จะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ ๆ อย่างบ้า ๆ คือ ตายในสงคราม
ทีค่ นอืน่ ก่อให้เกิดขึน้ ตายในสงครามการเมือง ตายเพราะอุบตั เิ หตุรถยนต์
ตายเพราะน�ำ้ หรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ
เมือ่ ตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัตเิ หลืออยูเ่ ก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวติ ของ
เธอ ถ้าลูกยังเล็กอยูก่ เ็ ก็บไว้เลีย้ งให้โต แต่ลกู ที่โตแล้วไม่ให้ นอกนัน้ รัฐบาลควร
เก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบ�ำรุงชีวติ ของคนอืน่ ๆ บ้าง
ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่าฝัง คนอืน่ จะได้มที ด่ี นิ อาศัยและท�ำกิน และ
อย่าท�ำพิธรี ตี องในงานศพให้วนุ่ วายไป
นีแ่ หละคือ ความหมายแห่งชีวติ นีแ่ หละคือการพัฒนาทีจ่ ะควรให้เกิดขึน้
เพือ่ ประโยชน์ของทุกคน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านทัง้ หลายทีอ่ ตุ ส่าห์อา่ นมาจนจบขอความสุข
สวัสดี และสันติสขุ จงเป็นของท่านทัง้ หลาย และพระท่านกล่าวไว้ดงั นี้ เกีย่ ว
กับความสวัสดี
“เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอนื่ ใดของสัตว์ทงั้ หลาย นอกจากปัญญา
เครือ่ งตรัสรู้ ความเพียรความส�ำเร็จอินทรีย์ และความเสียสละ”
ทีม่ า : ป๋วย อึง๊ ภากรณ์. คุณภาพแห่งชีวติ ปฏิทนิ แห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
(e-book จาก openbase.in.th)
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กิจกรรมที่ 2
“คุณค่ามนุษย์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนเห็นชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าแห่งความเป็นมนุษย์
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่า “มนุษย์กบั สัตว์แตกต่างกันอย่างไร” ให้นกั เรียนแสดง
ความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดเหตุผลว่าเหตุใดเวลาที่คนเราประณามคนอื่นหรือ
พูดจาหยาบคายจึงใช้ค�ำด่าที่เป็นสัตว์ หรือเปรียบเปรยว่ามีการกระท�ำ
เสมือนสัตว์
3. ครูชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นการไม่ยุติธรรมต่อสัตว์ แต่ก็เป็นการสะท้อน
มุมมองของมนุษย์ที่เห็นว่าเผ่าพันธุ์ของตนมีความแตกต่างจากสัตว์ โดย
เฉพาะความสามารถในการควบคุมตนเอง การใช้สติและปัญญา แล้ว
อภิปรายความหมายของค�ำว่า “มนุษย์” ในประเด็นความดี ความงาม และ
ความจริง
4. ให้อา่ นกลอน “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” โดยพุทธทาสภิกขุ และอภิปรายใน
ประเด็นคุณค่าของมนุษย์อยูท่ ี่ไหน
“เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึง่ ยูงมีดที แี่ ววขน
ถ้าใจต�ำ่ เป็นได้แต่เพียงคน 		
ย่อมเสียทีทตี่ นได้เกิดมา
ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ		
ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา
เพราะท�ำถูกพูดถูกทุกเวลา		
เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า
ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสงิ
เพราะพูดผิดท�ำผิดจิตประวิง
แต่ในสิง่ น�ำตัวกลัว้ อบาย
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก
จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ให้ใจสูงเสียได้กอ่ นตัวตาย 		
ก็สมหมายทีเ่ กิดมาอย่าเชือนเอย”
5. ยกตัวอย่างชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นชีวติ ทีม่ ลี กั ษณะเช่นไร
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สื่อการเรียนรู้
บทประพันธ์ “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน”
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม สามารถรับรูค้ วามแตกต่างของการเป็นมนุษย์เมือ่ เปรียบเทียบกับสัตว์
ชนิดอืน่ ๆ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

“เกียรติยศและศักดิ์ศรี”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจคุณค่าความดีในฐานะทีเ่ ป็นเกียรติยศและศักดิศ์ รีของมนุษย์
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในสังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเล่าถึงวงจรชีวติ ของมนุษย์ทกุ คนทีเ่ ริม่ จากเกิดมีชวี ติ และลงท้ายต้องเสีย
ชีวติ ทุกคน วงจรธรรมชาติของชีวติ ทุกคนต้องผ่านการเป็นทารก เด็ก วัยรุน่
วัยผู้ใหญ่ วัยชรา แล้วให้นกั เรียนดูวดี ทิ ศั น์ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของชีวติ
2. ครูให้ขอ้ มูลว่าปัจจุบนั อายุขยั เฉลีย่ ของคนไทยเท่ากับ 70 ปี นักเรียนคิดว่า
เมือ่ ถึงล�ำดับขัน้ สุดท้ายในชีวติ นักเรียนอยากเห็นคนทีย่ งั มีชวี ติ อยูจ่ ดจ�ำหรือ
กล่าวถึงตัวเราเมือ่ ตายไปแล้วอย่างไร
3. ถามนักเรียนว่าบุคคลประเภทใดและมีลักษณะเช่นไรที่แม้เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ผคู้ นยังนับถือและให้เกียรติอย่างสูง ยกตัวอย่าง
4. ให้นกั เรียนอ่านบทประพันธ์ตอ่ ไปนี้
“พฤษภกาสร		
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง		
ส�ำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย		
มลายสิน้ ทัง้ อินทรี
สถิตทัว่ แต่ชวั่ ดี		
ประดับไว้ในโลกา
ความดีกป็ รากฏ		
กิตยิ ศฤาชา
ความชัว่ ก็นนิ ทา		
ทุรยศยินขจร”
คัดจากบทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง” พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
5. นักเรียนมีความเข้าใจบทประพันธ์ดงั กล่าวเช่นไร
ค�ำอธิบาย
พฤษภ แปลว่า วัว
กาสร แปลว่า ควาย
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กุญชร แปลว่า ช้าง
โท
แปลว่า 	 สอง
ทนต์ แปลว่า ฟัน
เสน่ง แปลว่า เขาสัตว์
นรชาติ แปลว่า มนุษย์
อินทรีย์ แปลว่า ร่างกาย
เมือ่ รวมความหมายจากค�ำแปลแล้วจะได้ความหมายทีเ่ ป็นข้อคิดในการ
		 ด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าว่า วัว ควาย และช้าง เมือ่ ตายลงแล้วก็ยงั มีฟนั และ
		 เขา (อาจจะรวมความถึง งา ด้วย) ทัง้ สองข้างเหลืออยูเ่ ป็นประโยชน์
		 แต่มนุษย์เมือ่ ตายจากไป ทุกสิง่ ในร่างกายก็สญ
ู สลายไปพร้อม ๆ กัน คงเหลือ
		 ก็เพียงแค่ความดีความชัว่ เท่านัน้ ทีย่ งั คงปรากฏอยู่ในโลก
6. สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ส�ำคัญของมนุษ ย์มี
อะไรบ้าง แล้วร่วมกันร้องเพลง “เกิดมาพึง่ กัน”
สื่อการเรียนรู้
1. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของชีวติ
2. บทประพันธ์ “กฤษณาสอนน้อง”
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม สามารถระลึกถึงข้อจ�ำกัดของอายุมนุษย์และความส�ำคัญของการใช้
ชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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ถ้าคุณท�ำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธปิ ระเทศไทยใสสะอาด

37

กิจกรรมที่ 4
“วัดใจ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ
ร่วมกัน
2. นักเรียนเรียนรูส้ ภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้บคุ คลมีคณ
ุ ค่าความดี
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูกำ� หนดโจทย์สถานการณ์ตอ่ ไปนี้ โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุม่
กลุม่ ทีห่ นึง่
“กดเงินทีต่ เู้ อทีเอ็มของธนาคารแห่งหนึง่ แล้วมีเงินออกมาเกินจ�ำนวนทีต่ อ้ งการ”
กลุม่ ทีส่ อง
“ไปซือ้ ของจากแม่คา้ ขายข้าวแกงคนหนึง่ แล้วแม่คา้ ทอนเงินเกิน”
2. ครูถามว่าในสถานการณ์ดงั กล่าว นักเรียนจะรูส้ กึ อย่างไร โดยแสดงความ
รูส้ กึ ออกมาทางสีหน้าและขอสามค�ำทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ นัน้ และให้นกั เรียน
อภิปรายว่าจะตัดสินใจท�ำอย่างไรต่อไปในสถานการณ์เช่นนัน้
3. หากเปลีย่ นเหตุการณ์เป็นการท�ำหน้าทีด่ แู ลเงินของส่วนรวม โดยสมมติวา่
มีบุคคลคณะหนึ่งท�ำหน้าที่ตัดสินใจใช้เงินที่เก็บจากคนไทยทุกคนคนละ
1 บาท รวมทัง้ หมดประมาณหกสิบแปดล้านบาท นักเรียนคาดหวังว่าคณะ
บุคคลนีต้ อ้ งมีวธิ ีใช้เงินอย่างไรเพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั ความพอใจสูงสุด ต่อมา
ปรากฏว่า มีเงินดอกเบีย้ รายรับพิเศษเกิดขึน้ มาในบัญชี นักเรียนคาดหวังว่า
คณะบุคคลดังกล่าว ควรท�ำอย่างไรต่อเงินจ�ำนวนนี้
4. ครูเล่าเรือ่ งต่อไปนี้
• “ในวันจันทร์ทจี่ ะถึงนีเ้ ป็นการสอบเก็บคะแนนครัง้ ส�ำคัญในวิชาหนึง่ ของ
โรงเรียน แต่ปรากฏว่านักเรียนสองคนได้ชักชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัด
อย่างสนุกสนานและกลับมาในคืนวันอาทิตย์จึงไม่สามารถเตรียม
ตัวอ่านหนังสือสอบได้ทันเวลา นักเรียนคนหนึ่งจึงออกความเห็นว่า
ให้บอกครูว่ารถประสบอุบัติเหตุขณะเดินทาง ท�ำให้กลับมาสอบไม่ทัน
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และขอสอบใหม่ เมื่อแจ้งครูแล้วนักเรียนทั้งสองคนได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบภายหลัง โดยมีข้อสอบสองข้อ ข้อหนึ่งเป็นโจทย์ในวิชาเรียน
และอีกข้อหนึ่งให้นักเรียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ”
5. นักเรียนคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว นักเรียนคิดว่านักเรียนและครูใน
เรือ่ งทีเ่ ล่าให้ความส�ำคัญแก่เหตุการณ์ใด
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม
2. สามารถระบุเงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลปฏิบตั ติ นอย่างสอดคล้องตามคุณค่า
ความดี ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ทตี่ อ้ งใช้คณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5
“มันไม่แฟร์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็นธรรมและผลกระทบ
จากความไม่เป็นธรรม
2. นักเรียนระบุเงือ่ นไขสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่าเคยประสบเหตุการณ์ทรี่ สู้ กึ ว่า “ไม่เป็นธรรม” หรือ “มัน
ไม่แฟร์” หรือไม่ อย่างไร เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ กับนักเรียนโดยตรงหรือไม่ มี
คนอืน่ ในเหตุการณ์หรือไม่ นักเรียนและคนอืน่ ๆ มีปฏิกริ ยิ าต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ อย่างไร นักเรียนมีความรูส้ กึ ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างไร
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้
• นักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกได้ท�ำประตูให้ทีม
ของตนเองและน�ำทีมไปสู่ชัยชนะ แม้ปรากฏว่าเขาได้ประตูจากการท�ำ
แฮนด์บอล เพราะกรรมการไม่ได้ชี้ว่าเขาท�ำผิดกติกา
• นักปั่นจักรยานคนหนึ่งชนะในการแข่งขันระดับโลกทุกครั้ง จนเมื่อเขา
ออกจากวงการ จึงได้มีผู้มาเปิดเผยว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด์ก่อนการ
แข่งขันทุกครั้ง
• มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเยี่ยมด้านวิชาการ
ได้รับนักศึกษาคนหนึ่งเข้าเรียนโดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เหมือนนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะผู้ปกครองของนักศึกษาคนนั้นบริจาค
ห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่มหาวิทยาลัย
• แม่คนหนึ่งตัดสินใจขโมยนมในห้างสรรพสินค้าเพราะลูกหิวมากและ
ถูกต�ำรวจจับ
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• นักการเมืองคนหนึ่งตั้งใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินของตนเองด้วยการใช้
ชื่อคนรับใช้เป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทน ทั้งที่กฎหมายก�ำหนดว่าต้อง
เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน เขาชี้แจงว่าเป็นความบกพร่องที่ไม่
ได้ตั้งใจ
โดยแต่ละกลุม่ อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้น
• นักเรียนคิดว่าผู้ที่มีพฤติกรรมข้างต้นมีความคิดอย่างไรจึงกระท�ำเช่น
นั้น เหตุใดจึงมีพฤติกรรมดังกล่าว
• นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมหรือไม่ สังคมควรให้การ
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
• นักเรียนมีทางออกอื่น ๆ ในแต่ละเหตุการณ์หรือไม่ อย่างไร
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยสามารถ
วิเคราะห์ถงึ ความไม่เป็นธรรมและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6

“เงินไม่ใช่พระเจ้า”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี
2. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้สังคมและบุคคล
สามารถสร้างคุณค่าความดี
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูสมมติเหตุการณ์ต่อไปนี้ นักเรียนได้รับเงินจ�ำนวน 10 ล้านบาทจาก
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม โดยผู้ ให้บอกแก่นักเรียนว่าขอให้ ใช้เงินให้ ได้
ประโยชน์สูงสุด ให้นกั เรียนคิดว่าจะจัดการกับเงินจ�ำนวนดังกล่าวอย่างไร
แล้วสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. นักเรียนคิดว่ามีอะไรในโลกนีท้ เี่ งินไม่อาจซือ้ ได้บา้ ง (ทัง้ นี้ นักเรียนอาจตอบ
ได้หลากหลาย เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติตา่ ง ๆ มิตรภาพ ความรัก ความ
ผูกพัน ฯลฯ) อภิปรายว่าท�ำไมสิง่ เหล่านีจ้ งึ ไม่สามารถซือ้ ได้
3. นักเรียนคิดว่าสิง่ ต่อไปนีค้ วรเป็นสิง่ ทีซ่ อื้ ได้ดว้ ยเงินหรือไม่ เพราะเหตุใด
• การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
• การซื้อขายอวัยวะ
• การยกเว้นความผิดในกระบวนการยุติธรรม
• การคัดเลือกนักกีฬา
• การให้ความช่วยเหลือหลังจากการประสบภัยพิบัติ
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สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการระบุเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้
สังคมและบุคคลสามารถสร้างคุณค่าความดี
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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บทเรียนเรื่อง
“จิตสาธารณะ”
แนวคิด

“จิตสาธารณะ” เป็นแนวคิดหนึ่งที่ต้องการให้คนตระหนักถึงการท�ำ
ดีเพื่อส่วนรวม และรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น ต้องการปลูกฝังให้คนในสังคม
เป็นคนที่ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิดถึงส่วนรวม และช่วยปกป้องผล
ประโยชน์ของส่วนรวม

สาระการเรียนรู้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจิตสาธารณะหรือ Greater Good
คิดและท�ำเพือ่ ส่วนรวม พร้อมทีจ่ ะเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม และรับ
ผิดชอบในการกระท�ำใด ๆ ของตนเองเพื่อไม่สร้างความเสียหายและเกิด
ผลกระทบต่อส่วนรวม นักเรียนจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการมีจติ
สาธารณะผ่านสือ่ การเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สนั้ หนังสือ กรณี
ศึกษา เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนจะได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติโครงการ
“จิตสาธารณะ” ด้วยตนเอง
สาระของหลักสูตร
• การมีจติ สาธารณะ
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
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จุดประสงค์
1. นักเรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ”จิตสาธารณะ” หรือ “Greater Good”
การท�ำเพือ่ ส่วนรวม พร้อมทีจ่ ะเสียสละเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม และรับ
ผิดชอบในการกระท�ำของตนเอง
2. นักเรียนจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการมีจติ สาธารณะผ่านสือ่ การ
เรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์สนั้ หนังสือ กรณีศกึ ษา เป็นต้น
3. นักเรียนจะได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบตั ิโครงการ “Greater Good” ด้วย
ตนเอง เข้าใจถึงความส�ำคัญในการสร้างพลังร่วมเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “ดู...จิต”						
กิจกรรมที่ 2 “สร้างเรือ่ งลิฟท์”					
กิจกรรมที่ 3 “แสดงในลิฟท์”					
กิจกรรมที่ 4 “จิตสาธารณะ”					
กิจกรรมที่ 5 “เลียนแบบจิต กฤษณา”				
กิจกรรมที่ 6 “Just Do It”					
กิจกรรมที่ 7 “บอกต่อ”					
กิจกรรมที่ 8 “หนังสือพิมพ์อมิ่ ใจ”		
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียน “จิตสาธารณะ” และอ่านหนังสือประกอบ
การสอนเรือ่ ง Journey of a Golden Heart เภสัชกรยิปซี รวมทัง้ ศึกษา
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ลิฟท์” เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ประกอบบทเรียน
2. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมกลุม่ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
ให้ตงั้ ชือ่ กลุม่ และคิดท่าทางทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ประจ�ำกลุม่
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กิจกรรมที่ 1
“ดู...จิต”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจปัญหาการใช้ของสาธารณะร่วมกันทีเ่ กิดจากการขาดจิตสาธารณะ
2. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการมีจติ สาธารณะ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ลิฟท์ว่า
นักเรียนมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้ลิฟท์อย่างไรบ้าง เช่น
เหตุการณ์ทปี่ ระทับใจ เหตุการณ์ทรี่ ะทึกใจ เหตุการณ์ ไม่พอใจ เป็นต้น พร้อม
อธิบายถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าส่งผลต่อความรูส้ กึ ของนักเรียนอย่างไรบ้าง
2. ครูชวนนักเรียนดูสอื่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ลิฟท์”
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่
4. ครูให้นกั เรียนเขียนเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยอธิบายเป็นเหตุการณ์ 3 ช่อง ว่า
จุดเริม่ คืออะไร จุดขัดแย้งคืออะไร และจุดสิน้ สุดคืออะไร รวมทัง้ ให้นกั เรียน
คิดว่าตัวละครแต่ละตัวมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างทัง้ เรือ่ งทีด่ แี ละไม่ดี
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
6. ครูให้โจทย์แก่นกั เรียนแต่ละกลุม่ ให้สำ� รวจการใช้ลฟิ ท์ในสถานทีต่ า่ ง ๆ เช่น
ห้างสรรพสินค้า บริษัท โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ว่ามีเหตุการณ์อะไร
ทีน่ า่ สนใจบ้าง เช่น การแย่งขึน้ -ลงลิฟท์ การใช้เสียงดังในลิฟท์ การกดลิฟท์
ชัน้ เดียวเป็นต้น แล้วกลับมาสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
สื่อการเรียนรู้
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ลิฟท์”
การประเมินผล
1. จากการตอบค�ำถามและการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานกลุ่ม โดยระบุปัญหาและ
ผลกระทบของการใช้ลฟิ ท์ที่ไม่เหมาะสมทีม่ ตี อ่ ตนเองและส่วนรวม
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เวลาเรียน
1 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 2

“สร้างเรื่องลิฟท์”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอเรื่องการส�ำรวจลิฟท์ กลุ่มละ 3 – 5 นาที
พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีน่ กั เรียนได้นำ� เสนอ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการส�ำรวจลิฟท์ในสถานทีต่ า่ ง ๆ มาสร้างเป็นเรือ่ งใหม่เรียก
ว่า บทละครสัน้ สะท้อนใจผ่านการใช้ลฟิ ท์ โดยต้องสอดแทรกคุณค่าความดี
5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยมีความยาวของเรือ่ งไม่เกิน 5
นาที (การสอดแทรกสาระ 5 ประการ เช่น การแย่งกันใช้ลฟิ ท์ การส่งเสียง
ดังในลิฟท์ การกดลิฟท์ชนั้ เดียว การใช้ลฟิ ท์โดยสารขนของ เป็นต้น)
3. ครูอธิบายคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่ โกง”
แก่นกั เรียนเพือ่ เพิม่ เติมความรูค้ วามเข้าใจในสาระของหลักสูตรมากขึน้
4. ให้นกั เรียนเขียนและซ้อมบทละครสัน้
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการส�ำรวจการใช้ลิฟท์มีความสอดคล้องกับ
สาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยอธิบายการใช้
ลิฟท์ทสี่ อดคล้องกับสาระ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3
“แสดงในลิฟท์”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนได้แสดงละครสัน้ สะท้อนคุณค่าความดีของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูปรึกษาหารือกับนักเรียนเกีย่ วกับการแสดงละครสัน้ ว่า นักเรียนมีความ
พร้อมมากน้อยเพียงไร มีปญ
ั หาอุปสรรคอะไรบ้าง และสถานทีก่ ารแสดงควร
เป็นที่ไหน เพราะเหตุใด เช่น แสดงให้นอ้ งดูเพือ่ เป็นคติสอนใจน้อง ๆ หรือที่
โรงอาหาร ทีห่ น้าเสาธง เป็นต้น
2. ครูกระตุน้ ความรูส้ กึ อยากรูอ้ ยากเห็นในการชมการแสดงของนักเรียนแต่ละ
กลุม่ โดยอาจจะมีการประกวดหรือให้คะแนนเพือ่ เพิม่ สีสนั ในการแสดง
3. ถ้านักเรียนมีความพร้อมก็สามารถเริม่ การแสดงได้
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงละครสัน้ ทีส่ ามารถสะท้อนสาระ
ของหลักสูตร
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4
“จิตสาธารณะ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ “จิตสาธารณะ”
2. นักเรียนได้เรียนรูก้ ารมีจติ สาธารณะจากบุคคลตัวอย่าง รวมทัง้ ผลของการมี
จิตสาธารณะและการขาดจิตสาธารณะทีม่ ตี อ่ ตนเองและส่วนรวม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนนักเรียนสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับค�ำ “จิตสาธารณะ”
คืออะไร หมายถึงอะไรบ้าง
2. ครูอธิบายความหมายของค�ำว่า จิตสาธารณะ ว่าหมายถึงการมีจิตส�ำนึก
เพือ่ ส่วนรวม มีความตระหนักรูแ้ ละค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิด
ชอบต่อตัวเองในการกระท�ำใด ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วนรวม
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น ร่วมดูแลสังคม รับผิดชอบส่วนรวม เสียสละเพือ่ ส่วนรวม
เอือ้ เฟือ้ เมตตา มีนำ�้ ใจ ไม่เห็นแก่ตวั เป็นต้น
3. ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างของคนทีม่ จี ติ สาธารณะและคนที่ไม่มจี ติ สาธารณะ
เป็นอย่างไรบ้าง และจะส่งผลต่อตนเองและผูอ้ นื่ อย่างไร
4. ครูยกตัวอย่างบุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะอย่างแรงกล้าในการท�ำความดีเพือ่ ผู้
อืน่ เช่น ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงทีอ่ ทุ ศิ ตนเพือ่ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอช
ไอวีหรือเอดส์ทงั้ ในประเทศไทยและในทวีปแอฟริกาตลอดระยะ 9 ปีเต็ม (ดู
เรือ่ งย่อ)
เรื่องย่อ : หนังสือ Journey of a Golden Heart เภสัชกรยิปซี
เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่อุทิศตนเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์
ทัง้ ในประเทศไทยและในทวีปแอฟริกาตลอดระยะ9 ปีเต็ม ต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ นานัปการเพือ่ ต้องการช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา
ในทวี ป แอฟริ ก าตามค� ำ มั่ น สั ญ ญาที่ เ คยให้ ไ ว้ แ ก่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก
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เพราะถูกปลูกฝังมาว่า “คนเราต้องรักษาค�ำพูด” และอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ะท้อนถึง
การได้รบั การปลูกฝังจากคุณยาย คือ “เราต้องรูจ้ กั แบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ น่ื
ถ้าเรามีโอกาส ในโลกนีย้ งั มีคนจนคนด้อยโอกาสอยูเ่ ยอะ หากวันใดลูกอยู่
ในสถานะทีจ่ ะช่วยเขาได้ อย่าปล่อยให้โอกาสนัน้ สูญเสียไป” จนกลายมาเป็น
“เภสัชกรยิปซี” ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรไทยรางวัลแม็กไซไซ สาขา
บริการสาธารณะประจ�ำปี พ.ศ.2552 ผู้ได้ตอ่ สูเ้ พือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเชือ้ เอดส์ ได้เข้าถึง
ยาต้านไวรัสในราคาถูกหรือสิทธิเหนือสิทธิบตั ร รวมทัง้ การผลิตยาสูตรผสม
ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า ค็อกเทล และการเดินทางไปช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตยาในทวีปแอฟริกาทีซ่ งึ่ ทุรกันดาร ไร้ความหวังและเต็มไปด้วยภยันตราย
แต่ก็ได้สดู้ ว้ ยความหวังทีว่ า่ มนุษย์ทกุ คนเกิดมามีสทิ ธิทจี่ ะอยูห่ รือมีชวี ติ รอด
5. ครูแบ่งบทต่าง ๆ ในหนังสือ Journey of a Golden Heart เภสัชกรยิปซี ให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ อ่าน พร้อมสรุปย่อใจความส�ำคัญ 5 – 10 บรรทัด และ
เลือกข้อความทีป่ ระทับใจ 2 – 3 ข้อความ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
6. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
7. ครูเลือกข้อความบางข้อความทีป่ ระทับใจ แล้วให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน ยกตัวอย่างเช่น
• “...ฉันชอบฟังคุณยายสั่งสอน เล่านิทานให้ฟัง โดยเฉพาะประโยคที่ว่า
เราต้องรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเรามี โอกาส ในโลกนี้ยังมี
คนจนคนด้อยโอกาสอยู่เยอะ หากวันใดลูกอยู่ในสถานะที่จะช่วยเขาได้
อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นสูญเสียไป” นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
ข้อความนีแ้ ละถ้านักเรียนมีโอกาสช่วยเหลือนักเรียนอยากจะช่วยเหลือ
อะไรบ้าง เพราะเหตุใด
• “ในชีวิตของฉันไม่มีอะไรจะส�ำคัญไปกว่าค�ำมั่นสัญญา เมื่อมองไม่เห็น
ว่าโครงการนี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์การ
เภสัชกรรมไปยังประเทศแอฟริกา...ฉันก็ขอลาออกจากต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา...เพื่อจะได้ ไปช่วยเหลือทวีปแอฟริกาอย่าง
เต็มตัว” นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อข้อความนี้ ถ้าเป็นนักเรียนจะท�ำ
อย่างไรและนักเรียนคิดว่าคนที่อยู่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการแต่ยอมละ
ทิ้ ง ต� ำ แหน่ ง และเงิ น ทองเพื่ อ คนในทวี ป แอฟริ ก าเป็ น คนอย่ า งไร
ถ้าเป็นนักเรียนจะท�ำเช่นนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
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• “สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประเทศที่ร�่ำรวยทรัพยากรที่สุด แต่
ยากจนรายได้ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก” นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
ต่อข้อความนี้ ถ้าเป็นประเทศที่นักเรียนอยู่
• “ความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผู้ปกครองบ้าน
เมืองก�ำลังเสวยสุขกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่เคยกระจายไปถึงคนยากจน ซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเลย” นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อข้อความนี้
ถ้าเป็นประเทศทีน่ กั เรียนอยู่ นักเรียนจะท�ำอะไรได้บา้ ง
สื่อการเรียนรู้
หนังสือเรือ่ ง Journey of Golden Heart เภสัชกรยิปซี
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค�ำถาม
2. ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยสามารถอธิบาย
ผลของการมี จิ ต สาธารณะและการขาดจิ ต สาธารณะที่ มี ต ่ อ ตนเอง
และส่วนรวม
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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ดาบทีด่ ...ี ต้องมีฝกั
ความสามารถทีด่ ...ี
ต้องมีจริยธรรม

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
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กิจกรรมที่ 5

“เลียนแบบจิต กฤษณา”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการด�ำเนินโครงการจิตสาธารณะ
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามนักเรียนว่า ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ทำ� อะไรบ้าง เหตุใดท่านจึงต้อง
ท�ำเช่นนั้นและท่านเป็นคนมีจิตใจอย่างไรถึงได้ท�ำเช่นนั้น และถามตัว
นักเรียนเองได้ทำ� อะไรเพือ่ สังคมบ้าง
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน
3. ครูชวนนักเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าถ้านักเรียนจะเลียนแบบการมี
จิตสาธารณะแบบ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ นักเรียนต้องการท�ำอะไร เพราะ
เหตุใด โดยเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ นักเรียนสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม อาจจะยกตัวอย่างโครงการทีด่ ี เช่น
โครงการทาสีโรงเรียนใหม่ โครงการช่วยน้องสอนการบ้าน โครงการชุมชน
น่าอยู่ โครงการรักน้อง อย่ารังแกน้อง โครงการศิลปะเพือ่ เด็กยากไร้เป็นต้น
4. ให้นกั เรียนเขียนโครงการจิตสาธารณะ กลุม่ ละ 1 โครงการ โดยเป็นโครงการ
ทีส่ ามารถปฏิบตั ิได้จริงและเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
5. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยพิจารณา
จากความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจของโครงการ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 6
“Just Do It”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
นักเรียนท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ ชุมชน และเพือ่ สังคม
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูปรึกษาหารือกับนักเรียนถึงความเป็นไปได้ที่จะด�ำเนินโครงการจิต
สาธารณะว่าจะปฏิบตั ิได้จริงหรือไม่ นักเรียนมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร
2. ให้นกั เรียนวางแผนการท�ำงาน แล้วลงมือปฏิบตั ิ และรายงานผลในคาบต่อไป
3. เมือ่ ลงมือปฏิบตั แิ ล้ว ครูให้แต่ละกลุม่ รายงานผลการปฏิบตั ิ และถามนักเรียน
ว่าได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง มีปญ
ั หาและอุปสรรคหรือไม่ ได้แก้ ไขปัญหาอย่างไร
4. ครูอธิบายว่าการทีน่ กั เรียนแต่ละกลุม่ ได้ลงมือปฏิบตั ิโครงการจิตสาธารณะเอง
นักเรียนจะได้เรียนรูก้ ารท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่ ท�ำเพือ่ ชุมชนและสังคม ให้นกั เรียนเขียน
ความประทับใจและสรุปย่อการด�ำเนินโครงการจิตสาธารณะมา 5 -10 บรรทัด
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการลงปฏิบตั ิโครงการจิตสาธารณะ
2. สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการลงมือปฏิบตั ิโครงการจิตสาธารณะ
เวลาเรียน
2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 7
“บอกต่อ”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถถ่ายทอดการท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวมสูส่ าธารณชน
2. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้แก่นกั เรียนรุน่ ต่อไป
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เรียบเรียงเรือ่ งราวต่าง ๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั โิ ครงการ
จิตสาธารณะให้มคี วามเหมาะสมในการน�ำไปเล่าเรือ่ ง โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
สร้างสรรค์แนวใดก็ได้ เช่น จัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ รายการ
สัมภาษณ์ แต่งเพลง แต่งบทกวี มิวสิกวิดีโอ โฆษณาเล่าเรือ่ ง ฯลฯ
2. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ทดลองน�ำเสนอก่อนปฏิบตั จิ ริง
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการน�ำเสนอผลงานของกลุม่ โดยสามารถ
ถ่ายทอดเรือ่ งราวการท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 8

“หนังสือพิมพ์อิ่มใจ”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถถ่ายทอดการท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวมสูส่ าธารณชน
2. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้แก่นกั เรียนรุน่ ต่อไป
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูชวนให้นักเรียนคิดถึงการน�ำเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
ลิฟท์ ประสบการณ์ใช้ลฟิ ท์ เรือ่ งราวของ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ การท�ำ
โครงการจิตสาธารณะ มาสร้างเป็นหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับของห้องเรียนซึง่ จะ
เป็นต้นแบบให้รนุ่ น้องได้เรียนรู้
2. ครูให้นักเรียนออกแบบรูปแบบหนังสือพิมพ์ โดยใช้แนวทางหรือองค์
ประกอบแบบหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์ เช่น การพาดหัวใหญ่
การพาดหัวรอง บทบรรณาธิการ ข่าวเหตุการณ์ คอลัมน์ความคิด
บทสัมภาษณ์ และการ์ตนู เป็นต้น
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเรือ่ งราวของกลุม่ ตนเองมาเรียบเรียงวางแผนการผลิต
เป็นหนังสือพิมพ์
4. ครูนำ� หนังสือพิมพ์แต่ละกลุม่ มารวมกันเพือ่ เป็นโครงการต้นแบบในการท�ำ
กิจกรรมจิตสาธารณะให้รนุ่ น้องได้ศกึ ษาและเรียนรูต้ อ่ ไป
สื่อการเรียนรู้

-

การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากผลงานหนังสือพิมพ์ของกลุม่ โดยสามารถ
ถ่ายทอดเรือ่ งราวการท�ำความดีเพือ่ ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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ชุดกิจกรรมความรู้
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน
แนวคิด

การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นปัญหาร้ายแรงทีก่ ดั กร่อนการพัฒนาประเทศ
ไม่เพียงประเทศใดประเทศหนึง่ แต่แทรกซึมอยู่ในทุกประเทศทัว่ โลก เป็นปัญหา
ทีท่ กุ คนต้องตระหนักถึงทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก

สาระการเรียนรู้
ลักษณะและผลกระทบของการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศ
ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก สาเหตุเชิงจริยธรรมที่ท�ำให้เกิดปัญหา
ดังกล่าว และเสนอแนวคิดในการแก้ ไขปัญหาด้วยการใช้แนวทางของคุณค่า
ความดี 5 ประการ
สาระของหลักสูตร
• ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
• การมีจติ สาธารณะ
• ความเป็นธรรมทางสังคม
• การกระท�ำอย่างรับผิดชอบ
• การเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง
จุดประสงค์
1. เพื่อเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศในระดับโลก
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
3. เพื่อกระตุ้นความริเริ่มในการแสวงหาแนวทาง/วิธีการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัด
1. สามารถวิเคราะห์ และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของสภาพปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศในระดับโลก
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอผลงาน
2. ประเมินผลจากความเข้าใจถึงปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศ
ในระดับโลก
โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “เรือ่ งแค่นี้ ไม่เป็นไรหรอก”			
กิจกรรมที่ 2 “ความเสียหายจากการทุจริตคอร์รปั ชัน”		
กิจกรรมที่ 3 “รหัสลับคอร์รปั ชัน 1”				
กิจกรรมที่ 4 “รหัสลับคอร์รปั ชัน 2”				
กิจกรรมที่ 5 “รหัสลับคอร์รปั ชัน 3”				
กิจกรรมที่ 6 “ท�ำไมจึงโกง”					
กิจกรรมที่ 7 “Stolen Money”					
กิจกรรมที่ 8 “โกงระดับโลก”				
ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ครูศกึ ษารายละเอียดของบทเรียน “ถอดรหัสคอร์รปั ชัน” และเตรียมข้อมูล
เกีย่ วกับประเด็นการทุจริตคอร์รปั ชันจากนิตยสารอะเดย์ ฉบับที่ 158 ข้อมูล
เกีย่ วกับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน อ่านเอกสารเรือ่ ง “10 ผูน้ ำ� โกง” และ
อ่านเรื่องสั้นเรื่อง “สายสร้อย” “ก�ำแพงในสะพาน” และ “นางงาม
ธรรมชาติ” ในหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด “รหัสลับคอร์รปั ชัน”
2. ครูเตรียมเอกสารข้อมูลและเรือ่ งสัน้ ทัง้ 3 เรือ่ ง เพือ่ ใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอน
3. ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้วยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ละ 6-10 คน
และ “ขอสามค�ำ” เกีย่ วกับการโกงหรือการทุจริตคอร์รปั ชันจากแต่ละกลุม่
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กิจกรรมที่ 1

“เรื่องแค่นี้ ไม่เป็นไรหรอก”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรม
จริยธรรมซึง่ ท�ำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อนและเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีการสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดที่
เป็นปัญหา
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นกั เรียนยกตัวอย่างสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วมีคนจ�ำนวนหนึง่ รูส้ กึ ว่า“ไม่เป็นไร”
หรือ “ช่างมันเถอะ” โดยไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญหรือเป็นปัญหาที่
ต้องจัดการ ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความถูกต้องทีต่ อ้ งได้
รับการแก้ ไข เช่น เหตุการณ์คนแซงคิวแล้วไม่พูดอะไร เมื่อขึ้นรถไฟฟ้า
แล้วยืนพิงเสาท�ำให้ผ้โู ดยสารอืน่ ไม่สามารถจับเสาได้
2. เลือกตัวอย่างมาหนึง่ เหตุการณ์เพือ่ แสดงบทบาทสมมติ ก�ำหนดโครงเรือ่ ง
ว่าใคร ท�ำอะไร ที่ไหน แล้วแสดงบทบาทสมมติหน้าชัน้ เรียนโดยมีบทพูดไม่
เกิน 3-5 ประโยค
3. สนทนาแลกเปลี่ยนว่าผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความคิดแบบใด เป็นบุคคลลักษณะใด
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกรณีเรื่องแค่นี้ ไม่เป็นไรหรอก กลุ่มละ 1 เรื่อง
(ดูกรณีไม่เป็นไร ในคอลัมน์ประเทศสบาย สบาย ในนิตยสารอะเดย์ ฉบับที่
158 ) แล้วให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนรู้สึกต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่
• เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมควรกระท�ำหรือไม่ เพราะเหตุใด
• เหตุใดผู้ที่มีพฤติกรรมตามเรื่องดังกล่าวประพฤติตนเช่นนั้น
• นักเรียนมีทางออกอืน่ ส�ำหรับตัวละครทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ อย่างไร
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5. ให้นกั เรียนยกตัวอย่างค�ำพูดหรือความเห็นของคนทัว่ ไป ทีส่ ะท้อนความคิดที่
ไม่ถกู ต้องต่อการทุจริตคอร์รปั ชันและท�ำให้การแก้ ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เช่น โกงได้บา้ งถ้ามีผลงาน ใคร ๆ ก็โกงกันทัง้ นัน้
(ดูตวั อย่างความเห็นอืน่ ๆ ในนิตยสารอะเดย์ ฉบับที่ 158 )
6. ถ้าจะแก้ไขความคิดเห็นดังกล่าวให้ถกู ต้อง จะต้องเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น
ในแต่ละเรือ่ งอย่างไร เช่น เป็นไปไม่ได้ที่โกงและมีผลงาน เพราะถ้าโกงแล้ว
ต้องเกิดความเสียหาย หรือ ความโกงคือความชัว่ หรือ การยอมให้ความโกง
คือการพ่ายแพ้ตอ่ ความชัว่ ร้าย เป็นต้น
สื่อการเรียนรู้
นิตยสาร a day Curruption Volume 14 Number 158
การประเมินผล
สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�ำถามของนักเรียนว่าเป็น
ไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับการแก้ ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 2

“ความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชัน”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจลักษณะและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันกับการ
พัฒนาประเทศ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับการโกงหรือการทุจริต
คอร์รปั ชันทีเ่ คยรับรู้ แล้วน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน
2. ครูให้แต่ละกลุม่ อ่านกรณีการทุจริตคอร์รปั ชัน 1 เรือ่ ง (ดูกรณีการทุจริต
คอร์รปั ชันจากเอกสารในซอง “ความเสียหายจากคอร์รปั ชัน”
นิตยสารอะเดย์ ฉบับที่ 158)
3. ให้แต่ละกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันในเรือ่ งดังกล่าว
ในประเด็นต่อไปนี้
• กรณีทเี่ กิดขึน้ สามารถก่อให้เกิดความเสียหายในเรือ่ งใดบ้าง ส่งผลกระทบ
ต่อใคร ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครอบครัวหรือไม่ อย่างไร
• วิเคราะห์ความคิดและลักษณะของผู้ที่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชันและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่วิเคราะห์ว่าเป็นบุคคลแบบใด
• หากนักเรียนมีโอกาสเผชิญหน้าผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชันและเครือ
ข่ายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะพูดว่าอย่างไร
4. น�ำเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชัน้ เรียนและอภิปราย
5. ครูสรุปและยกตัวอย่างความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริตคอร์รปั ชัน (ดู
ตัวอย่างความเสียหาย ได้แก่ เสียเงิน เสียทรัพยากร เสียโอกาส เสียชือ่ เสียง
เสียสุขภาพ และเสียคนจากนิตยสารอะเดย์ ฉบับที่ 158) และชีป้ ระเด็น
คุณค่าความดี 5 ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
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สื่อการเรียนรู้
นิตยสาร a day Curruption Volume 14 Number 158
การประเมินผล
ประเมินผลงานของนักเรียนจากการน�ำเสนอทีบ่ ง่ บอกความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในกรณีทจุ ริตคอร์รปั ชันเรือ่ งต่าง ๆ
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 3

“รหัสลับคอร์รัปชัน 1”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้
ต่อชีวติ ของปัจเจกบุคคลและสังคม
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
3. นักเรียนสามารถน�ำเสนอทางออกในการแก้ปญ
ั หาทุจริตคอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ อ่านเรือ่ งสัน้ “สายสร้อย” เขียนโดย ชาติ กอบจิตติ ใน
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ “รหัสลับคอร์รปั ชัน”
2. เมือ่ อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่ นกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนมีความเห็นต่อการกระท�ำของตัวละครต่อไปนี้ อย่างไร
พิทยา
แม่ของพิทยา
วัฒน์
ครูสนิท
• หากแก้ ไขเหตุการณ์ ได้ ตัวละครในเรือ่ งสัน้ แต่ละคนสามารถมีทางเลือก
อื่นในชีวิตได้หรือไม่ ทางเลือกดังกล่าวคืออะไร
• การเลือกทางเลือกใหม่จะท�ำให้เหตุการณ์เปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
• หากครูสนิทยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิม นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป
• หากนักเรียนทุกคนมีความคิดแบบพิทยาและวัฒน์ นักเรียนคิดว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด รหัสลับคอร์รปั ชัน
การประเมินผลและตัวชี้วัด
สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการตอบค�ำถามของนักเรียนใน
ลักษณะทีเ่ ห็นว่าการกระท�ำทุจริตคอร์รปั ชันก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่เป็น
ธรรม รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงคุณค่าความดี 5 ประการ กับพฤติกรรมการ
ทุจริตคอร์รปั ชันและน�ำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 4

“รหัสลับคอร์รัปชัน 2”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้
ต่อชีวติ ของปัจเจกบุคคลและสังคม
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
3. นักเรียนสามารถน�ำเสนอทางออกในการแก้ปญ
ั หาทุจริตคอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ อ่านเรือ่ งสัน้ “ก�ำแพงในสะพาน” เขียนโดย เรวัตร์
พันธุพ์ พิ ฒ
ั น์ ในหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ “รหัสลับคอร์รปั ชัน”
2. เมือ่ อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่ นกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
• นักเรียนคิดว่าการสร้างสะพานเกิดขึ้นได้อย่างไร
• เหตุใดครอบครัวของสมหมายจึงประสบชะตากรรมดังกล่าว
• นักเรียนมีความเห็นต่อการกระท�ำของตัวละครต่อไปนี้อย่างไร
สมหมาย
ชาวบ้าน
เจริญ
ข้าราชการ
ลูกชาย
นักการเมือง
• หากสมหมายไม่ออกมาต่อสู้ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
• นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
• หากนักเรียนสามารถเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์หรือตัวละครได้ นักเรียนจะ
แก้ ไขเหตุการณ์ตอนไหน อย่างไร
• การแก้ ไขเหตุการณ์ จะท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในเนือ้ เรือ่ งอย่างไร
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด รหัสลับคอร์รปั ชัน
การประเมินผล
สั ง เกตการแสดงความคิ ด เห็ น และการตอบค� ำ ถามของนั ก เรี ย น
ในลักษณะที่เห็นว่าการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ไม่เป็นธรรม รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงคุณค่าความดี 5 ประการกับพฤติกรรม
การทุจริตคอร์รปั ชันและน�ำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์
เวลาเรียน
1 - 2 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 5

“รหัสลับคอร์รัปชัน 3”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมการโกงทีเ่ กิดขึน้ ต่อ
ชีวติ ของปัจเจกบุคคลและสังคม
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการโกง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ อ่านเรือ่ งสัน้ “นางงามธรรมชาติ” เขียนโดย ปองวุฒิ
รุจริ ะชาคร ในหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ “รหัสลับคอร์รปั ชัน”
2. เมือ่ อ่านแล้ว ครูสนทนาแลกเปลีย่ นกับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
• ใครบ้างที่มีพฤติกรรมการโกงในเรื่องนี้และโกงอย่างไร
• เหตุผลแต่ละตัวละครแต่ละคนจึงคิดเช่นนั้น
• นักเรียนคิดว่า การโกงในการประกวดนางงามเป็นเรื่องธรรมดาและ
ไม่ ได้ท�ำให้ ใครเดือดร้อน ตามที่ตัวละครคนหนึ่งกล่าวไว้จริงหรือไม่
เหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น
สื่อการเรียนรู้
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด รหัสลับคอร์รปั ชัน
การประเมินผลและตัวชี้วัด
สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลของนักเรียน รวมทั้ง
สามารถเชือ่ มโยงคุณค่าความดี 5 ประการกับพฤติกรรมการโกง
เวลาเรียน
1-2 คาบเรียน
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แมงโกง
บ้านเมืองเราเซซวนล้วนพรุนโพรง
มอดแมลงแมงโกงมันกัดกร่อน
ให้เห็นดีกบั ริยำ� ทีต่ ำ� บอน
สวมอาภรณ์อำ� พรางไม่ระคางเคือง
ตราบทีย่ งั เอาเงินขึน้ เป็นใหญ่
มันก็โกงกันไปได้ทกุ เรือ่ ง
ทัง้ การงานการบ้านจนการเมือง
กระทัง่ เรือ่ งเลือกตัง้ ก็ยงั โกง
ค�ำประชาธิปไตยใช้แอบอ้าง
ล้วนปากอย่างใจอย่างอยูผ่ างโผง
ตัง้ ตาชัง่ ตาเต็งมะเร็งมะโรง
แต่ลว้ นต๊ะติง๊ โหน่งโกงกันไป
มันโกงซับโกงซ้อนโกงซ่อนเงือ่ น
โกงจนเหมือนไม่โกงก็โกงได้
กลายเป็นความถูกต้องของคนไทย
โกงกันเถิดโกงเข้าไว้จะได้ดี
นีค่ อื ความหายนะของประเทศ
เมืองผีเปรตทุเรศสัตว์สดุ บัดสี
ต้องรวมแรงผองเราเข้าราวี
ร่วมต่อตีเหล่าแมลงพวกแมงโกง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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กิจกรรมที่ 6
“ท�ำไมจึงโกง”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการโกงและการทุจริต
คอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ ต่อชีวติ ของปัจเจกบุคคลและสังคม
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับปัญหาการโกง
และการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. นักเรียนสามารถน�ำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาการโกงและการทุจริต
คอร์รปั ชัน
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับสาเหตุทที่ ำ� ให้การโกงยังคงมีอยู่ใน
สังคมปัจจุบนั พร้อมให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตน โดยวิเคราะห์จาก
เรือ่ งสัน้ ที่ได้อา่ นมาแล้ว
• เรื่อง “สายสร้อย”
• เรื่อง “ก�ำแพงในสะพาน
• เรื่อง “นางงามธรรมชาติ”
2. จากเหตุการณ์การโกงหรือการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทีน่ กั เรียน
เคยรับรู้ มีสาเหตุทเี่ หมือนหรือแตกต่างจากกรณีในเรือ่ งสัน้ ชุด “รหัสลับ
คอร์รปั ชัน” หรือไม่ อย่างไร
3. หากปล่อยให้มกี ารโกงเกิดขึน้ ต่อไปจะเกิดอะไรขึน้ บ้าง ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่
แสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างแล้วก�ำหนดโครงเรือ่ ง ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน
เพือ่ แสดงบทบาทสมมติ
4. น�ำเสนอบทบาทสมมติหน้าชัน้ เรียน
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สื่อการเรียนรู้
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ชุด รหัสลับคอร์รปั ชัน
การประเมินผล
ประเมินผลงานจากการแสดงบทบาทสมมติในลักษณะทีส่ ามารถคาด
การณ์ถงึ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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กิจกรรมที่ 7

“Stolen Money”
จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศในระดับโลก
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
3. นักเรียนมีความคิดริเริม่ ในการแสวงหาแนวทาง/วิธกี ารป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 คน
2. ครูอธิบายกติกาการเล่นเกม “Stolen Money” ดังนี้
• ตอบถูก 1 ค�ำถาม รับ 100 คะแนน
• ตอบผิด 1 ค�ำถาม หัก 50 คะแนน
• นักเรียนสามารถเปลี่ยนค�ำถามได้ 1 ครั้ง และสามารถโยนค�ำถามที่ไม่
สามารถตอบได้ให้กลุม่ อืน่ ได้ 1 ครัง้ แต่ถา้ กลุม่ ที่ได้รบั การโยนค�ำถามมา
ตอบถูกจะได้รับเพิ่ม 100 คะแนน
3. ครูเริม่ ถามดังนี้
• ผูน้ ำ� ที่โกงประเทศ เขาโกงเงินได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ บั ได้เป็นจ�ำนวนเงินเท่าไร
• ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใสมากหรือทุจริตน้อยที่สุดในโลก
• ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใสน้อยหรือทุจริตมากที่สุดในโลก
• ประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไร และมีคะแนนความโปร่งใสเท่าไร
• ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสมากที่สุด
• ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสน้อยที่สุด
• ผู้น�ำที่ถูกจับคดีการทุจริตคอร์รัปชันมีใครบ้าง บอกมา 2 ชื่อ
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• ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคะแนนความโปร่งใสมากกว่าหรือ
น้อยกว่าประเทศไทย
• ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใส
มากกว่ากัน
• ประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ่ ประเทศใดมีคะแนนความโปร่งใสมากกว่ากัน
4. ครูสรุปคะแนนการแข่งขัน
5. ครูอธิบายถึงดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณ์คอร์รปั ชันประจ�ำปี ค.ศ. 2013 ว่าคืออะไรมี
ความส�ำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างไร
6. ให้นกั เรียนสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่า ท�ำไมประเทศไทยถึงอยู่ใน
อันดับนี้ และนักเรียนจะช่วยท�ำให้คะแนนของประเทศไทยดีขนึ้ ได้อย่างไร
สื่อการเรียนรู้
ตารางการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันและแผนที่แสดงความ
รุนแรงของปัญหา ปี ค.ศ. 2013
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค�ำถามของนักเรียน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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CORRUPTION
PERCEPTIONS
INDEX 2013
The perceived levels of public sector
corruption in 177 countries/territories
around the world.
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กิจกรรมที่ 8
“โกงระดับโลก”

จุดประสงค์รายกิจกรรม
1. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของ
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันกับการพัฒนาประเทศในระดับโลก
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน
3. นักเรียนคิดริเริม่ ในการแสวงหาแนวทาง/วิธกี ารป้องกัน ปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชันอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูแสดงผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รปั ชันประจ�ำปี ค.ศ. 2013 พร้อม
ทัง้ แสดงแผนที่โลก เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นสภาพความรุนแรงเกีย่ วกับปัญหา
การทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ศึกษาและอภิปรายว่าอันดับของประเทศไทยเป็นอย่างไร ลักษณะของ
ประเทศทีอ่ ยู่ในอันดับต้นและอันดับท้ายมีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
3. ครูยกตัวอย่างผูน้ ำ� ในระดับโลกทีม่ พี ฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชัน (ดูเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน)
4. สนทนาแลกเปลีย่ นในประเด็นต่อไปนี้
• เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรา
• นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรถ้าผูก้ ระท�ำผิดเป็นคนมีอำ� นาจ สามารถออกกฎหมาย
ให้ตนเองพ้นผิดหรือสามารถหลีกเลี่ยงการรับผิดได้
• นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้
อย่างไร
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สื่อการเรียนรู้
บทความ เรือ่ ง เปิดบันทึก Grand Corruption (1) : 10 ผูน้ ำ� โคตรโกง โลกไม่ลมื
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค�ำถามของนักเรียน
เวลาเรียน
1 คาบเรียน
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เปิดบันทึก Grand Corruption (1) : 10 ผู้นำ�โคตรโกง โลกไม่ลืม
(http://thaipublica.org/investigations/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0
%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87/grand-corruption/)

4 ผูน้ ำ� โกง ซูฮาร์โต-ฟูจิโมริ-อะบาชา-ดูวาลิเยร์
มิถุนายน 2541
เพียง 1 สัปดาห์ หลังพิธฝี งั ศพ พลเอกซานี อะบาชา ผ่านพ้นไปอย่าง
เงียบๆ และเรียบง่าย ปราศจากกองเกียรติยศใด ๆ มาไว้อาลัยให้กบั อดีตผูน้ ำ�
เผด็จการทหาร วัย 53 ปี ก่อนทีภ่ ริยาหม้ายของอะบาซา จะเดินทางไปยัง
ซาอุดอิ าระเบีย ทางการไนจีเรีย ได้สงั่ อายัดกระเป๋าเดินทางลึกลับ 38 ใบ ณ
สนามบินกาโน ซึง่ ภายในอัดแน่นไปด้วยเงินสด
ไม่มรี ายงานใดยืนยันว่า กระเป๋าเหล่านีเ้ ป็นของใคร แต่นบั จากนัน้
กระบวนการไล่ลา่ เงินหลายพันล้านดอลลาร์ทเี่ ชือ่ กันว่า ได้ถกู ยักยอกถ่ายเท
ไปยังบัญชีในต่างประเทศ โดยพลเอกอะบาชา สมัยยังเรืองอ�ำนาจได้เริม่ ต้น
ขึน้ ทันที
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1 ปีตอ่ มา ทางการสวิตเซอร์แลนด์ได้สงั่ อายัดเงินในบัญชีตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นของ
อะบาชาตามค�ำร้องขอของรัฐบาลไนจีเรีย รวมเป็นมูลค่าทัง้ สิน้ 700 ล้านดอลลาร์
และต่อมาในปี 2548 ได้ทำ� ข้อตกลงส่งมอบเงินจ�ำนวนดังกล่าว คืนแก่ไนจีเรีย
เพือ่ น�ำไปใช้จา่ ยในโครงการสาธารณสุขและการศึกษา
700 ล้านดอลลาร์ ที่ไนจีเรียได้รบั จากสวิตเซอร์แลนด์เป็นเพียงบางส่วน
ของเงิน 2-5 พันล้านดอลลาร์ทอี่ งค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติประเมินว่า
อะบาชาได้ยักยอกเอาไปตลอด 5 ปี ขณะที่เขาด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำประเทศ
หลังจากยึดอ�ำนาจมาจากอิบราฮิม บาบันกิดา ผูน้ ำ� รัฐบาลทหารคนก่อน ใน
ปี 2536
อะบาชาถือเป็นผูน้ ำ� ทีค่ อร์รปั ชันเงินหลวงไปมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 4 จาก
10 ผูน้ ำ� ทีถ่ กู ตราหน้าว่า ยักยอกเงินของประเทศไปเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ใน
ประวัตศิ าสตร์การคอร์รปั ชัน
เงินทีเ่ ขายักยอกไปมีสดั ส่วนประมาณ 1.5 - 3.7 % ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี เฉลีย่ 2.71 หมืน่ ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปี (25362541) ทีอ่ ะบาชาปกครองไนจีเรีย
นอกเหนือจากอะบาชาแล้ว อันดับหนึ่งของผู้น�ำโคตรโกง คือ
โมฮัมหมัด ซูฮาร์โต อดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ด้วยสถิตกิ ารยักยอก
เงินประเทศไปมากถึง 1.5-3.5 หมืน่ ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 0.6-1.3 % ของ
จีดพี ีในช่วงเวลาทีเ่ ขาปกครองประเทศ
ในยุคของซูอาร์โต มูลค่าจีดพี ขี องอินโดนีเซีย โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 8.66
หมืน่ ล้านดอลลาร์
ซูฮาร์โตก้าวขึน้ สูอ่ ำ� นาจในฐานะประธานาธิบดี หลังจากก่อรัฐประหาร
ยึดอ�ำนาจในปี 2509 และได้ปกครองอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานถึง 32 ปี
ก่อนทีจ่ ะถูกพลังประชาชนโค่นอ�ำนาจลงในปี 2541 หลังจากนัน้ ซูฮาร์โตได้
เก็บตัวเงียบอยู่ที่คฤหาสน์ชานกรุงจาการ์ตามาโดยตลอดและเข้า ๆ ออก ๆ
โรงพยาบาลเพือ่ รักษาอาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน
ซูฮาร์โตปรากฏตัวครัง้ สุดท้ายในงานวันเกิดครบรอบ 86 ปีของตัวเขาเอง
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ในยุคทีซ่ ฮู าร์โตเรืองอ�ำนาจนัน้ มีนกั การเมืองฝ่ายตรงข้ามถูกฆ่าตายร่วม
ล้านคน แต่ปรากฏว่าทัง้ ตัวซูฮาร์โตเอง และลูกน้องไม่เคยถูกน�ำตัวมาด�ำเนิน
คดีด้วยเรื่องนี้เลย รวมถึงเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของแผ่นดินไป
เป็นมูลค่ามหาศาล แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดี ใหม่มาบริหาร
อินโดนีเซียถึง 4 คนแล้วก็ตาม เนือ่ งจากทนายความของซูฮาร์โตได้ใช้อาการ
ป่วยหนักเป็นข้ออ้างช่วยให้ซฮู าร์โตไม่ตอ้ งมาให้การในชัน้ ศาลได้
ทีส่ ำ� คัญ ในช่วงทีซ่ ฮู าร์โตถูกน�ำตัวเข้าโรงพยาบาลครัง้ หลังสุด ก็ได้กอ่
ให้เกิดการถกเถียงกันอย่างหนักในเรือ่ งทีว่ า่ สมควรจะยกฟ้องซูฮาร์โตทุกข้อ
กล่าวหาหรือไม่ ซึง่ มีทงั้ ผูท้ เี่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ท�ำให้ยงั ตกลงกันไม่ได้จน
กระทัง่ ซูฮาร์โตเสียชีวติ ไปในทีส่ ดุ
ถัดจากซูฮาร์โต ผูน้ ำ� จอมโกงคนถัดมา คือ อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดนิ นั
มาร์กอส ของฟิลปิ ปินส์ ยักยอกเงินหลวงไปมากถึง5,000 - 10,000 ล้าดอลลาร์

10 ผูนำโกง ที่คอรรัปชันมากที่สุดในโลก
1. โมฮัมเหม็ด ซูฮาโต ( 2500-2541 )

อินโดนีเซีย

มูลคาสินทรัพยทย่ี กั ยอกไป
หนวย : ลานดอลลาร
15,000 - 35,000

2. เฟอรดนิ นั มารกอส ( 2515-2529 )

ฟลปิ ปนส

5,000 - 10,000

23,900

1.50 %

4.50 %

3. โมบูตู เซเซ เซโก ( 2508-2540 )

ซาอีร

5,000

8,800

1.80 %

1.80 %

4. ซานิ อาบาซา ( 2536 -2541 )

ไนจีเรีย

2,000 - 5,000

27,100

1.50 %

3.70 %

5. สโลโบดาน มิโลเซวิค ( 2532-2543 )
6. ฌอง-โคลด ดูวาลิเยร ( 2514-2529 )

เซอรเบีย/ยูโกสลาเวีย
เฮติ

1,000
300 - 800

12,700
1,200

0.70 %
1.70 %

0.70 %
4.50 %

7. อัลเบอรโต ฟูจิโมริ ( 2533-2543 )
8. บาฟโล ลาซาเรนโก ( 2539-2540 )

เปรู
ยูเครน

600
114 - 200

44,500
46,700

0.10 %
0.20 %

0.10 %
0.40 %

9. อารนอลโด อะเลอมาน ( 2540-2545 )

นิคารากัว

100

3,400

0.60 %

0.60 %

10. โจเซฟ เอสตราดา ( 2541-2544 )

ฟลปิ ปนส

70 - 80

77,600

0.04 %

0.04 %

ผูน ำทางการเมือง

ประเทศ

เงินทีย่ กั ยอกคิดเปนสัดสวนตอจีดพี ี
เงินทีย่ กั ยอก
คิดเปนสัดสวนตอจีดพี ี
ต่ำสุด
สูงสุด
86,600
0.60 %
1.30 %

เงินทีม่ าร์กอสยักยอกไปคิดเป็นสัดส่วน 1.5 - 4.5 % ของจีดพี ฟี ลิ ปิ ปินส์
ระหว่างปี 2515 - 2529 ซึง่ มีมลู ค่าเฉลีย่ 2.39 หมืน่ ล้านดอลลาร์ตอ่ ปี
มาร์กอสเป็นประธานาธิบดีคนที่ 10 ของฟิลิปปินส์ ชนะเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอกี ครัง้ เมือ่ 2512 กลายเป็นประธานาธิบดี 2 สมัยซ้อนคนแรก
ของชาวฟิลปิ ปินส์ครองอ�ำนาจตัง้ แต่ 30 ธันวาคม 2508 – 25 กุมภาพันธ์
2529
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หลังจากไม่สามารถต่ออายุให้ตวั เองได้นงั่ เก้าอีป้ ระธานาธิบดีเป็นสมัย
ที่ 3 มาร์กอสตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึกในเดือนกันยายน 2515 โดยอ้าง
เหตุเรื่องความเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ เขาจ�ำคุกนักการเมือง
ฝ่ายตรงข้าม สั่งปิดสื่ออิสระที่มีอยู่ทั้งหมดและปกครองประเทศภายใต้กฎ
อัยการศึกของประธานาธิบดี
แม้ในเวลาต่อมา มาร์กอสจะเปิดทางให้จดั ตัง้ รัฐสภาได้ แต่อำ� นาจทีแ่ ท้
จริงยังคงอยู่ใต้เงือ้ มมือของเขาและพวกพ้อง ซึง่ รวมถึงภรรยาผูท้ ะเยอทะยาน
ทีห่ ลงใหลความเป็นผูน้ ำ� แฟชัน่ ตลอดจนสมาชิกคนอืน่ ๆ ในครอบครัวและ
เพือ่ นคนส�ำคัญของครอบครัว ซึง่ เป็นทีม่ าของค�ำศัพท์ใหม่ทอี่ ธิบายการตักตวง
ผลประโยชน์ภายในกลุม่ ของมาร์กอสและบุคคลใกล้ชดิ ว่า “Cronyism” หรือ
ทุนนิยมพวกพ้อง
ผูน้ ำ� โคตรโกงอันดับที่ 3 ได้แก่ ประธานาธิบดีโมบูตู เซเซ เซโก ของ
ซาอีร์ ยักยอกเงินไปทัง้ สิน้ 5 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2508-2540 ขณะที่
อันดับ 5 คือ สโลโบดาน มิโลเซวิค อดีตผูน้ ำ� ของยูโกสลาเวียเดิม ล้วนแล้ว
แต่ถกู กล่าวหาว่า ยักยอกเงินไปไม่ตำ�่ กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ นัน้
อันดับ 6 เป็นของ “ฌอง-โคลด ดูวาลิเยร์” ของเฮติ ประเมินกันว่า เขา
ยักยอกเงินเฮติไประหว่างปี 2514-2529 ประมาณ 300 - 800 ล้านดอลลาร์
หรือ คิดเป็น 1.7 - 4.5 % ต่อปี ซึง่ จีดพี ขี ณะนัน้ มีมลู ค่าเฉลีย่ เพียง 1.7 พัน
ล้านดอลลาร์เท่านัน้
ตามด้วยอัลเบอร์โต ฟูจิโมริ ผูน้ ำ� ฟิจิ ท�ำสถิตคิ อร์รปั ชันเงินประเทศไป
ทัง้ สิน้ 600 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.1 % ของจีดพี ี ซึง่ มีมลู ค่าเฉลีย่ ระหว่างปี
2533 – 2543 ราว 4.45 หมืน่ ล้านดอลลาร์ตอ่ ปี
อันดับ 8 เป็นของปาวิโอ ลาซาเลนโก แห่งยูเครน ปกครองประเทศ
ระหว่างปี 2539 - 2540 ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว จีดพี ขี องยูเครน มีมลู ค่าเฉลีย่
ต่อปี ประมาณ 4.67 หมืน่ ล้านดอลลาร์ เขาคอร์รปั ชันเงินประเทศไปราว 114200 ล้านดอลลาร์ หรือ คิดเป็น 0.2 - 0.4 % ของจีดพี ี
อันดับ 9 คือ อาร์นอลโด อะเลอมาน ยักยอกเงินนิคารากัวไประมาณ 100
ล้านดอลลาร์ หรือ 0.5 % ของจีดพี ี ทีม่ มี ลู ค่าเฉลีย่ ปีละ 3.4 พันล้านดอลลาร์

81

ปิดท้ายด้วย อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราด้าของฟิลปิ ปินส์ ติด
อันดับ 10 จ�ำนวนเงินทีย่ กั ยอกไป 70 - 80 ล้านดอลลาร์ หรือ คิดเป็น 0.04 %
ของจีดพี ปี ระเทศ ระหว่างปี 2541 - 2544 ซึง่ มีมลู ค่าเฉลีย่ ปีละ 7.76 หมืน่ ล้าน
ดอลลาร์
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ก็ยงั มีผนู้ ำ� อีกจ�ำนวนหนึง่ ทีถ่ กู ด�ำเนินคดีในข้อหา
คอร์รปั ชันไม่วา่ จะเป็นอดีตประธานาธิบดีเฉิน ซุยเปียน ของไต้หวันทีถ่ กู ศาล
ตัดสินจ�ำคุกตลอดชีวติ ไปเมือ่ เดือนกันยายนปีทแี่ ล้วในข้อหายักยอกเงินจาก
กองทุนประธานาธิบดีจำ� นวน 3,150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ รับสินบนจ�ำนวน
9 ล้านดอลลาร์ รวมไปถึงข้อหาการฟอกเงินผ่านธนาคารสวิส ปลอมแปลง
เอกสาร ขณะที่ภรรยาของเฉินก็ถูกศาลตัดสินจ�ำคุกตลอดชีวิตด้วยในข้อหา
ติดสินบน
ขณะที่อดีตประธานาธิบดี โนห์ มูเฮียนของเกาหลี ใต้ ที่เพิ่งกระท�ำ
อัตวินบิ าตกรรม กระโดดลงมาจากหน้าผา เสียชีวติ ไปเมือ่ เดือนพฤษภาคม
ปีทแี่ ล้ว ในระหว่างการสอบสวนคดีคอร์รปั ชัน ซึง่ เกีย่ วพันกับคนในครอบครัว
คือ ภรรยาและหลานชายรับเงินสินบน ทัง้ ทีต่ วั นายโนห์ มีภาพลักษณ์ของ
นักการเมืองมือสะอาด การเสียชีวติ ของอดีตประธาธิบดีโนห์ กลายเป็นข่าว
ช็อคคนทัง้ ประเทศ
รัฐบาลของประธานาธิบดีกบิ ากิ แห่งเคนยา ใช้จา่ ยเงินอย่างสุรยุ่ สุรา่ ย
ไปกับรถยนต์หรูหรากว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ ซึง่ ส่วนใหญ่ ไม่ใช้ในราชการ แต่
ถูกน�ำไปใช้ส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ เงินจ�ำนวนดังกล่าว
หากน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะสามารถก่อประโยชน์เด็กนักเรียนยากจนใน
เคนยา 25,000 คน ได้นานถึง 8 ปี
หรือกรณีของราอูล ซาลินาส น้องชายของอดีตประธานาธิบดีคาลอส
ซาลินาส คอร์รปั ชันเงินไปกว่า 120 ล้านดอลลาร์ ซึง่ ธนาคารโลกประเมินว่า
ด้วยเงินจ�ำนวนดังกล่าว สามารถน�ำมาใช้จา่ ยเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กบั ชาว
เม็กซิกนั ได้มากถึง 594,000 คน
http://thaipublica.org/2011/08/grand-corruption01 (http://thaipublica.org/investigation
s/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87/
grand-corruption/)
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เป็นมนุษย์
ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทัง้ เลวทรามต�ำ่ ดีถงึ ทีส่ ดุ
ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด
คุณต้องเป็นมนุษย์กอ่ นอืน่ ใด
คุณจะต้องรูจ้ กั การเป็นมนุษย์
ไม่ใช่ชดุ เครือ่ งแบบทีส่ วมใส่
ไม่ใช่ยศต�ำแหน่งแกร่งฉไกร
หากแต่เป็นหัวใจของคุณเอง
ใจทีม่ มี โนธรรมส�ำนึก
ใจทีร่ บั รูส้ กึ ตรึกตรงเผง
ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจที่ไม่วงั เวงการเป็นคน
เมือ่ นัน้ คุณจะเป็นอะไรก็ได้
เป็นผูน้ อ้ ยผู้ใหญ่ได้ทกุ หน
มโนธรรมส�ำนึกรูส้ กึ ตน
ต้องตัง้ ตนให้เป็น คือ เป็นมนุษย์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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โครงการเพื่อการเรียนรู้
(Project Based Learning)
แนวคิด

โครงการเพือ่ การเรียนรู้ (Project Based Learning) คือ การเรียนรูแ้ บบ
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือ
อ�ำนวยความสะดวก นักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรูต้ ง้ั แต่การระบุปญ
ั หา การ
วางแผน ด�ำเนินงาน ประเมินผลงาน และเขียนรายงานด้วยตนเอง เพราะ
การเรียนรูแ้ บบโครงการนีเ้ น้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียนเป็นส�ำคัญ
ลักษณะที่สำ�คัญของการเรียนรู้แบบโครงการ “โตไปไม่โกง”
1. เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส�ำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้ ซึง่ นักเรียนจะมีสว่ นร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการ ร่วมตัดสินใจ 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
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โครงสร้างกิจกรรม
โครงการเพือ่ การเรียนรู้ (Project Based Learning) เป็นชุดกิจกรรม
พิเศษในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มกระบวนการ
เรียนรู้การสอนเกี่ยวกับสาระความดี 5 ประการของหลักสูตร ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระท�ำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง ซึง่ เป็นโครงการทีค่ รูสามารถ
น�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองซึ่งสอดแทรกคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการลงมือ
ปฏิบัติโครงการร่วมกัน ตัวอย่างโครงการที่สามารถเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย
• โครงการการรณรงค์
• โครงการศิลปะเพื่อสังคม
• โครงการโซเชียลมีเดีย
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูอธิบายถึงความส�ำคัญของโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดแนวคิดคุณค่าความดี 5 ประการ โดยนักเรียนเป็นผู้
วางแผนและด�ำเนินการด้วยตนเองทุกขัน้ ตอน ซึง่ ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
จะใช้โครงการรณรงค์ โครงการศิลปะเพือ่ สังคม และโครงการโซเชียลมีเดีย
เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ และยกตัวอย่างกิจกรรมทีน่ กั เรียนสามารถท�ำได้
2. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อตกลงร่วมกันว่าจะเลือกด�ำเนินโครงการอะไร
โดยพิจารณาตามหลักความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการด�ำเนิน
โครงการ เช่น โครงการมีความน่าสนใจและท้าทายให้ลงมือปฏิบัติ
นักเรียนมีประสบการณ์และความถนัดในเรือ่ งนัน้ ๆเป็นพิเศษ มีผทู้ รงคุณวุฒิ
ที่ สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ มี โ อกาสในการบรรลุ ผ ลและขยายผล
โครงการได้ เป็นต้น ทัง้ นี้ หากนักเรียนต้องการด�ำเนินโครงการทัง้ สาม
ประเภท ครูควรบริหารจัดการให้เป็นไปได้ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ เช่น
แบ่งกลุม่ ด�ำเนินการในแต่ละโครงการ หรือด�ำเนินการคราวละ 1 โครงการ
จนครบ 3 โครงการ หรือบูรณาการโครงการทุกประเภทเข้าด้วยกัน เป็นต้น
3. เมือ่ ตกลงเลือกประเภทของโครงการแล้ว ให้นกั เรียนร่วมกันวางแผนและ
ออกแบบรายละเอียดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้
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ครู ค วรพิ จ ารณาความเหมาะสมว่ า โครงการดั ง กล่ า วจะด� ำ เนิ น การ
ร่วมกันทัง้ ห้องเรียนหรือแบ่งกลุม่ ย่อยด�ำเนินการ อาจอยู่ในรูปแบบ “หนึง่
โครงการ หลากหลายกิจกรรม” หรือ “บูรณาการโครงการทุกประเภท”
ก็ได้ โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ หรือนักเรียนทัง้ ห้องแล้วแต่กรณีรว่ มกันคิด
และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
• ก�ำหนดลักษณะกิจกรรมตามประเภทของโครงการที่จะช่วยถ่ายทอด
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ เช่น โครงการรณรงค์
จะด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องอะไร เพราะเหตุใด กิจกรรมดังกล่าว
สามารถแก้ ไขปัญหาหรือจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ส่วนรวม
• กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
• การด�ำเนินงานประกอบด้วยงานอะไรบ้าง ขัน้ ตอนด�ำเนินงานและระยะ
เวลาที่ใช้เป็นอย่างไร
• อะไรคือผลส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรม
• การแบ่งความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานโดยก�ำหนดบุคคลหรือ
คณะบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ
• การด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหรือไม่ นักเรียนจะมีวิธี
หางบประมาณเพื่อด�ำเนินการอย่างไร
4. มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็น
ไปได้ในการด�ำเนินกิจกรรม แล้วเขียนเค้าโครงแผนการด�ำเนินกิจกรรม ซึง่
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
• ชื่อกิจกรรม/โครงการ
• แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ
• จุดประสงค์
• ประโยชน์ที่จะได้รับ
• วิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรม
• ระยะเวลา
• ผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน
• งบประมาณ (ถ้ามี)
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5. ครูให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับรายละเอียดในการด�ำเนินกิจกรรม ช่วยก�ำหนดวัน
เริม่ ต้นด�ำเนินกิจกรรมและระยะเวลาสิน้ สุดให้สอดคล้องกับปฏิทนิ การศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
6. นักเรียนด�ำเนินกิจกรรมตามทีไ่ ด้วางแผน ซึง่ ระหว่างการด�ำเนินการต้องมีการ
ประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้า คาดคะเนและป้องกันปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินการ หรือหากมีปญ
ั หาก็รว่ มกันเสนอความคิด
และแนวทางเพื่อแก้ ไขปัญหา ทั้งนี้ควรมีการถ่ายภาพ และบันทึกเรือ่ งราว
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานจนสิน้ สุดโครงการ
7. เมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเพือ่ การเรียนรู้
แต่ละคนได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการท�ำงานครัง้ นี้ สรุปผลร่วมกันว่ากิจกรรม
ทีด่ ำ� เนินการนัน้ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงได้หรือไม่ อย่างไรมี โอกาส
ท�ำอย่างต่อเนื่องหรือขยายผลได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน เตรียมน�ำเสนอผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินโครงการ
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละกระบวนการท�ำงานโดยอาจจัดท�ำเป็น Power Point หรือ
คลิปวิดี โอ หรือการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานและ
ความส�ำเร็จต่อไป
เวลาเรียน

6-8 คาบเรียน (ครูสามารถปรับเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจ
ใช้เวลานอกคาบเรียนด�ำเนินกิจกรรมโครงการด้วย)
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ใครคือครู
ใครคือครู ครูคอื ใคร ในวันนี้
ใช่อยูท่ ี่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยูท่ ี่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยูน่ าน สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคอื ผู้ ชีน้ ำ� ทางความคิด
ให้รถู้ กู รูผ้ ดิ คิดอ่านเขียน
ให้รทู้ กุ ข์ รูย้ าก รูพ้ ากเพียร
ให้รเู้ ปลีย่ น แปลงสู้ รูก้ ารงาน
ครูคอื ผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สงู สุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกส�ำนึก สัง่ สม อุดมการณ์
มีดวงมาล เพือ่ มวลชน ใช่ตนเอง
ครูจงึ เป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยงิ่
สร้างความจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นีม้ า บูชาครู
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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โครงการการรณรงค์
สาระความรู้ของโครงการ
การรณรงค์ มีความหมายตามพจนานุกรมว่า การกระท�ำกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะสื่อให้
สังคมได้รบั รู้ การรณรงค์จงึ มีความส�ำคัญในการสร้างการรับรูร้ ว่ มกัน ดัง
นัน้ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงน�ำการรณรงค์มาเป็น
โครงการส�ำหรับนักเรียน การจัดการรณรงค์ในประเด็นสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณค่าความดี 5 ประการ จะช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนได้เรียนรูค้ วามส�ำคัญของ
พลังกลุม่ และการลงมือปฏิบตั เิ พือ่ สือ่ สารและโน้มน้าวใจให้สงั คมรอบข้างได้
ร่วมกันแสดงพลังในการท�ำความดี
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนเรียนรูก้ ารรณรงค์เพือ่ สือ่ สารความดีสสู่ งั คม
2. เพือ่ ปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตรผ่านการรณรงค์เพือ่
สือ่ สารความดีสสู่ งั คม
3. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รจู้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สงั คม
ลักษณะของการรณรงค์
1. ไม่ใช้คำ� พูดทีก่ า้ วร้าว หยาบคาย ป้ายสี และดูถกู ผูอ้ นื่
2. ต้องมีความรับผิดชอบในสิง่ ที่ได้พดู ออกไป
3. ควรเลือกหัวข้อในการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์
4. เน้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียนทุกคนเป็นส�ำคัญ
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการรณรงค์
กิจกรรม

ค�ำอธิบาย

รณรงค์รักษาสิ่ง
แวดล้อม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์ให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
รอบโรงเรียนและชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกรักธรรมชาติ
และทรัพยากรส่วนรวมให้ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การเดิน
รณรงค์รอบโรงเรียนและชุมชน

รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกันรณรงค์สร้างพลัง
นักเรียนรุ่นใหม่ต่อต้านการโกงและการคอร์รัปชันทุกรูป
แบบ

รณรงค์ลดใช้เท่ากับ
ช่วยโลก

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนช่วยกันรณรงค์ประหยัดการใช้
พลังงานภายในโรงเรียน เช่น การปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้
เป็นต้น เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการ
ช่วยโลกลดความร้อน

รณรงค์ลดอคติ ไม่
เลือกปฏิบัติ

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกันรณรงค์ช่วยลดอคติ
และความรุนแรงทางวาจาต่อกัน เช่น ไม่ล้อชื่อพ่อแม่กัน
ไม่ดูถูกเพื่อน ไม่ล�ำเอียง เป็นต้น เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ความเป็นธรรมให้นักเรียน

รณรงค์ช่วยเหลือน้ำ
ท่วม

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์รับบริจาคเงินและ
สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ำท่วม เป็นการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกสาธารณะ ท�ำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม ตัวอย่างเช่น
การตั้งกล่องรับบริจาค การท�ำเสื้อสกรีนขาย

นักเรียนไทยตรงต่อ
เวลา

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรณรงค์ความส�ำคัญของการ
ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ เป็นการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่นักเรียน ตัวอย่างเช่น
การรณรงค์หน้าโรงเรียน
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โครงการศิลปะเพื่อสังคม
สาระความรู้ของโครงการ
ศิ ล ปะเป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยทอดความคิ ด และ
จินตนาการของผู้คนผ่านไปสู่ผู้อื่น ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก
ของคน หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้ตระหนักถึงพลังและความส�ำคัญของ
ศิลปะ จึงได้ใช้ศลิ ปะในการเรียนรู้ ถ่ายทอด และตอกย�ำ้ แนวคิดคุณค่าความ
ดี 5 ประการ
โครงการศิลปะเพือ่ สังคม เป็นการสะท้อนคุณค่าความดี 5 ประการ
ผ่านโครงการด้านศิลปะ ในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะใช้แนวคิด Street Art ซึง่
ความเข้าใจของคนทัว่ ไปอาจมองว่าเป็นด้านลบ เนือ่ งจากการเห็นสือ่ เช่น
การขีดเขียน หรือพ่นสีลงบนผนัง แต่นนั่ เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ เพราะ
Street Art เป็นการสือ่ สารจากทางความคิดจากศิลปินไปสูส่ งั คม เป็นกระ
บวนการตกผลึกทางความคิดของตัวศิลปินเอง และช่วยกระตุน้ ความคิดและ
จิตส�ำนึกทางสังคมของผูช้ มผลงานด้วย
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ เป็นการทบทวนและตอกย�ำ้ คุณค่าความดี 5 ประการ
2. เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การถ่ายทอดความคิดผ่านงานศิลปะ
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนึกถึงผูอ้ นื่ และสังคม และตระหนักถึงความสามารถของตน
ลักษณะของศิลปะเพื่อสังคม
การท�ำงานศิลปะในทีส่ าธารณะ เพือ่ สือ่ สารหรือถ่ายทอดแนวคิดต่าง ๆ
ไปยังสาธารณะ หรือผูค้ นทีผ่ า่ นมาพบเห็น ซึง่ งาน Street Art ตามแนวทาง 5
สาระ จะต้องค�ำนึงถึงเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทีส่ ะท้อนออกมาต้องสอดคล้องกับ 5 สาระ
2. สร้างงานศิลปะด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
3. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและสาธารณะ คือต้องนึกถึงส่วนรวม
มีจติ สาธารณะ ต้องรับผิดชอบต่อสิง่ ทีท่ ำ� และยึดหลักความพอเพียงครูตอ้ ง
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กระตุน้ ให้นกั เรียนระดมสมองถึงประเด็นของเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณค่าความดี 5 ประการ เช่น เรือ่ งขยะ-จิตสาธารณะ หรือพอเพียง
สิง่ แวดล้อม-จิตสาธารณะ ความรุนแรง-ความเป็นธรรมในสังคม การทุจริต
คอร์รปั ชัน-ความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นต้น แล้วคิดวิธกี ารสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการน�ำเสนอ
ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อสังคม
Collage จากรูปถ่าย
ถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาระ โดยจะต้องก�ำหนดประเด็นหรือหัวข้อ
ของรูปถ่าย ซึ่งอาจจะเลือกมา 1 สาระหรือมากกว่า หลังจากได้รูปถ่ายแล้ว
ให้น�ำภาพถ่ายเหล่านั้นมาเรียงร้อยเป็นรูป 1 รูป ที่มีความหมาย เช่น รูป
คน หน้าคน เรือ มือ คน เป็นต้น ซึ่งต้องสามารถอธิบายความหมายหรือ
เหตุผลที่เลือกท�ำเป็นภาพนั้นได้
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ตาวิเศษ
การใช้ลกู ตาติดตามทีต่ า่ ง ๆ โดยการสือ่ ในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น ขยะ เป็น
เรือ่ งจิตสาธารณะ ว่าอย่าทิง้ ขยะนะมีคนมองคุณอยู่ หรืออย่าท�ำผิดกฎหมาย
นะ
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มนุษย์ขยะ
การน�ำขยะมาติดไว้ทตี่ วั สือ่ ให้เห็นถึงการบริโภคทีม่ ากเกินไปจนมีขยะ
ล้น หรือการทิง้ ขยะไม่เป็นที่
ทีม่ า https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.393748264016370.88727.393721654019031&type=3
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โครงการโซเชียลมีเดีย
สาระความรู้ของโครงการ
โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสือ่ สารและแหล่งเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ที่ได้รบั
ความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยแต่ละคนสามารถสะท้อนความคิดและค่านิยม
ผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่คนจ�ำนวนมากได้ เช่น เฟซบุ๊ก
ยูทบู ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ เป็นต้น ปัจจุบนั โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวติ ประจ�ำ
วันมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรียนทีม่ กี ารติดต่อสือ่ สารกัน และยังมีบทบาท
ต่อระบบการเรียนการสอน ดังนัน้ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” จึงใช้โซเชียลมีเดีย
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และช่องทางส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ
เป็นการกระตุน้ การเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการ ของนักเรียน โดยการ
ลงมือปฏิบตั ผิ า่ นโซเชียลมีเดีย
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โซเชียลมีเดียที่หลากหลายรูปแบบและมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน
2. เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ ตี ามคุณค่าความดี 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่
โกง” ผ่านโซเชียลมีเดีย
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์
การใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
1. มีความรับผิดชอบในสิง่ ทีก่ ระท�ำลงไป เช่น การเขียนข้อความ การลงรูปภาพ
การวิจารณ์ เป็นต้น
2. การไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้ร้ายหรือท�ำลายผู้อื่น มีความเป็นธรรมและ
เป็นกลาง
3. การไม่คดั ลอก ดัดแปลง และเอาผลงานของผูอ้ นื่ ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์
4. การเคารพกฎหมาย กติกา และมารยาทในการใช้โซเชียลมีเดีย
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ตัวอย่างกิจกรรมในโครงการโซเชียลมีเดีย
กิจกรรม
สร้างแหล่งเรียนรู้

เผยแพร่ความดี
สื่อสาร
เพื่อการเรียน
ช่องทางแจ้งเบาะแส

กลุ่มสร้างสรรค์

สหกรณ์ออนไลน์
สร้างความเป็นธรรมใน
โลกไซเบอร์

ขอ like โตไปไม่โกง

ค�ำอธิบาย
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างบล็อกเขียนบันทึกเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำความดี (ตัวอย่างการใช้บล็อก
ในการจัดการเรียนการสอน learner.in.th)
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ท�ำคลิปวีดิทัศน์ต่างๆ ที่สะท้อน
ความดีเผยแพร่ทางยูทูบ (Youtube)
เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสอนการบ้านหรืออธิบาย
บทเรียน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ของหาย หรือต้องการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้รับฟังความคิดเห็น
เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของโรงเรียน
หรือสังคม
เป็นกิจกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก สร้างร้านค้า
สหกรณ์ออนไลน์ของโรงเรียน
เป็นกิจกรรมส�ำรวจว่าในการใช้โซเชียลมีเดียของนักเรียน มี
อะไรบ้างที่ไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข เช่น การกล่าวหาผู้
อื่น การข่มเหงรังแกโดยใช้ค�ำพูด การใช้ข้อความหยาบคาย
กล่าวเท็จ
เป็นกิจกรรมแสดงความคิดเห็น โดยให้โพสต์รูปภาพหรือ
กราฟฟิกที่สะท้อนมุมมองของนักเรียนต่อคุณค่าความดี 5
ประการ และการต่อต้านการทุจริต แล้วเชิญชวนให้ผู้อื่น
กด like
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แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้
เหตุผลของเนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น
“โตไปไม่โกง” เรื่อง ผู้ตัดสิน
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
ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณบนพืน้ ฐานของคุณค่าความดี 5 ประการ
ซึง่ เป็นทักษะการคิดทีส่ ำ� คัญในการใช้เหตุผลของมนุษย์ทจี่ ะยกระดับไปสูก่ าร
ตระหนักด้วยจิตส�ำนึก
สาระของหลักสูตร
ความเป็นธรรมทางสังคม
จุดประสงค์
1. เข้าใจเนือ้ หาและสามารถวิเคราะห์เนือ้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณค่าความดี5 ประการ
จากภาพยนตร์สนั้ ได้
2. สามารถให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำของตัวละคร
3. น�ำความรูค้ วามเข้าใจจากภาพยนตร์สนั้ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
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ตัวชี้วัด
1. เห็นความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ค่าความดี 5 ประการกับการใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ของคนในสังคม
2. สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ที่ต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม
การประเมินผล
1. ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบค�ำถามในแบบฝึกหัด
2. ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการน�ำเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินความเข้าใจและให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท�ำและค�ำพูด
ต่าง ๆ
โครงสร้างกิจกรรม
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนและเล่าเรือ่ ง
• สรุปภาพรวมเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 1)
• ล�ำดับเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง เขียนแผนผังการด�ำเนินเรื่อง ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องว่ามีใครเกี่ยวข้อง และเกิด
อะไรขึ้น ตามล�ำดับห้วงเวลา (แบบฝึกหัดที่ 2)
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์
• วิเคราะห์ข้อความค�ำพูดของตัวละครและวัตถุประสงค์ ในการพูด
(แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์การให้เหตุผลของตัวละครที่เกี่ยวข้อง (แบบฝึกหัดที่ 3)
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์ (แบบฝึกหัดที่ 4)
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ขัน้ ที่ 3 การประเมินไตร่ตรอง
• การประเมินไตร่ตรองว่าตามเหตุการณ์ในเรือ่ ง ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
คืออะไร อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง (แบบฝึกหัดที่ 5)
• การประเมินเหตุผลของตัวละคร ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ ได้เพราะ
เหตุใด การให้เหตุผลของตัวละครสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะอะไร
(แบบฝึกหัดที่ 6, 7 และ 8)
• การประเมินระดับพัฒนาการจริยธรรมของตัวละคร เมื่อค�ำนึงถึง
คุณค่าความดี 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
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10 – 12 คาบเรียน

แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดู
2. หลังจากดูจบ ครูให้นกั เรียนแต่ละคนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สนั้
เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” เป็นการ์ตนู สามช่อง โดยระบุจดุ เริม่ ต้นว่าเกิดอะไรขึน้
จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึน้ และจุดสิน้ สุดของเหตุการณ์คอื อะไร
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
4. ครูอธิบายเรือ่ งย่อและตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์สนั้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
มากขึน้
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
			
แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นทางเดินเรื่องของภาพยนตร์ตั้งแต่
จุดเริม่ ต้นจนถึงจุดสิน้ สุดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทีส่ ำ� คัญขึน้ บ้าง
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบเส้นทางเดินเรื่องว่า
เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยการใช้ลำ� ดับของเหตุการณ์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ความ
สามารถในการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน
ได้แก่
• ฉาก (Setting) หมายถึงสถานที่เงือ่ นไขด้านเวลาและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในเรื่อง
• ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวละคร ตัวแสดง ทีม่ บี ทบาทในเนือ้ เรือ่ ง
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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)
แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นักเรียนระบุว่าค�ำพูดที่ปรากฏในกล่องข้อความเป็นค�ำพูดของตัว
ละครใด และอธิบายว่าค�ำพูดนัน้ มีจดุ ประสงค์ใดในการพูดเช่นนัน้
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดที่ 4 เงือ่ นไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรือ่ ง
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผัง
เส้นทางเดินเรื่อง ว่าใครหรืออะไรที่ท�ำให้ตัวละครดังกล่าวพูดหรือกระท�ำ
สิง่ ทีป่ รากฏในกล่องข้อความหรือในเรือ่ ง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
แบบฝึกหัดที่ 5 ต้นไม้ปัญหา
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นกั เรียนคิดว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในเรือ่ งเป็นปัญหาอะไร ระบุปญ
ั หาใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใส่เครื่องหมาย ? ลงในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
แล้วน�ำมาเรียบเรียงเป็นต้นไม้ปญ
ั หา
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นกั เรียนวิเคราะห์ตวั ละครในเรือ่ งว่ามีลกั ษณะอย่างไร และค�ำพูดหรือการ
กระท�ำอะไรบ้างทีส่ ะท้อนบุคลิกภาพแบบนัน้ พร้อมคิดวิเคราะห์วา่ ตัวละคร
ดังกล่าวน่าจะมีภมู หิ ลังอย่างไรบ้าง
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
			
แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนความคิด		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ให้นกั เรียนช่วนกันวิเคราะห์ความคิดของตัวละครในขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์
ต่างๆในแต่ละเหตุการณ์อย่างไรบ้า โดยคิดหาเหตุผลทีเ่ ป็นไปได้ทที่ ำ� ให้
เขาหรือเธอผูน้ นั้ มีการกระท�ำและค�ำพูดดังทีป่ รากฏในเรือ่ ง แล้วเขียนเรือ่ ง
เป็นบอลลูนความคิดของตัวละครนัน้
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)			
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แบบฝึกหัดที่ 8 โต้วาทีบทบาทสมมติ : คิดแบบตัวละคร		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
4. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์
6. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สวมบทบาทสมมติของตัวละครที่ได้รบั โดยแต่ละกลุม่
ระดมสมองคิดวิเคราะห์ลกั ษณะและบุคลิกภาพของตัวละครนัน้ ๆ
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทน 1 คน ออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะ
โต้วาที หากตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอเปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�ำคัญคือ
ห้ามพูดค�ำที่ไม่สภุ าพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุม่ อืน่ ๆ
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการแสดงบทบาทสมมติและการใช้เหตุผลโต้แย้ง
(ดูแนวค�ำตอบหน้า)
		
แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูให้นกั เรียนเขียนความรูส้ กึ ต่อการกระท�ำและค�ำพูดของตัวละคร โดยใส่
ในช่องทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�ำบากใจต่อการ
กระท�ำหรือค�ำพูดของตัวละครนัน้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. นักเรียนน�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
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แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น		
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สนั้ กับ
เหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ จริงของนักเรียน โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์
ต่อไปนีอ้ ภิปรายร่วมกัน
• การมีอคติต่อเพื่อนักเรียนคนอื่น
• การประกวดของโรงเรียน
• การยอมรับค�ำตัดสิน
• การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
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)
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แบบฝึกหัดที่ 11 ร่วมกันหาทางออก							
ขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรม
1. ครูเปิดภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “ผูต้ ดั สิน” ให้นกั เรียนดูหรือหากได้ดภู าพยนตร์
ไปแล้วให้ทบทวนจากเรือ่ งย่อ
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองแก้ ไขเนือ้ เรือ่ งภาพยนตร์สนั้ โดยก�ำหนดสิง่
ที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร
“โกง” ใคร และช่วยกันวิเคราะห์วา่ เป้าหมายดังกล่าวมีความขัดแย้งหรือ
สอดคล้อง กับเนือ้ 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. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ ไขปัญหาการมี
อคติหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่น ควรฟังความทั้งสองฝ่ายก่อน
ตัดสินใจ ควรมีนกั เรียนร่วมในการตัดสินด้วย เป็นต้น โดยครูแบ่งกลุม่ ตาม
บทบาทของตัวละครว่าจะท�ำอย่างไร รวมทัง้ อิงประสบการณ์ของนักเรียนที่
เคยพบเห็น เช่น ให้นักเรียนมาช่วยตัดสิน เป็นต้น
8. นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอผลงาน
การประเมินผล
ประเมินผลงานนักเรียนจากการตอบแบบฝึกหัดและการน�ำเสนอ (ดูแนวค�ำ
ตอบหน้า)
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แนวทางค�ำตอบ

แบบฝึกหัดการวิเคราะห์และให้เหตุผลเนื้อเรื่อง
ภาพยนตร์สั้น “โตไปไม่โกง” เรื่อง ผู้ตัดสิน
แบบฝึกหัดที่ 1 สรุปภาพรวมเหตุการณ์เป็นการ์ตูนสามช่อง
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปภาพรวมเหตุการณ์จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ผู้ตัดสิน” เป็นการ์ตูนสามช่อง
โดยระบุจุดเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้น จุดขัดแย้งว่าเกิดอะไรขึ้น และจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์คืออะไร
จุดเริ่มต้น
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง
นางสาวเหมือนฝัน กันตมหาเทพ (ฝน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แชมป์เก่า 2 สมัย
และนางสาวพัดชา ดิษฐาอภิชน (แนท) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผู้ท้าชิง โดยมีอาจารย์
สี (ครูเบิ้ล) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากลของโรงเรียนเป็นประธานการตัดสิน

จุดขัดแย้ง
เหมือนฝันเห็นครูเบิ้ลรับกีต้าร์จากพ่อของพัดชา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่เพื่อน ๆ และคิด
ว่าเป็นการติดสินบนของพัดชา

จุดสิน้ สุด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า พัดชาเป็นผู้ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ซึง่ กรรมการ
ให้เหตุผลว่าเหมือนฝันเป็นคนเก่งแต่เลือกเพลงยากไปทำ�ให้ผลงานออกมาไม่ดี ส่วนพัดชา
แม้จะไม่เก่งเท่ากับเหมือนฝันแต่ทมุ่ เทฝึกซ้อมและทำ�ได้ดกี ว่า และสุดท้ายเหมือนฝันและ
เพือ่ นก็เข้าใจเหตุการณ์วา่ ครูเบิล้ ไม่ได้รบั กีตา้ ร์จากพ่อพัดชาฟรี ๆ แต่เป็นการซือ้ ขาย ทำ�ให้
เหมือนฝันและเพือ่ น ๆ ไปขอโทษครูเบิล้
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แบบฝึกหัดที่ 2 แผนผังเส้นทางเดิน2 เรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
แบบฝกหัดที่ 2 แผนผังเสนทางเดินเรื่องตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด

9. การยอมรับและขอโทษของเหมือนฝนและ
เพื่อนในสิ่งที่ไดกระทํา
8. รูความจริง
7. การไมยอมรับผลการตัดสิน

6. การประกวดรองเพลงและคําตัดสินของคณะกรรมการ

5. การเลือกปฏิบัติตอครูเบิ้ลและพัดชา

3. การเขาใจผิดของ

4. การมีอคติตอครูเบิ้ลและพัดชา

เหมือนฝนและเพื่อน
2. ความสัมพันธระหวางครูเบิ้ล และพอของพัดชา
1. การประกวดรองเพลง

START
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แบบฝึกหัดที่ 3 ใครเป็นคนพูด

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

ค�ำพูด
ฉันพอจะรู้อยู่แล้ว ว่าการแข่งขัน
ครั้งนี้ ฉันไม่มีทางเป็นผู้ชนะได้
หรอก
ถ้าความเป็นธรรมหมายถึงความ
เป็นกลาง
ใช่ ๆ บ้านแนทขายเครื่องดนตรี
พ่อก็เอากีต้าร์มาให้ครูเบิ้ล
การเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
สองสิ่งอาจเป็นที่ที่ทรงตัวยาก
ที่สุด
แปลกนะ ที่อยู่ๆ ผลมันก็ถูก
ตัดสินตั้งแต่ก่อนแข่ง
เด็กเส้นอะ เส้นใหญ่มากจริง ๆ
เป็นคุณ คุณจะตัดสินให้ใครชนะ
หนูคิดว่าอย่างไรครูก็ให้หนูแพ้

ค�ำพูด
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ตัวละคร
เหมือนฝัน
ครูเบิ้ล

จุดประสงค์
ปลอบใจตัวเอง เพราะเห็น
ว่าครูที่ตัดสินไม่มีความ
เป็นธรรม
ตัดสินใจล�ำบาก

เพื่อนเหมือนฝัน

สร้างความสับสนและด่วน
ตัดสินใจโดยไม่ถามเรื่อง
ราว

ครูเบิ้ล

การตัดสินใจที่ยากล�ำบาก

พัดชา

น้อยใจตัวเอง

เพื่อนเหมือนฝัน
ครูเบิ้ล
พัดชา

ประชดประชัน
การตัดสินใจที่ยากล�ำบาก
เข้าใจความสามารถของ
ตัวเอง

ตัวละคร

จุดประสงค์

นี่บิลค่ากีต้าร์ที่ครูเบิ้ลสั่งจากร้าน
ของบ้านพัดชา

ครูผู้หญิง

สร้างความกระจ่าง

นี่แอบเข้าห้องครูมาท�ำไม เก็บเข้า
ที่เดิมดี ๆ ละ

ครูผู้หญิง

ให้เก็บของให้เรียบร้อย

ไม่มีจริงอะ
ขอครูดูหน่อย
ผมอยากได้มาตัง้ นานแล้วครับ รุน่ นี้
ผลคะแนนที่อยู่ในมือครูนี้ อยาก
ให้นักเรียนเชื่อว่าครูได้พิจารณา
มาอย่างดีและเป็นธรรมแล้ว
แก เมื่อกี้ พ่อแนทใช่เปล่า
ฝน แกต้องเล่นท่ายากนะโว้ย

เพื่อนเหมือนฝัน
ครูเบิ้ล
ครูเบิ้ล

ไม่ยอมรับการตัดสิน
ขอดูบางอย่าง
บอกความต้องการ

ครูเบิ้ล

บอกถึงความเป็นธรรมใน
การตัดสิน

เพื่อนเหมือนฝัน
เพื่อนเหมือนฝัน

ให้รู้ว่ามีการช่วยเหลือกัน
ให้เหมือนฝันแสดงยากขึ้น
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4

แบบฝึกหัดที่ 4 เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง

แบบฝกหัดที่ 4 เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของตัวละครในแผนผังเสนทางเดินเรื่อง
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมของตัวละครในแผนผังเส้นทางเดินเรื่อง
ออะไรที
่ท�ำให้าตนสภาพแวดล
ัวละครดังกล่อมของตั
าวพูดหรื
อกระท�ำสิ่งทีงเส
่ปรากฏในกล่
อความหรื
คําชี(หน้
้แจง าให6)นักว่เรีาใครหรื
ยนวิเคราะห
เงื่อนไขด
วละครในแผนผั
นทางเดินเรื่อองงข้(หน
า 6) วา อใน
เรื่อองอะไรที
ดังตั่ทวําอย่
ใครหรื
ใหาตงัวละครดังกลาวพูดหรือกระทําสิ่งที่ปรากฏในกลองขอความหรือในเรื่อง ดังตัวอยาง

เงื่อนไขของครูเบิ้ล – การเลือกปฏิบัติ
คําพูด - การเลือกที่อยูตรงกลางระหวาง
สองสิ่งอาจเปนที่ที่ทรงตัวยากที่สุด

เงื่อนไขของเหมือนฝน – การปองกันแชมป
คําพูด - ฝน แกตองเลนทายากนะโวย

เงื่อนไขของพัดชา – เปนลูกเจาของรานเครื่องดนตรี
คําพูด - แก เมื่อกี้ พอแนทใชเปลา
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5

แบบฝกหัดที่ 5 ตนไมปญ
 หา

แบบฝึกหัดที่ 5 ต้นไม้ปัญหา

นคิดดว่วาาปปัญญหาที
่องเป่อนงเป็
ปญนหาอะไร
ระบุปญระบุ
หาในเหตุ
การณที่เกิดกขึารณ์
้นโดยใส
ค�ำชี้แคําจงชี้แจงนักนัเรีกเรียยนคิ
หาที่เกิ่เดกิขึด้นขึในเรื
้นในเรื
ปัญหาอะไร
ปัญหาในเหตุ
ที่เกิดขึ้นโดย
งหมาย ??ลงในแผนผั
งเสนงทางเดิ
นเรื่องแล
มาเรีวยน�บเรี
ยงเปยนบเรี
ตนไมยปงเป็
ญหานต้นไม้ปัญหา
ใส่เครืเครื่อ่องหมาย
ลงในแผนผั
เส้นทางเดิ
นเรืวนํ่อางแล้
ำมาเรี

ด่วนสรุป
การวางตัวของผู้ตดั สิน
การมีอคติตอ่ ผู้อื�น
การกล่าวหา ใส่ร้ายผู้อื�น

การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื�น
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แบบฝึกหัดที่ 6 วิเคราะห์บ6ุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร และค�ำพูดหรือการกระท�ำอะไร
แบบฝกหัดที่ 6 วิเคราะหบุคลิกภาพและภูมิหลังตัวละคร
บ้างที่สะท้อนบุคลิกภาพแบบนั้น พร้อมคิดวิเคราะห์ว่าตัวละครดังกล่าวน่าจะมีภูมิหลังอย่างไรบ้าง
คําชี้แจง ใหนักเรียนวิเคราะหตัวละครในเรื่องวามีลักษณะอยางไร และคําพูดหรือการกระทําอะไรบางที่
สะทอนบุคลิกภาพแบบนั้น พรอมคิดวิเคราะหวาตัวละครดังกลาวนาจะมีภูมิหลังอยางไรบาง
ชื่อ เหมือนฝน
...........................................
ลักษณะของตัว.....................
ละครควรเปน
อยางไร

เรียนรูอ ะไรจากตัว
ละครนี้บาง

ภูมิหลังเปน
อยางไร

คําพูดอะไรที่
สะทอนบุคลิก

เหมือนฝน
ลักษณะ
คําพูด/การกระทํา
ภูมิหลัง
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ความสามารถและพรสรรคดานดนตรี แตหูเบา ไมวิเคราะหเรื่องราวใหดีกอน
ดวนสรุป แตยอมรับความผิดพลาดของตนเองได
ดูจากคําตอบในแบบฝกหัดที่ 3
แลวแตจินตนาการของนักเรียน เชน เด็กเกงดนตรี ไมเคยแพมากอน เปนตน

7

แบบฝึกหัดที่ 7 บอลลูนความคิด

แบบฝกลหัะตัดทีวมี่ 7ความคิ
บอลลูดในขณะที
นความคิ่เดกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนคิดว่าตัวละครแต่
างนักโดยคิ
ผลที่เป็ลนะตัไปได้
ี่ท�ำให้ดเในขณะที
ขาหรือเธอผู
้นั้นกมีารณ
การกระท�
และค�การณ
ำพูดอดัยงาทีงไรบ
่ปรากฏ
คํอย่าชีา้แงไรบ้
จง ให
เรียนคิดดหาเหตุ
วาตัวละครแต
วมีคทวามคิ
่เกิดเหตุ
ในแตลำะเหตุ
าง
ในเรื่อง เป็นบอลลูนความคิด เช่น
โดยคิดหาเหตุผลที่เปนไปไดที่ทําใหเขาหรือเธอผูนั้นมีการกระทําและคําพูดดังที่ปรากฏในเรื่อง เปนบอลลูน
ความคิด เชน

ครูเบิ้ล – เหตุการณเปนผูตัดสิน
บอลลูนความคิด – จะตัดสินอยางไร

เหมือนฝน – เหตุการณการแขงขัน
บอลลูนความคิด – ทําอยางไรถึงจะ
ชนะ, ครูเบิ้ลไมยุติธรรม เปนตน

พัดชา – เหตุการณการแขงขัน
บอลลูนความคิด – พอเราไมไดทําอยางนั้น, เรา
ไมไดเปนแบบที่เธอคิดนะ เปนตน
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แบบฝึกหัดที่ 8 โต้วาทีบทบาทสมมติ: คิดแบบตัวละคร

ค�ำชี้แจง แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน หรือตามบทบาทตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อสวม
บทบาทสมมติของตัวละครแต่ละตัว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิเคราะห์ลักษณะและ
บุคลิกภาพของตัวละครนั้น ๆ แล้วส่งตัวแทน 1 คนออกมาพูดอธิบายเหตุผลในลักษณะโต้วาที หาก
ตัวละครกลุ่มอื่นต้องการโต้แย้งให้ออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสามารถแตะมือเพื่อขอ
เปลี่ยนตัวได้ และกติกาส�ำคัญคือ ห้ามพูดค�ำที่ไม่สุภาพ และห้ามถูกตัวตัวละครกลุ่มอื่น ๆ
กลุ่มที่ 1 ครูเบิ้ล
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนสุขุม มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ แต่ไม่ระวังเรื่องการ
วางตัวในฐานะผู้ตัดสิน
กลุ่มที่ 2 เหมือนฝัน
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนมีความสามารถด้านดนตรี แต่ไม่คิดให้รอบคอบรอบด้าน ด่วน
ตัดสินใจ แต่กล้ายอมรับความผิด
กลุ่มที่ 3 พัดชา
ลักษณะและบุคลิกภาพ เป็นคนที่มีความพยายาม มุ่งมั่น มีน�้ำใจ ชอบเล่นดนตรี และรู้จัก
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ
กลุ่มที่ 4 เพื่อนของเหมือนฝัน
ลักษณะและบุคลิกภาพ (นักเรียนเลือกตัวละคร 1 ตัว และวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพ)
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9

แบบฝึกหัดที่ 9 รู้สึกนึกคิด

กหัดำทีและค�
่ 9 รูำสพูึกดนึของตั
กคิด วละคร โดยใส่ในช่องที่มี
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อแบบฝ
การกระท�
สัญคําลัชีก้แษณ์
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืออึดอัด ล�ำบากใจต่อการกระท�ำหรือค�ำพูดของตัวละครนั้น พร้อม
จง ใหนักเรียนเขียนความรูสึกตอการกระทําและคําพูดของตัวละคร โดยใสในชองที่มีสัญลักษณเห็นดวย
ให้เหตุผลประกอบ
ไมเห็นดวย หรืออึดอัด ลําบากใจตอการกระทําหรือคําพูดของตัวละครนั้น พรอมใหเหตุผลประกอบ
เห็นดวย เพราะ..........
______________

ครูเบิ้ล เพราะ ตัดสินดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
เหมือนฝน เพราะ ยอมรับความผิดของตนเอง และกลาวขอโทษอยางจริงใจ
พัดชา เพราะ ไมโตตอบตอคํากลาวหา

ไมเห็นดวย เพราะ..........
________________

ครูเบิ้ล เพราะ วางตัวในฐานะที่เปนผูตัดสินไมเหมาะสม
เหมือนฝน เพราะ เชื่อคนงาย มีอคติ ดวนสรุปและฟงคนรอบขางมากไป

อึดอัด ลําบากใจ เพราะ..........
_______

ครูเบิ้ล เพราะ การตัดสินใจอยางเปนธรรม และปราศจากอคติ
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แบบฝึกหัดที่ 10 ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในภาพยนตร์สั้นกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตจริงของนักเรียน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้อภิปรายร่วมกัน เช่น
การมีอคติต่อเพื่อนักเรียนคนอื่น
การประกวดของโรงเรียน
การยอมรับค�ำตัดสิน
การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์และก�ำหนดโครงเรื่องของเหตุการณ์
ใหม่ (หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง) ว่า ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้น พร้อมแสดงบทบาท
สมมติหน้าชั้นเรียน
เหตุการณ์

การประกวดร้องเพลงของโรงเรียน

ใคร		
มีนาย ก กับ นางสาว ข
ท�ำอะไร		
แข่งขันประกวดร้องเพลง
เกิดอะไร
นาย ก เป็นลูกผู้อ�ำนวยการโรงเรียนท�ำให้คณะกรรมการตัดสินเลือกให้นาย ก เป็นผู้
ชนะ
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แบบฝึกหัดที่ 11 ร่วมกันหาทางออก

ค�ำชี้แจงที่ 1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 –116 คน เพื่อระดมสมองแก้ไขเนื้อเรื่องภาพยนตร์
สั้น โดยก�ำหนดสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป้าหมายร่วมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีใคร “โกง”
กหัดที่ 11 รวมกันหาทางออก
ใคร และช่วยกันวิเคราะห์ว่า เป้แบบฝ
าหมายดั
งกล่าวมีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเดิมหรือไม่
อย่
คําชีา้แงไรบ้
จงที่ 1างใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองแกไขเนื้อเรื่องภาพยนตรสั้น โดยกําหนดสิ่ง
		
ทุกวคนมี
วามเป็นธรรม
ที่ควรจะเปนหรือเป✓
าหมายร
มที่ทุกคคนสามารถอยู
รวมกันไดโดยไมมีใคร “โกง” ใคร และชวยกันวิเคราะหวา
เปาหมายดังกลาวมีค✓
วามขัใช้ดเแย
อสอดคลองกัดบสิเนืน้อใจเรื่องเดิมหรือไม อยางไรบาง
		
หตุงหรืผลในการตั
		 ทุกคนมี✓ความเป
รับฟันธรรม
งความเห็นของผู้อื่น
ผลในการตั
นใจ
		 ใชเหตุ✓
นึกถึดงสิใจเขาใจเรา
อื่น
		 รับฟงความเห็
✓ สร้นของผู
างความเชื
่อมั่นและไว้วางใจ
 นึกถึงใจเขาใจเรา

 สรางความเชื่อมั่นและไววางใจ

ค�ำชี้แจงที่ 2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด ค�ำพูด และ
เงื่อนไขของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เนื้อเรื่องภาพยนตร์ด�ำเนินไปสู่สิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง
คําชี้แจงที่ 2 ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองเปลี่ยนความคิด คําพูด และเงื่อนไขของตัว
ละครแตละตัวเพื่อใหเนื้อเรื่องภาพยนตรดําเนินไปสูสิ่งทีด่ ีตอตนเองและสังคมรอบขาง

ความคิด
 มองโลกในแงดีมากขึ้น
 ไมเชื่ออะไรงาย ๆ

ตัวละคร..เหมือนฝน...

คําพูด
 ฉันจะไมดวนตัดสิน
ใคร
 ครูเบิ้ลไมทําอยางนั้น
หรอก

เงื่อนไข



ตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล
ลดอคติ และปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน
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ค�ำชี้แจงที่ 3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน เพื่อระดมสมองคิดหาวิธีป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีอคติหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างไร โดยครูแบ่งกลุ่มตามบทบาทของตัวละครว่า
จะท�ำอย่างไร รวมทั้งอิงประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยพบเห็น เช่น ควรฟังความทั้งสองฝ่ายก่อน
ตัดสินใจ ควรมีนักเรียนร่วมในการตัดสินด้วย การวางตัวของกรรมการเพื่อสร้างความไว้วางใจ
เป็นต้น
✓ โรงเรียนอาจจะมีการให้นักเรียนมาช่วยในการตัดสินเพื่อที่จะมีส่วนร่วมของนักเรียนมาก		
ขึ้นและลดการครหาของครูที่เป็นกรรมการ
✓ ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่เป็นธรรม ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติให้แก่นักเรียน
✓ การวางตัวของครูที่เป็นกรรมการอย่างเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
✓ การฝึกให้นักเรียนนึกถึงใจเขาใจเรา รับฟังผู้อื่น และเคารพให้เกียรติผู้อื่น
✓ กระบวนการตัดสินและการประกาศผลการตัดสินมีความโปร่งใส เป็นธรรมในรูปแบคณะ
กรรมการ
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คนมีฝมี อื แต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สงั คม
จะต้องเป็นทัง้ คนดีและมีฝมี อื จึงจะเป็นผูม้ คี ณ
ุ ค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง

ศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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คณะด�ำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว.สุขมุ พันธุบ์ ริพตั ร
นางผุสดี ตามไท
นางนินนาท ชลิตานนท์
นายอรรถพร สุวธั นเดชา

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

ผศ.ดร.สุวชิ า เป้าอารีย		
์
ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ		
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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