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โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พ.ศ. 2554

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ห้ามจำหน่าย
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กล่าวนำ

เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็ก
และเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะให้
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถควบคูไ่ ปกับการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพือ่ ให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมี
ครูและโรงเรียนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์
การจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็ น โครงการที่ ค ำนึ ง ถึ ง ผลในระยะยาว ด้ ว ยความหวั ง ว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็น
ธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี 

เชื่อมั่นในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกประเภท
ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นนี้ จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานคร
เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำนึก
แห่งความดีงาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์เพื่อ
กรุงเทพมหานครของเราทุกคน

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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นางทยา ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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กล่าวนำ

จดหมายถึงคุณครู
คุณครูที่รักคะ

ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับ
ดิฉัน ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความ
สำคัญสำหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริง
ของครู คือ การได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำเอาข้อคิดและ
ประเด็นจากการเรียนไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อ
ของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ คุณครูคงจะอยากเห็นเด็กนักเรียนได้เสริมสร้าง
ความแข็งแรงและมั่นคงทางด้านระบบความคิด และค่านิยมที่จะเกื้อเสริมให้เขาเป็นคน
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังเสมือนการได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายของ
การโกงกินและเอาเปรียบสังคม หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลักของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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ปราการต้านการทุจริต ก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำใจ
อันนี้เป็นเรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการอบรม
การที่พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ในสังคม
ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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กล่าวเกริ่น

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้อง 

และเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสีย
มิได้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติด้วยพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
• เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

รู้จักจำแนกชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
• เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
• เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
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ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and
Integrity
ความเป็นธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ
Responsibility
and
Accountability

การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
Sufficiency and
Moderation

ค่ า นิ ย มและคุ ณ ค่ า ที่ ดี ง ามของสั ง คมนั้ น มี อ ยู่ ม ากมาย ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รนี้ จึ ง
ได้คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตสำนึกอันจะนำไปสู่เป้าหมาย
การสร้างสรรค์สังคมสุจริต นำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ กระบวน
การคั ด เลื อ กคุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารคั ด สรรและวิ เ คราะห์ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครอบคลุมมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน
คุณค่าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงขึ้น เสมือน
เป็นการวางเสาหลักหลายๆ ต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กๆ มีจิตสำนึกที่มั่นคงในความ
สุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7

ภาพสะท้อน
สึนามิ
คลื่นยักษ์ถล่มเมือง
นักข่าวจิ๋ว เล่าเรื่อง
ปลูกสิ่งดีๆ ในตัวเรา
ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี
ปลูกถ่ายเมล็ดพันธุ์ความดี

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

หลงมนต์โฆษณา
รู้ทันความอยากจากโฆษณา
ต้นไม้สอยดาว
รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 1
รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 2
ผ้าห่ม ห่มน้อง 1
ผ้าห่ม ห่มน้อง 2
การส่งมอบผ้าห่มสู่น้อง

มิวสิกคลับ		
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

ค่าของคน
ทำเพื่อส่วนรวม
ความจริงทำให้โลกหมุนไป
รองเท้าคู่เก่า
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ฉันแต่งเพลง

81
84
88
91
92
95
98
108
110
113
116
118
119
122
123
129
133
136
139
142
146

11

Manual Book P5 AW_3.indd 11

10/4/11 9:24:12 PM

Manual Book P5 AW_3.indd 12

10/4/11 9:24:16 PM

Manual Book P5 AW_3.indd 13

10/4/11 9:24:19 PM

โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ 
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม 
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม 
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง 

คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้ 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง
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แนวทางการใช้คู่มือประกอบหลักสูตร
คู่ มื อ ประกอบหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การสอนของครู ผู้ ส อน
ในโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เนื่องจากโครงการมีเป้าประสงค์
สำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและระบบคุณค่าความคิด ความเชื่อ โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผสมผสานสาระกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะมีการเรียนการสอนผ่านชุดกิจกรรมซึ่ง
ผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆ ที่สนุก เช่น กิจกรรม ดนตรี การเล่นละคร การ
ทำงานศิลปะ เพื่อให้เกิดความประทับใจกับสาระที่ควรรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติเอง คิดเอง ทำเอง และขบคิดแก้ปัญหาเอง
จะเป็นวิธีการที่สร้างความประทับใจให้แก่เด็กได้มากที่สุด และจะเป็นการเรียนรู้ที่
ฝังรากลึกลงในจิตใจและความทรงจำของเด็กได้ยาวนานที่สุด

ชุดกิจกรรม

หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยชุดกิจกรรม
2 ส่วน คือ

1) ชุดกิจกรรมพื้นฐาน

การสอนจะเริ่มจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความ
เข้าใจในสาระต่างๆให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนให้การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

2) ชุดกิจกรรมเลือก  

ชุดกิจกรรมเลือกมีทั้งหมด 5 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำความ
เข้าใจในสาระผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบการสอนโดยจะเลือกสอนทุกชุดกิจกรรมหรือเลือกผสมผสานกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในหลักสูตรจากชุดกิจกรรมพื้นฐาน และได้
ทบทวนและตอกย้ำการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเลือกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแต่ละชุดกิจกรรม
เลือก
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ชุดกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1   เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2   คำขวัญ
กิจกรรมที่ 3
สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ชุดกิจกรรมเลือก

คนดีทำดี

เรียนรู้ผ่านชีวประวัติและความดี
ของบุคคลต่างๆ
กิจกรรม
1. บัตรคนทำดี 1
2. บัตรคนทำดี 2
3. ความดีในนิทาน
4. ความดีแห่งพงไพร
5. คนดีที่เสียสละ
6. คนดีที่รักความเป็นธรรม   
7. ผู้นำเมืองแซนด์วิช
8. ทบทวนความทรงจำบุคคลทำดี
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“โตไปไม่โกง” เดอะบุก๊ คลับ

เรียนรู้ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
กิจกรรม
1. “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
2. พราวแสงรุ้ง 1
3. พราวแสงรุ้ง  2
4. พราวแสงรุ้ง 3
5. รักความจริง
6. สรุปบทเรียน และบุ๊กคลับปาร์ตี้

10/4/11 9:24:19 PM

เรื่องจริงผ่านตา

เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์สำคัญ
กิจกรรม
1. ภาพสะท้อน
2. สึนามิ
3. คลื่นยักษ์ถล่มเมือง
4. นักข่าวจิ๋ว เล่าเรื่อง
5. ปลูกสิ่งดีๆ ในตัวเรา
6. ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี
7. ปลูกถ่ายเมล็ดพันธุ์ความดี

มิวสิกคลับ

เรียนรู้ผ่านดนตรีที่ประทับใจ
กิจกรรม
1. ค่าของคน
2. ทำเพื่อส่วนรวม
3. ความจริงทำให้โลกหมุนไป
4. รองเท้าคู่เก่า
5. ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
6. ฉันแต่งเพลง 

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรม
1. หลงมนต์โฆษณา
2. รู้ทันความอยากจากโฆษณา
3. ต้นไม้สอยดาว
4. รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 1
5. รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 2
6. ผ้าห่ม ห่มน้อง 1
7. ผ้าห่ม ห่มน้อง 2
8. การส่งมอบผ้าห่มสู่น้อง
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ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
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ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
กระบวนการสอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายเริ่มต้น
จากกิจกรรมในชุดกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความเข้าใจในสาระต่างๆ
ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

จุดประสงค์ของชุดกิจกรรมพื้นฐาน
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของสาระหลักของหลักสูตร
“โตไปไม่โกง” ประกอบด้วยคุณค่าความดี 5 ประการ ได้แก่
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต (honesty and integrity) 
ข. การมีจิตสาธารณะ (greater good)  
ค. ความเป็นธรรมทางสังคม (fairness and justice) 
ง. การกระทำอย่างรับผิดชอบ (responsibility and accountability) 
จ. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง (sufficiency and moderation) 
2. เพื่อสร้างความคุ้นเคย และทัศนคติที่ดีของนักเรียนในการเรียนในรูปแบบ
กิจกรรม และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 3 สัปดาห์
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2 คำขวัญ
กิจกรรมที่ 3 สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
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โตไปไม่โกง
เยาวชนคนไทยสมัยนี้
หวังโตไปไม่โกงดีมีบัญญัติ
คุณธรรมเสริมสร้างอย่างเคร่งครัด
พร้อมรักชาติศาสน์กษัตริย์ความเป็นไทย
หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตคิดมุ่งมั่น
รู้หน้าที่สร้างชีวันอันสดใส
สองมีจิตสาธารณะจะปลอดภัย
ควรเข้าใจส่วนรวมร่วมสร้างงาน
สามรักความเป็นธรรมนำชีวิต
รู้ถูกผิดควรคำนึงพึงสมาน
สี่มีความรับผิดชอบประกอบการ
พร้อมประสานความร่วมมือไม่ถือตน
ห้าชีวิตพอเพียงเลี้ยงครอบครัว
ไม่ใช้จ่ายเกินตัวให้ขัดสน
ทั้งห้าข้อจะสร้างสุขทุกปวงชน
ประพฤติชอบกอบกุศลคือคนดี

(หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง – ร้อยกรอง)
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1

กิจกรรมที่

เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ทำความเข้าใจ และสามารถจดจำสาระทั้งห้าประการได้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนจดเนื้อร้อง และสอนนักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง
2. ครูแนะนำและอธิบายสาระในแต่ละข้อ ว่าคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร 

รวมทั้งตั้งคำถามให้นักเรียนระดมสมองหรือพูดคุยจากตัวอย่างพฤติกรรมใน
ชีวิตจริง เช่น 
		 • คนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนอย่างไร
พูดแต่ความจริง ไม่ลักขโมย หากเก็บของคนอื่นได้จะเอามาคืนเจ้าของ 

รักษาสัญญารักษาคำพูด 
		 • นักเรียนที่มีความรับผิดชอบต้องทำอย่างไรบ้าง
ส่งการบ้าน มาโรงเรียนตรงเวลา ทำตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
		 • พฤติกรรมที่นักเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้าง
คนแซงคิว คนตัวใหญ่เอาเปรียบคนตัวเล็ก ผู้ใหญ่ที่ชอบใช้เส้นสาย
		 • คนที่รู้จักความพอดีและพอเพียงเป็นคนอย่างไร
ไม่โลภ รู้จักพอ ประหยัด ไม่มากไปหรือน้อยไป ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
		 • นักเรียนสามารถมีจิตสาธารณะได้อย่างไรบ้าง
รักษาของส่วนรวม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว
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โตไปไม่โกง
จิตสำนึก ที่เราต้องมี  เพื่อจะเป็นคนดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ห้าข้อ ห้าคำ
แค่ทำให้ได้  เป็นเรื่องง่ายๆ เท่านั้นเอง
* ข้อ 1 ซื่อสัตย์   
ข้อ 2 รับผิดชอบ 
ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม 
ข้อ 4 พอเพียง  
ข้อ 5 ทำเพื่อส่วนรวม 
แค่นี้ ทำง่ายไม่ยากเลย
** เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง 

คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ จะไม่ลืมเรื่องนี้ 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 
(ซ้ำ * / **)
*** ลา ล้าลา ลา โตไปไม่โกง
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2

กิจกรรมที่

คำขวัญ

จุดประสงค์

เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูนำเพลงโตไปไม่โกงมาทบทวน
2. จากความเข้าใจในสาระทั้ง 5 ประการ ให้นักเรียนแต่ละคนแต่งคำขวัญ
3. นำคำขวัญทั้งหมดมารวมกัน ให้นักเรียนโหวตเลือกคำขวัญที่ถูกใจ
เพื่อนำมาทำเป็นป้ายคำขวัญของห้อง 
4. แบ่งกลุ่มเพื่อนำคำขวัญที่คัดเลือกแล้วมาตกแต่งทำป้ายคำขวัญ

“กตัญญู รู้ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย งามน้ำใจ เด็กไทยยุคพอเพียง”
ด.ช.พงศธร เดชผล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
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สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
จุดประสงค์

3

กิจกรรมที่

เพื่อเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้สาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และตอกย้ำ
คุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่า คุณค่าความดี 5 ประการ ประกอบด้วยสาระอะไรบ้าง
2. สอนการทำสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ก. นำกระดาษเอ 4 จำนวน 5 แผ่นมาพับครึ่ง

ข. นำเข็มร้อยด้ายมาเย็บตรงกลางกระดาษเอ 4 ที่พับครึ่ง
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ค. ตัดกระดาษสีขนาดเท่ากับกระดาษเอ 4 แล้วพับครึ่ง เพื่อทำปกสมุด 

ทากาวบริเวณสันสมุดที่เย็บเรียบร้อย แล้วนำกระดาษสีที่ตัดไว้มาติด
เป็นปกสมุด ตัดแต่งรูปทรงตามชอบ

ง. ตัดกระดาษสีต่างๆ มาตกแต่งปกสมุดทำมือตามจินตนาการ

3. เมื่อนักเรียนทำสมุดเสร็จแล้ว ให้เขียน ชื่อ นามสกุล ของตนเอง และบันทึก
หน้าแรกเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ
4. ครูขอให้นักเรียนทุกคนใช้สมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” ที่ทำขึ้นเองนี้จดบันทึก
ความดี และความรู้สึกของตนเอง เมื่อจบการเรียนการสอนหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” ทุกคาบเรียน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คุณค่าความดี 5 ประการ

1.ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity)

แนวคิด

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนิน
ชีวิตที่ดีงามและนำไปสู่สังคมที่สุจริตและใสสะอาด ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่
การสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการ
บ่มเพาะและตอกย้ำ ฝึกฝนทั้งความคิดและพฤติกรรมให้มีความซื่อสัตย์ไม่ว่าเรื่องเล็ก
หรือใหญ่ โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตนเองและด้วยตนเองยามไม่มีใครกำกับควบคุม 

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ สามารถดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ได้ภายใต้สภาวะสิ่งล่อใจต่างๆ 

โดยจะต้องสร้างความเข้าใจให้เห็นว่าผู้ที่ยอมแพ้ต่อความทุจริต มีพฤติกรรมคดโกงยอม
แลกความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ชื่ อ เสี ย งอำนาจและเงิ น ทองนั้ น เป็ น ผู้ ที่ มี
พฤติกรรมน่าละอาย เนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์และทุจริตนั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่น 

บุคคลทุจริตมิได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ไม่น่านับถือ และไม่สามารถมี
ความสุขในระยะยาวได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มี
เกียรติ์และศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่เจริญงอกงามอย่างแท้จริง 

ความหมาย

ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มี
ความซื่ อ ตรง และมี เจตนาที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น โดยชอบ 

ไม่คดโกง 
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การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

พูดความจริง
ไม่ลักขโมย
ทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ทำตามสัญญา
ตรงไปตรงมา
กล้าเปิดเผยความจริง
รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม

10
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2. การกระทำอย่างรับผิดชอบ
(Responsibility and Accountability)
แนวคิด

ทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย แต่ละคนต่าง
ก็มีบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของ
ครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น มีวินัยและมีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาที่
ตกลงร่วมกันเพื่อความผาสุกและเป็นธรรมของสังคม ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องมี
ความเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ และหากกระทำผิดก็พร้อมที่
จะยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไขในการกระทำที่ผิดพลาดของตนเอง คุณค่าของความ
รับผิดชอบนี้เป็นอีกหนึ่งจิตสำนึกที่จำต้องสร้างและฝึกฝน ผู้ที่ขาดจิตสำนึกของความ
รับผิดชอบนอกจากจะมีแนวโน้มที่จะละเลยหน้าที่ของตัวเอง อาจนำไปสู่การใช้อำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการหลบเลี่ ย งกฎกติ ก าหรื อ กอบโกยผลประโยชน์ โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ความ
เดือดร้อนของผู้อื่น

ความหมาย

การกระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้
เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่ผิด

11
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การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
มีระเบียบวินัย 
เคารพกติกา
รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ
รู้จักสำนึกผิดและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

12
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3. ความเป็นธรรมทางสังคม
(Fairness and Justice)
แนวคิด

ทุกคนควรได้รบั ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะแตกต่าง
กันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำเนิด ฐานะ หรือการศึกษา ดังนั้น การให้ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น จะช่วยให้รักษาความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

ผู้ที่เข้าใจและรักความเป็นธรรมจะไม่เอาเปรียบผู้อื่น ผู้นำที่มีความเป็นธรรมจะไม่
คดโกงจากส่วนรวมหรือให้ผลประโยชน์แต่เพียงพวกพ้อง แต่คำนึงถึงทุกๆ คนอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม

ความหมาย

ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

และอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•
•

นึกถึงใจเขาใจเรา
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
รับฟังผู้อื่น
เคารพให้เกียรติผู้อื่น
กตัญญูอย่างมีเหตุผล
คำนึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด

13
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4. การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency and Moderation)

...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...

  

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541

14
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แนวคิด

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี 

ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่
อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ จนกระทั่งนำไปสู่
การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมใน
ภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ 

ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้ง
ตัวเองและผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง 
ไม่กลัวความยากลำบาก
ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
มีสติและเหตุผล

15
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5. การมีจิตสาธารณะ
(Greater Good)
แนวคิด

เราทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งทุกคนล้วนปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่ดีและ
เป็นสุข สังคมจะดีได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับสมาชิกในสังคมที่จะต้องร่วมกันสร้างและช่วยกัน
ประคั บ ประคอง โดยการอยู่ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในสั ง คมหนึ่ ง นั้ น ต้ อ งอาศั ย ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำเพื่อ
ส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะ
เสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม การปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่เล็กนี้
จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคนดีที่มิใช่เก่งเพียงอย่างเดียวหรือเก่งแต่เอาเปรียบ
ผู้อื่น แต่เป็นคนดีที่จะสามารถโอบอุ้มสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยในระดับ
เยาวชนอาจเริ่มฝึกฝนจากสังคมเล็ก เช่น จิตสาธารณะในโรงเรียนหรือชุมชน

ความหมาย

การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และคำนึง
ถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของส่วนรวม

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

ร่วมดูแลสังคม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว
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FOR THE TEACHER
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก. หัวแจกัน)
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ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
ชุดกิจกรรมเลือก
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ชุดกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมเลือกเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 5 ชุด
เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถเลือกสอนได้ตามความสนใจและความเหมาะสม 

เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมเลือก

1. เพื่อเป็นการตอกย้ำความเข้าใจในคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงสาระและคุณค่าความดีต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิต 

โดยผ่านการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ 

ชุดกิจกรรมเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. คนดีทำดี
2. “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
3. เรื่องจริงผ่านตา
4. ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
5. มิวสิกคลับ
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1

ชุดกิจกรรมเลือก
คนดีทำดี

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเป็ น แบบอย่ า งและแรง
บั น ดาลใจแก่ ป วงชนชาวไทยและชาวโลก ทรงพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม 5 ประการใน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ได้ทรงงานหนักด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละความสุขส่วนพระองค์ กอรปด้วยพระอัจฉริยภาพคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ไบโอดีเซล ฝนหลวง ทั้งทรงดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ 

ประหยัด และพอเพียง พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงล้วนเพื่อประโยชน์สูงสุดและ
ความสุขของพสกนิกร ดังปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเป็นที่ซาบซึ้งแก่ปวงชนชาวไทยล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทรง
เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจอันสูงส่งเทอดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
“ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ประวัติของคนอื่น เราจะรู้ไปเพื่ออะไร รู้แล้วได้อะไร มี
ประโยชน์อะไร ”
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ล้วนเป็นคำถามทีพ่ บได้บอ่ ยเมือ่ เราต้องเรียนประวัตบิ คุ คลสำคัญหรือบุคคลในอดีต 

เขาเหล่านั้นทำประโยชน์อะไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องราว
ของเขา แต่เชื่อหรือไม่ว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกือบทุกคนเคยอ่านประวัติของ
บุคคลในอดีต และเขาเหล่านั้นได้รับแรงบันดาลใจบางอย่าง จนบางครั้งเปลี่ยนชีวิตของ
คนธรรมดาๆ คนหนึ่งไปตลอดกาล
แนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีคิดของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในอดีตสามารถเปลี่ยน
ความคิดของคน สร้างแรงบันดาลใจ และค้นพบวิธีการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้ หลักสูตร 

“โตไปไม่ โ กง” จึ ง จั ด ทำชุ ด กิ จ กรรม “คนดี ท ำดี ” ซึ่ ง ได้ คั ด เลื อ กบุ ค คลทั้ ง ใน
ระดับโลก ระดับประเทศ คนธรรมดา ตัวละครในการ์ตูนหรือภาพยนต์ ที่ควรค่าแก่
การยกย่องและเป็นแบบอย่างของการทำดี ที่สอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการ
ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็น
ธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง จากการ
เรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมที่หยิบยกพฤติกรรมและการกระทำที่โดดเด่นและเป็นความดี
ของบุ ค คลต่ า งๆ มานำเสนอนี้ นั ก เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ ว่ า คนดี ค นที่ น่ า ยกย่ อ งควรมี
คุณลักษณะอย่างไร และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมอย่างไรเป็นพฤติกรรมที่ดี 

และควรนำมาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องการตัดสินคุณค่าของคนว่า
ไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก หากแต่เป็นคุณความดีที่อยู่ภายในและการกระทำที่จะบอกได้
ว่าคนๆ นั้นมีคุณค่าเพียงใด นักเรียนจะสามารถเห็นคุณค่าความดีในตนเอง สามารถ
แยกแยะและเลือกทำในสิ่งที่ดี และรู้ว่าตัวเอง หรือคนธรรมดาก็สามารถเป็นคนดี คนที่
น่ายกย่องได้ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บัตรคนดี ทำดีมีจำนวน 10 ใบ ประกอบด้วย
1. ฮาน บริงเคอร์ (Hans Brinker)
2. สืบ นาคะเสถียร
3. กฤษณา ไกรสินธุ์
4. อองซาน ซูจี
5. อับราฮัม ลินคอล์น
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6. ซูเปอร์แมน
7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
8. หมอซินเธีย หม่อง
9. ดาบวิชัย
10. ระพี สาคริก 

ระยะเวลา
สื่อการเรียนการสอน

1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
บัตรคนดีทำดี จำนวน 10 ใบ

การจัดกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

บัตรคนทำดี 1
บัตรคนทำดี 2
ความดีในนิทาน
ความดีแห่งพงไพร
คนดีที่เสียสละ
คนดีที่รักความเป็นธรรม   
ผู้นำเมืองแซนด์วิช
ทบทวนความทรงจำบุคคลทำดี

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ครูอาจใช้ตัวอย่าง
คนดีทำดี 1 คน ใน 2 คาบ ก็ได้ โดยปรับเนื้อหาความยากง่ายให้เหมาะสมกับเวลา
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คนดีทำดี
1 บัตรคนทำดี 1
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คนดี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณลักษณะของคนดีผ่านบัตรคนดีทำดี และสามารถ
วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนความจำของนักเรียนเรื่องคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูสามารถเขียนคุณค่าความดี 5 ประการ บน
กระดาน (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง)
2. ครูแจกกระดาษเอ 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
3. ครูตั้งคำถามว่า “ในความคิดของนักเรียน ถ้าให้คิดถึงคนทำดีตามคุณค่า
ความดี 5 ประการในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” นักเรียนจะนึกถึงใคร”  

ให้นักเรียนเขียนชื่อบุคคลลงในกระดาษที่แจก (คนที่นักเรียนเลือกจะเป็นคน
ที่มีตัวตนจริงหรือเป็นตัวการ์ตูนก็ได้)
4. ครูอธิบายว่าแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง 5 คุณค่าความดี ครูอาจจะยก
ตัวอย่างเช่น ลุงตุ่มข้างบ้าน เหตุผลที่เลือกเพราะลุงตุ่มเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่
ซื่อสัตย์ ขับรถดีมีวินัยไม่ฝ่าไฟแดง และมีน้ำใจช่วยเก็บเศษขยะที่ค้างอยู่ตาม
ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำในซอย เพื่อไม่ให้น้ำท่วมเวลาฝนตก ตัวอย่างการ
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5.
6.
7.

8.

9.

กระทำที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ 5 ประการ ของลุงตุ่ม คือ ลุงตุ่มเป็นคน
ซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงินของผู้โดยสารได้ในรถ แล้วแจ้งรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อประกาศหาเจ้าของจนพบ และมีจิตสาธารณะดูแลของส่วนรวม 

เพราะลุงตุ่มคิดว่า เป็นหน้าที่ที่คนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน เป็นต้น 
ครูขออาสาสมัคร 5 คนมานำเสนอคนทำดีที่ตัวเองเลือกมา
แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่มแจกกระดาษเอ 4 ให้กลุ่มละ 2 แผ่น
ครูติดบัตรคนดีทำดีทั้งหมดบนกระดาน ให้ด้านหน้าที่มีรูปเข้าหากระดาน 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมากลุ่มละ 1 คน เมื่อครูให้สัญญาณตัวแทน
วิ่งไปหยิบบัตรกลุ่มละ 1 ใบ นำกลับมาอ่านข้อมูลในบัตรและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม 
ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า บุคคลเหล่านี้ได้ทำความดีอะไรบ้างที่สามารถ
เชื่อมโยงกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

และให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเป็นบุคคลในบัตร โดยมีกติกาว่าทุกคน
ในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการแสดง กำหนดเวลาแสดง กลุ่มละ 4 นาที 
ครูให้ให้เวลากลุ่มคิดและซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ 20 นาที 

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี จำนวน 10 ใบ

35

Manual Book P5 AW_3.indd 35

10/4/11 9:25:56 PM

คนดีทำดี
2 บัตรคนทำดี 2
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คนดี ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร “โตไปไม่ โ กง” ได้ แ ก่ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การมี
จิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณลักษณะของคนดีผ่านบัตรคนดีทำดี และสามารถ
วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นว่าในโลกนี้มีคนมากมายทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก
ที่ทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แกเราในการทำความดีตามคุณค่าความดี 5
ประการ 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามเดิมที่แบ่งไว้ 10 กลุ่มจากคาบที่แล้ว 
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติ กลุ่มละ 3 นาที พร้อมทั้ง
อ่านบัตรคนดีทำดี ที่ตนเองได้รับหลังจากแสดงเสร็จทีละกลุ่ม
4. ครูสรุปและอธิบายถึงคุณลักษณะของคนดีว่า คนดีนั้นจะเป็นใครก็ได้ สิ่ง
สำคัญอยู่ที่การกระทำของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความดี 5 ประการ คือ 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
		 อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง การกระทำทีด่ จี ะเป็นสิง่ เล็กน้อย
หรือยิ่งใหญ่ก็ได้ สิ่งเหล่านั้นควรค่าแก่การยกย่อง และนักเรียนก็สามารถเป็น
คนดี คนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเริ่มจากตนเอง เริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได้ 

ครูอาจยกตัวอย่างจากบุค คลในบั ต รบุ ค คลที่ นั ก เรี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ
ประกอบการอธิบายเพิ่มเติม 

สื่อการเรียนการสอน
บัตรคนดีทำดี จำนวน 10 ใบ
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ความดีในนิทาน
จุดประสงค์

3

กิจกรรมที่

เพือ่ ให้นกั เรียนเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ผ่านเหตุการณ์และเรื่องเล่าต่างๆ ได้แก่ “ฮาน บริงเคอร์” (Hans Brinker) เด็กชาย
ผู้เอานิ้วอุดรูรั่วของเขื่อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูกล่าวว่า “วันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง แต่
ก่อนจะฟังนิทาน ครูมีรูปอยากให้นักเรียนดูก่อน” ครูให้นักเรียนดูรูป
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คนดีทำดี
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2. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าเด็กในรูปนี้ กำลังทำอะไร” 
3. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี “ฮาน บริงเคอร์” ให้นักเรียนฟัง
4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แล้วครูตั้งคำถาม ดังนี้
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่ครูเล่าให้ฟัง
ข. นักเรียนคิดว่า เรื่องเด็กชายผู้กล้าหาญนั้น ตรงกับคุณค่าความดี 5
ประการในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ข้อใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ค. ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายฮาน บริงเคอร์ นักเรียนจะทำอย่างไร จะทำเหมือน
เด็กชายฮาน บริงเคอร์หรือไม่อย่างไร อธิบาย พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
ง. ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่เด็กชายฮาน บริงเคอร์ 

ได้ช่วยเหลือ และเมืองที่เด็กชายฮาน บริงเคอร์ไม่ได้ช่วยเหลือ
5. ครูสรุปว่า การรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นที่ต้องดูแล 

แต่เด็กๆ อย่างนักเรียนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้เช่นเดียวกัน เช่น การ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูแลของสาธารณะต่างๆ ไม่ไปขีดเขียนกำแพง เคารพกติกา
ของสังคม เพราะการทำหน้าที่ของสมาชิกในสังคมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 

หากมีคนใดในสังคม ไม่ทำหน้าที่ของตนเอง สังคมจะไม่สามารถพัฒนาไปได้ 

นอกจากนี้ เรื่องของจิตสาธารณะที่นึกถึงผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าผล
ประโยชน์ของตนเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนควรคำนึงถึง เพราะการที่เรา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าเรา มี
น้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ฮาน บริงเคอร์”
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ความดีแห่งพงไพร
จุดประสงค์

4

กิจกรรมที่

เพือ่ ให้นกั เรียนเรียนรูจ้ กั และเรียนรูค้ ณ
ุ ค่าความดีเรือ่ ง จิตสาธารณะ ผ่านเรือ่ งราว
ของการเสียสละของ “สืบ นาคะเสถียร”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษเอ 4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อสัตว์ป่าให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 1 นาที 

กลุ่มไหนได้จำนวนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
3. ครูถามว่า “สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหน” ครูถามต่อไปว่า “ถ้าไม่มีป่า สัตว์
เหล่านี้จะเป็นอย่างไร”
4. ครูกล่าวว่า “วันนี้ครูมีเรื่องราวของคนดีที่เสียสละเพื่อปกป้องป่าไม้มาเล่า
ให้ฟัง” ครูอ่านบัตร คนดีทำดี “สืบ นาคะเสถียร” ให้นักเรียนฟัง
5. ครูถามนักเรียนว่า
ก. สืบ นาคะเสถียร เป็นใคร
ข. สืบ นาคะเสถียร ทำอะไร
ค. ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้น ผลจะเป็นอย่างไร
ง. ถ้าไม่มีป่าไม้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ต่อสัตว์ป่า มนุษย์ และผลกระทบอื่นๆ
จ. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูป “ป่าไม้ของฉัน” และอธิบายว่านักเรียน
จะช่วยรักษาป่าได้อย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “สืบ นาคะเสถียร”
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คนดีทำดี

คนดีที่เสียสละ
จุดประสงค์	

5

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
อยู่สถานภาพใด ทำอาชีพอะไร แต่ทุกคนสามารถทำความดีและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมได้
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณลักษณะของคนดีผ่านเรื่องราวของ 

“กฤษณา ไกรสินธุ”์ และสามารถวิเคราะห์ถงึ คุณลักษณะและพฤติกรรมทีด่ ไี ด้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแบ่งกระดานออกเป็น 4 ช่องและแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 4 กลุ่ม 

เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเล่ น เกมแข่ ง เขี ย นการกระทำที่ เ ป็ น ความดี ต ามคุ ณ คุ ณ ค่ า
ความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
2. ครูบอกกติกาให้นักเรียนแต่ ล ะกลุ่ ม เข้ า แถวเรี ย งหนึ่ ง เมื่ อ ครู บ อกเริ่ ม ให้
คนแรกวิ่งออกไปเขียนความดีตามสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” บน
กระดาน 1 ข้อแล้ววิ่งกลับมาให้เพื่อนคนต่อไปออกไปเขียน คนที่ออกไป
แล้วกลับไปต่อท้ายแถวใหม่ กลุ่มไหนเขียนความดีได้มากที่สุดภายใน 5 นาที
ถือว่าชนะ (คำตอบที่ซ้ำกัน นับเพียง 1 ข้อ) 
3. ครูอธิบายว่าความดีมีหลายอย่าง ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความดีของบุคคล
จากบัตร
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม พร้อมแจกกระดาษเอ 4 ให้นักเรียน 

กลุ่มละ 2 แผ่น
5. ครูถามนักเรียนว่ามีใครรู้จักเภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กฤษณา 

ไกรสินธุ์ บ้าง ให้ยกมือขึ้น ครูอธิบายต่อว่าเธอผู้นี้ถูกขนานนามว่าเภสัชกร
ยิปซี ครูบอกว่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเธอผู้นี้กัน และมาดูว่าเธอทำ
ความดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างไรบ้าง
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

6. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี “กฤษณา ไกรสินธุ์” ให้นักเรียนฟัง
7. ครูตั้งคำถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ โดยให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเขียนคำตอบลงในกระดาษ ตัวอย่างคำถาม เช่น
ก. กฤษณา ไกรสินธุ์ ถูกขนานนามว่าอะไร
ข. กฤษณา ไกรสินธุ์ ทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง
ค. นักเรียนคิดว่าการกระทำของ “กฤษณา ไกรสินธุ์” ตรงกับคุณค่าความดี 

5 ประการข้อใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ง. ให้ในกลุ่มช่วยกันคิดว่าเคยทำอะไรบ้างที่ตรงกับคุณค่าความดี 5 ประการ 
8. ครูสรุปว่า “กฤษณา ไกรสินธุ์” เป็นผู้มีจิตสาธารณะ นึกถึงความเดือดร้อน 

ความทุกข์ยากของผู้อื่น เลียสละตนเองทำเพื่อผู้อื่น ยอมเหน็ดเหนื่อย และ
ละทิ้งความสะดวกสบาย ตำแหน่ง ชื่อเสียง และเงินทอง เพื่อความถูกต้อง
สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นคนดีที่น่ายกย่อง

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “กฤษณา ไกรสินธุ์”
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คนดีที่รักความเป็นธรรม
จุดประสงค์	

6

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีจำเป็นต้องเป็นคน
		 ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณลักษณะของคนดีผ่านเรื่องราวของ “ออง ซาน ซูจี” 

และสามารถวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสร้างวงกลมของตนเองด้วยการ
จับมือกัน โดยกำหนดว่าทุกคนห้ามขยับตัว ห้ามพูด ห้ามปล่อยมือซึ่งกัน
และกัน ครูกำหนดเวลา 5 นาที กลุ่มใดขยับตัวก่อน กลุ่มนั้นแพ้
2. เมื่อครบเวลา 5 นาที ครูถามว่า ทุกคนรู้สึกอย่างไร
3. ครูตั้งคำถามอีกว่า 
ก. หากนักเรียนไม่ได้พบพ่อกับแม่เป็นเวลานาน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
ข. หากนักเรียนถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเลย นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
4. ครูอ่านบัตรคนดีทำดี ของ “ออง ซาน ซูจี” 
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5. ครูตั้งคำถาม
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไร
ข. ถ้านักเรียนเป็นออง ซาน ซูจี นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร 
ค. นักเรียนจะตัดสินใจเหมือนออง ซาน ซูจีหรือไม่ อย่างไร 
		 ง. นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมของออง ซาน ซูจี ตรงกับคุณค่าความดี 5 ประการ
ข้อใด 
จ. ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนถูกรังแก นักเรียนจะทำอย่างไร
ฉ. ครูสรุปว่า คนดีต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น ไม่ว่าจะมีโอกาสหรือไม่ เพราะทุก
คนเป็นคนเหมือนกับเรา มีความรู้สึก ไม่อยากถูกรังแก ไม่อยากถูกเอา
เปรียบ ที่สำคัญที่สุด การเป็นผู้นำต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน มีเหตุผล
ในการตัดสินใจ ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสำคัญ ไม่มองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ออง ซาน ซูจี”
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ผู้นำเมืองแซนด์วิช
จุดประสงค์	

7

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีจำเป็นต้องเป็น
คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คุณลักษณะของคนดีผ่านเรื่องราวของ “อับราฮัม 

ลินคอล์น” และสามารถวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องผู้นำที่ทำความดี ครูถามนักเรียนว่า 

ในความคิดของนักเรียนผู้นำควรมีคุณลักษณะอย่างไร 

ครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
2. ครูเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดานให้ได้มากที่สุด
3. ครูเกริ่นนำว่า เราจะมาทำความรู้จักผู้นำที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ได้ทำความดี
มากมาย บุคคลผู้นั้นคือ อับราฮัม ลินคอล์น
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม พร้อมแจกกระดาษเอ 4 ให้นักเรียน 

กลุ่มละ 4 แผ่น
5. ครูถามนักเรียนว่า ใครรู้จักอับราฮัม ลินคอล์นบ้าง ครูอ่านบัตรอับราฮัม 

ลินคอล์นให้นักเรียนฟัง
6. ครูเขียนคำถามบนกระดานทีละข้อ ให้แต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงในกระดาษ 
ก. บัตรคนดีทำดี ที่ในกลุ่มได้รับคือใคร
ข. บุคคลในบัตรทำอะไรบ้างที่โดดเด่น
ค. นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ง. เหตุใดการกระทำของเขาจึงเป็นความดีที่ควรยกย่องและเขามีคุณค่า
ความดีข้อใดบ้างตามสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

7. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้น กลุ่มละ 3 นาที 
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประดิษฐ์หนังสือทำมือรูปแซนด์วิช โดยอธิบายวิธีการ
ทำว่าหนังสือทำมือรูปแซนด์วิชนั้นมีส่วนประกอบหลัก คือ ขนมปังแซนด์วิช 

2 แผ่น ซึ่งจะทำโดยการตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดเท่า
ขนมปังจริง ลงสีตามใจชอบ เขียนชื่อบุคคลในบัตรลงบนขนมปังแผ่นแรกแล้ว
เขียนว่าจัดทำโดย ใส่ชื่อนามสกุลนักเรียนลงบนขนมปังแผ่นที่สอง ส่วนของ
ไส้แซนด์วิช นักเรียนสามารถประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆ โดยวิธีการตัดกระดาษ
และลงสี เช่ น แฮม ชี ส ผั ก กาดหอม มะเขื อ เทศ ไข่ ด าว เบคอน ซอส
มะเขือเทศ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนเขียนการกระทำที่ประทับใจที่ในกลุ่ม
ได้ช่วยกันคิดมา โดยเขียนการกระทำ 1 การกระทำ ต่อไส้แซนด์วิช 1 ใบ 

ดังนั้นการกระทำที่ประทับใจยิ่งมากเท่าใดไส้แซนด์วิชก็จะมากขึ้นเท่านั้น
9. นักเรียนเขียนลักษณะอื่นๆ ที่คิดว่ามีความสำคัญของบุคคลในบัตร เช่น เพศ 

สัญชาติ ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ เป็นต้น ลงในไส้แซนด์วิช โดยเขียน 1 ลักษณะ
ลงใน 1 ใบของไส้แซนด์วิช
10. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน กลุ่มละ 5 นาที
11. ประกวดผลงานจากการลงคะแนนเสียงของนักเรียนในห้อง

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “อับราฮัม ลินคอล์น”
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ทบทวนความทรงจำบุคคลทำดี
จุดประสงค์

8

กิจกรรมที่

เพือ่ ให้นกั เรียนจดจำคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของคนดีทั้ง 5 คนจากบัตรบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่า คนดีที่ทำคุณงามความดีในโลกนี้มีหลายคนและมากมายหลาย
อย่าง แต่คนดีที่เราจะเน้น คือ คนดีที่ทำคุณความดีตามหลักคุณค่าความดี 

5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. ครูทบทวนความจำนักเรียนว่า จากบัตรคนดีทำดีที่เราเรียนไปมีใครบ้างโดย
การให้เล่นเกมทายจากคุณลักษณะว่าเขาผู้นั้นคือใคร
ก. ฮาน บริงเคอร์
ข. สืบ นาคะเสถียร
ค. กฤษณา ไกรสินธุ์
ง. ออง ซาน ซูจี
จ. อับราฮัม ลินคอล์น
3. ครูติดแผ่นคุณลักษณะของทั้ง 5 คน คละกันบนกระดาน เพื่อแข่งขันหาแผ่น
คุณลักษณะของผู้นำที่ทำความดี
4. ครูอธิบายกติกาการแข่งขันหาแผ่นคุณลักษณะของผู้นำที่ทำความดี โดย
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนเตรียมไว้ทำการแข่งขันใน
แต่ละรอบจำนวน 2 คน การแข่งขันมีทั้งหมด 5 รอบ วิธีการแข่งขันคือเมื่อ
ครูอ่านคำถามจบ และให้สัญญาณ ตัวแทนแต่ละกลุ่มรีบปรึกษากันและให้
รีบวิ่งไปหยิบแผ่นคุณลักษณะกลับมา 1 แผ่นเท่านั้น กลุ่มไหนหยิบถูกได้ 1 

		 คะแนน หยิบผิดได้ 0 คะแนน ทุกรอบให้ครูเฉลยคำตอบทันที หากกลุม่ ไหน
หยิบแผ่นคำตอบผิด ให้ครูถามนักเรียนในห้องว่า คิดว่าแผ่นไหนอีกบ้างที่เป็น
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

คุณลักษณะของบุคคลที่เอ่ยถึงในแต่ละรอบ ครูเอาแผ่นคุณลักษณะที่นักเรียน
หยิบออกมาแล้วกลับไปติดบนกระดานใหม่ โดยพยายามสลับที่ไปมาเพื่อให้
นักเรียนจำไม่ได้
5. คำถามการแข่งขันรอบแรก “แผ่นคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นการกระทำของ
ฮาน บริงเคอร์” เมื่อนักเรียนวิ่งกลับมา ครูถามทีละกลุ่มจนครบ 4 กลุ่ม
ต่ อ ว่ า ทำไมจึ ง คิ ด ว่ า แผ่ น คุ ณ ลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ของฮาน บริ ง เคอร์ ครู เ ฉลย
คำตอบทีละกลุ่ม
6. การแข่งขันรอบสอง “แผ่นคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นการกระทำของสืบ นาคะ
เสถียร” เมื่อนักเรียนวิ่งกลับมาครูถามทีละกลุ่มจนครบ 4 กลุ่มต่อว่า ทำไมจึง
คิดว่าแผ่นคุณลักษณะนี้เป็นของ สืบ นาคะเสถียร ครูเฉลยคำตอบทีละกลุ่ม
7. การแข่งขันรอบสาม “แผ่นคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นการกระทำของกฤษณา 

ไกรสินธุ์” เมื่อนักเรียนวิ่งกลับมาครูถามทีละกลุ่มจนครบ 4 กลุ่มต่อว่า ทำไม
จึงคิดว่าแผ่นคุณลักษณะนีเ้ ป็นของกฤษณา ไกรสินธุ์ ครูเฉลยคำตอบทีละกลุม่
8. การแข่งขันรอบสี่ “แผ่นคุณลักษณะใดบ้างทีเ่ ป็นการกระทำของออง ซาน ซูจ”ี  

เมื่อนักเรียนวิ่งกลับมาครูถามทีละกลุ่มจนครบ 4 กลุ่มต่อว่า ทำไมจึงคิดว่า
แผ่นคุณลักษณะนี้เป็นของออง ซาน ซูจี ครูเฉลยคำตอบทีละกลุ่ม
9. การแข่งขันรอบห้า “แผ่นคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นการกระทำของอับราฮัม 

ลินคอล์น” เมื่อนักเรียนวิ่งกลับมาครูถามทีละกลุ่มจนครบ 4 กลุ่มต่อว่า 

ทำไมจึงคิดว่าแผ่นคุณลักษณะนี้เป็นของอับราฮัม ลินคอล์น ครูเฉลยคำตอบ
ทีละกลุ่ม
10. ครูสรุปว่าประวัติและการกระทำความดีของบุคคลที่เลือกมานี้หวังว่าจะเป็น
แรงบันดาลใจให้นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่างแห่งการทำความดีต่อไป ครูนับ
คะแนน กลุ่มที่ชนะได้ของรางวัล

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ฮาน บริงเคอร์” “สืบ นาคะเสถียร” 

“กฤษณา ไกรสินธุ์” “ออง ซาน ซูจี” และ “อับราฮัม ลินคอล์น”
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2

ชุดกิจกรรมเลือก
“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ

การอ่านเป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ผ่านตัวอักษร จินตนาการ และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทบทวน หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ได้นำวิธีการอ่านแบบรวมกลุ่มหรือสโมสรนักอ่าน (Book Club) ซึ่งเป็นวิธี
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่าน ทำงาน
เป็นกลุ่ม และแบ่งปันสิ่งที่ตนเองเรียนรู้แก่ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
สโมสรนักอ่าน หมายถึง การรวมกลุ่มของนักอ่าน ที่อ่านหนังสือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การอ่านซึ่งกันและกัน โดยอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องแล้ว
นำมาอภิปราย ตั้งคำถาม วิเคราะห์เนื้อเรื่อง ซึ่งคณะผู้จัดทำหลักสูตรได้คัดเลือก
หนังสือที่มีคุณค่า และมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของ
หลักสูตร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง หลังจากกิจกรรมการอ่าน
ทุกครั้ง ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ทบทวน ด้วยการตั้งคำถามและชักชวน
ให้นักเรียนตั้งคำถาม นักเรียนจะเป็นผู้ร่วมนำการอภิปราย ซึ่งการตั้งคำถามนี้จะ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียนด้วย 
นอกจากจะมีการอ่านแล้ว นักเรียนจะได้มีกิจกรรมการฟัง การพูด และการเขียน 

และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่อ่าน เพื่อตอกย้ำให้นักเรียนจดจำและซาบซึ้ง
ในคุณค่าของเนื้อหาในหนังสือ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การผลิต
ที่คั่นหนังสือ การผลิตปกหนังสือ การแต่งบทกวี การวาดรูป การโต้วาที และการทำ
หนังสือทำมือ เป็นต้น    
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
รายชื่อหนังสือ

1. วาวแพร. พราวแสงรุ้ง. กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์ผีเสื้อ. 2530. 
2. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. ธรรมจริยา เล่ม 4. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

(ไม่ระบุปีพิมพ์)
3. ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์.  เภสัชกรยิปซี. กรุงเทพฯ: มีดีคอมมิค, 2554.
4. เด็กน้อยกับยักษ์ใหญ่ : รวมนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิเด็ก. 2545.
5. เด็กกับม้าไม้. ชุดวรรณกรรมเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หิ่งห้อย. 2554
6. สตูดิโอ ชุงบิ. อับราฮัม ลินคอล์น. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์, 2553.

การจัดกิจกรรมเรียนรู้
 	
 	
 	

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
พราวแสงรุ้ง 1 
พราวแสงรุ้ง 2
พราวแสงรุ้ง 3 
รักความจริง
สรุปบทเรียน และบุ๊กคลับปาร์ตี้
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“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
จุดประสงค์	

1

กิจกรรมที่

เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมสโมสรนักอ่านและแนะนำหนังสือที่อ่านใน 

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยคำถาม “หนังสือหรือเรื่องที่นักเรียนเพิ่งอ่านล่าสุดคือ
เรื่องอะไร เนื้อเรื่องโดยสรุปเป็นอย่างไร” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเริ่ม
คิด แล้วให้นักเรียนจำนวนหนึ่งได้ตอบคำถาม 
2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มๆ ละ 6-8 คน แล้วถามคำถาม “หนังสือเล่มโปรดหรือ
เรื่องอ่านที่โปรดของนักเรียนคือเรื่องอะไร” โดยให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนใน
ใบงานแล้วเล่าให้เพื่อนฟังถึงหนังสือเล่มโปรดของตนแล้วจดบันทึกในสมุด
บันทึก “โตไปไม่โกง” 
3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด โดยครูจด
บันทึกบนกระดานดำเป็นบัญชีหนังสือที่นักเรียนอ่าน 
4. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ครูนับจำนวนหนังสือที่นักเรียนอ่าน ชมเชยที่
ทุกคนอ่านหนังสือ 
5. ครูถามว่าการที่นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือแล้วนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
เช่นนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง โดยครูสรุปคำตอบและบันทึกคำตอบ
บนกระดานดำ แล้วครูชี้ให้เห็นว่าคำตอบดังกล่าว คือประโยชน์ของสโมสร
นักอ่าน (Book Club) ที่มีการดำเนินการอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งพวกเรา
ทุกคนจะมาช่วยกันก่อตั้ง “โตไปไม่โกง เดอะบุ๊กคลับ” ในโรงเรียนของเรา
6. ครูอธิบายถึง “โตไปไม่โกง เดอะบุ๊กคลับ” ว่าจะเริ่มต้นด้วยหนังสือ 5 เล่มที่
ครูจะแนะนำให้นักเรียนอ่าน แล้วเล่าเรื่องย่อให้ฟัง
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

7. ก่อนเริ่มต้นอ่าน ครูขอให้นักเรียนกำหนดกติการ่วมของ “โตไปไม่โกง” เดอะ
บุ๊กคลับ ได้แก่ กติกาการอ่าน กติกาการยืม-คืน และกติกาการดูแลหนังสือ 

และอภิปรายถึงข้อดีของกติกาในแต่ละข้อ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละ
กลุ่มดูแลกติกาในแต่ละด้าน (ดูตัวอย่าง)
การอ่าน

การยืม – คืน

- รับผิดชอบ
การอ่านของตนเอง

- ระยะเวลาการยืม
ไม่เกิน ... วัน
- ลงชื่อ ยืม-คืน ทุกครั้ง

การดูแลหนังสือ
- ไม่พับมุมหนังสือ
- ไม่ฉีก-ทำลายส่วนใด
ส่วนหนึ่งของหนังสือ

8. ครูขอให้นักเรียนช่วยกันจัดมุม “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ โดยอาจเขียน
ป้ายชื่อ ป้ายกติกา วิธีการดูแลหนังสือ ฯลฯ และตกแต่ง จัดแสดงตัวอย่าง
ปกหนังสือ หนังสือ และเรื่องย่อ

สื่อการเรียนการสอน

1. ธรรมจริยา “ตอน ความรู้จักผิดและชอบสอนให้รู้จักรักความจริง”
2. พราวแสงรุ้ง  
3. เภสัชกรยิปซี
4. เด็กน้อยกับยักษ์ใหญ่
5. เด็กกับม้าไม้
6. อับราฮัม ลินคอล์น
7. ใบงาน “หนังสือเล่มโปรด”
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พราวแสงรุ้ง 1

2

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร             

ผ่านหนังสือเรื่อง “พราวแสงรุ้ง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำหนังสือพราวแสงรุง้ ซึง่ เป็นหนังสือทีใ่ ห้อา่ นในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

และเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530 

(ดูเรื่องย่อในเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น 11 กลุม่ แล้วให้อา่ นหนังสือ “พราวแสงรุง้ ” กลุม่ ละ 1 ตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รั้วต้นไม้
ความชั่วร้าย
ลบความผิด
งานสำคัญ
กฎระเบียบ
จะเป็นพระเจ้า

7. ไปโรงเรียน
8. อุบัติเหตุ
9. ความคิดที่ดี
10. ฤดูหนาวเยือน
11. แสงสีรุ้ง
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

3. เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสรุปเรื่องโดยใช้ใบงาน “เล่าเรื่องให้
เพื่อนฟัง”  
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง โดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอน (ตัวอย่างคำถามใน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
5. ให้นักเรียนช่วยกันเลือกว่าชอบตอนไหนมากที่สุด เพราะอะไร
6. ให้นักเรียนจดบันทึกการอ่านในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ เรื่อง “พราวแสงรุ้ง”
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “พราวแสงรุ้ง”
3. ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
พราวแสงรุ้ง
เรื่องย่อ
ชาญ เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ได้มาพบและรู้จักแสงรุ้ง เด็กหญิงตาบอดที่
อาศัยอยู่กับยาย ชาญได้ทำหน้าที่เป็นดวงตาให้แก่แสงรุ้ง ไม่ว่าจะเป็นการสอน
หนังสือ การพาไปข้างนอก ชาญได้เรียนรู้การเป็นคนตาบอดเพื่อที่จะเข้าใจ
วิธีคิดของแสงรุ้ง เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนี้ แสงรุ้งยังได้เรียนรู้
กฎระเบียบกติกาต่างๆ ผ่านชาญ ไม่ว่าเป็นคำสอนของพ่อแม่ คำสอนของครู 

เช่น ไม่แซงคิว ไม่ขโมยของคนอื่น ทำผิดต้องยอมรับผิด ขอโทษเมื่อทำผิด 

เป็นต้น

คำถาม

- ตัวละครในหนังสือ “พราวแสงรุ้ง” มีใครบ้าง

ตัวละคร
ชาญ  
แสงรุ้ง  พ่อ แม่ ยาย  
แม่สุนัข และลูก 5 ตัว
บทที่ 1 รั้วต้นไม้
ทำไมชาญจึงได้รับบาดเจ็บ 
ชาญคิดจะทำอะไรเพื่อให้ได้เงินมาใช้ 
ถ้านักเรียนเป็นชาญ นักเรียนจะทำเช่นนั้นหรือไม่
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

บทที่ 2 ความชั่วร้าย
กฎกติกาของบ้านชาญมีอะไรบ้าง และบ้านนักเรียนมีกฎกติกาหรือไม่ อะไรบ้าง
ในตอนที่ขโมยลูกหมากลับบ้าน ชาญรู้สึกอย่างไรบ้าง เพราะอะไร
เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ชาญขโมยลูกหมากลับบ้านมาเลี้ยง
บทที่ 3 ลบความผิด
ชาญเกิดอาการอย่างไร เมื่อหญิงชราชวนชาญเข้าบ้าน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

ถ้านักเรียนกระทำความผิด นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะอะไร
บทที่ 4 งานสำคัญ
ชาญจะได้ทำงานสำคัญเรื่องอะไร
นักเรียนคิดว่า ทำไมงานของชาญจึงมีความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่น (เล่นฟุตบอล ดูปลา) 
ชาญเกือบจะทำผิดกฎกติกาของบ้าน คือเรื่องอะไร และนักเรียนเคยทำผิดกฎกติกา
อะไรบ้าง
บทที่ 5 กฎระเบียบ
กฎระเบียบของโรงเรียนที่ชาญบอกแสงรุ้งคืออะไร 
โรงเรียนของนักเรียนมีกฎระเบียบอะไรบ้าง และนักเรียนเคยปฏิบัติตามหรือไม่
บทที่ 6 จะเป็นพระเจ้า
พ่อแนะนำอะไรให้แก่ชาญในการสวดมนต์ขอพร 
นักเรียนเข้าใจคำว่า “สินบน” หรือไม่ อย่างไร และนักเรียนเคยให้หรือรับ “สินบน”
หรือไม่ ชาญขออะไรจากการสวดมนต์บ้าง และจะปฏิบัติตนอย่างไร
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บทที่ 7 ไปโรงเรียน
ชาญพาแสงรุ้งไปที่ไหน และทำอะไรบ้าง
ให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติกับเพื่อน โดยแสดงเป็นชาญและแสงรุ้งเพื่อเรียนรู้และ
เข้าใจผู้อื่น
บทที่ 8 อุบัติเหตุ
ชาญทำอะไรผิด จึงถูกลงโทษให้เก็บขยะ และชาญรู้สึกอย่างไร
ชาญสารภาพอะไรกับแสงรุ้ง
เกิดอุบัติเหตุอะไรในโรงเรียนระหว่างชาญและแสงรุ้ง
“คนป่าเถื่อน” คือคนแบบไหน
บทที่ 9 ความคิดที่ดี
“ความคิดที่ดี” มีอะไรบ้าง
นักเรียนมีความคิดที่ดีอะไรบ้าง ทำอย่างไร เพื่อใคร ที่ไหน
บทที่ 10 ฤดูหนาวเยือน
พ่อของชาญทำอะไร ในฤดูหนาว
นักเรียนเคยบริจาคอะไรบ้าง 
บทที่ 11 แสงสีรุ้ง
ในความคิดของแสงรุ้ง การตกปลาเป็นอย่างไร
ถ้านักเรียนเป็นชาญจะปฏิบัติต่อแสงรุ้งเช่นเดียวกับชาญหรือไม่ เพราะอะไร
นักเรียนคิดว่าชาญเป็นคนที่มีนิสัยอย่างไร
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เดอะบุ๊กคลับ
3 พราวแสงรุ้ง 2
เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร 

ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง  ผ่านหนังสือ “พราวแสงรุ้ง” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำวิธีการอ่านประสานเสียง (Choral reading) ซึ่งหมายถึง การอ่าน
ออกเสียงโดยอ่านมากกว่า 1 คน และสาธิตตัวอย่างจากอาสาสมัคร
2. เมื่อเข้าใจวิธีการอ่านแล้วให้นักเรียนเลือกประโยคจากหนังสือ “พราวแสงรุ้ง” 

ที่เกี่ยวข้องกับสาระความดีมา 1 ประโยค เพื่ออ่านประสานเสียง แล้วให้ออก
มานำเสนอหน้าห้องเรียน
3. ให้นักเรียนสวมบทบาทการแสดงประกอบการอ่านเพื่อให้มีความสนุกสนาน
แล้วออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
4. ให้นักเรียนอ่านประโยคที่คัดเลือกพร้อมๆ กัน ทีละกลุ่ม โดยครูจดบันทึก
ประโยคไว้บนกระดานดำแล้วสรุปบทเรียนจากหนังสือ “พราวแสงรุ้ง” 

จากนั้นให้อ่านทีละประโยคพร้อมกันทั้งห้อง
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สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ “พราวแสงรุ้ง”

การอ่านประสานเสียง หมายถึง การอ่านออกเสียงโดยเลือกประโยคที่ต้องการ
อ่านออกมา 1 ประโยค และกำหนดให้มีคนอ่าน 3 คนขึ้นไปโดยคนที่ 1 เริ่มต้น
อ่าน แล้วคนที่ 2 และ 3 อ่านต่อเรียงลำดับกันไป โดยการอ่านของแต่ละคนนั้น
ไม่ต้องรอให้คนลำดับก่อนตนเองอ่านจนจบประโยค เช่น
คนที่ 1 การเสียสละเป็นการทำความดี 
 	 คนที่ 2   (เริ่ม) การเสียสละเป็นการทำความดี 
 	 คนที่ 3 (เริ่ม) การเสียสละเป็นการทำความดี
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เดอะบุ๊กคลับ
4 พราวแสงรุ้ง 3
เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร
ได้แก่ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การมีจติ สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง  ผ่านหนังสือ “พราวแสงรุ้ง” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนเรื่อง “พราวแสงรุ้ง” แล้วถามนักเรียนว่า ตัวละครมีใครบ้าง 

(ได้แก่ ชาญ แสงรุ้ง พ่อ แม่ ยาย ครู ฯลฯ)
2. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวละคร และตัวละครแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ
นิสัยอย่างไร โดยครูขอให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษขนาดเศษหนึ่งส่วนสี่ของ
หน้ากระดาษ เอ 4 ข้อละ 1 แผ่น
3. ขอตัวแทนนักเรียนมาเป็นตัวละครแล้วให้เพือ่ นๆ นำกระดาษทีเ่ ป็นคุณลักษณะ
		 ของตัวละครมาติดที่ตัวละคร แล้วอธิบายให้เชื่อมโยงกับคุณค่าความดี 5
ประการในสาระของหลักสูตร

ตัวอย่าง   ตัวละคร “ชาญ”
ขโมย

เรียนหนังสือ

ไม่ขโมย

สอนหนังสือ

4. ให้นักเรียนช่วยกันเขียนคุณลักษณะที่ดีของตัวละครนำไปติดตัวละครอีกครั้ง
5. ครูสรุปและเปรียบเทียบตัวละครที่ดี และตัวละครที่ไม่ดี ให้นักเรียนฟัง

สื่อการเรียนการสอน

หนังสือ “พราวแสงรุ้ง” 
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รักความจริง
จุดประสงค์	

5

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหนังสือ “ธรรมจริยา ตอน
ความรู้จักผิดและชอบสอนให้รู้จักรักความจริง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำเรื่องให้อ่านหนังสือ เรื่อง “ธรรมจริยา ตอน ความรู้จักผิดและชอบ
สอนให้รู้จักรักความจริง”
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม  แล้วให้อ่านหนังสือ “ธรรมจริยา ตอน
ความรู้จักผิดและชอบสอนให้รู้จักรักความจริง” ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อ่านย่อหน้า 1 และ 2 
		 กลุ่มที่ 2 อ่านย่อหน้า 3 และ 4 
กลุ่มที่ 3 อ่านย่อหน้า 5 และ 6 
		 กลุ่มที่ 4 อ่านย่อหน้า 7 
		 กลุ่มที่ 5 อ่านย่อหน้า 8 
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

3. ครูกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้วยการตั้งคำถาม ดังนี้
ก. เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร
ข. มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้ 
ค. ทำไมมารดาจึงให้เงินแก่บุตรไม่ได้
ง. เจ้าพนักงานขายตั๋วถามว่าอะไร 
จ. บุตรนึกว่ามารดาจะตอบว่าอะไร แล้วมารดาตอบว่าอะไร
ฉ. เมื่อมารดาส่งตั๋วให้บุตร มารดาว่าอย่างไร
ช. เมื่อไรบุตรจึงเห็นว่ามารดาทำถูก
ซ. เมื่อให้ตั๋วแก่คนตรวจตั๋วแล้ว เด็กมีความรู้สึกอย่างไร 
4. ครูชี้ให้เห็นว่า ความรู้สึกดังกล่าว คือผลที่เกิดจากความซื่อสัตย์ที่ทำให้สุขใจ
ภูมิใจ และสบายใจ 
5. ครูให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับเส้นทางเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
สุจริต และบอกความประทับใจอะไรที่สุดในเรื่อง

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ธรรมจริยา ตอน ความรู้จักผิดและ
ชอบสอนให้รู้จักรักความจริง”

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลา 2 คาบเรียน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน

(คัดลอกมาจาก ธรรมจริยา เล่ม 4 ตอน 

“ความรูจ้ กั ผิดและชอบสอนให้รจู้ กั รักความจริง”)
ธรรมจริยา เล่ม 4 ตอน ความรู้จักผิดและชอบสอนให้รู้จักรักความจริง

หญิงม่ายคนหนึ่งจอดแพอยู่พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะให้บุตรได้เล่า
เรียนมีความรู้ จึงพาบุตรมาส่งที่สถานีรถไฟ จะให้ลงมาอยู่กับลุงและเรียนหนังสือใน
โรงเรียนที่กรุงเทพฯ หญิงคนนี้เป็นคนจน ตั้งแต่สามีถึงแก่กรรมแล้วก็ได้อาศัยการ
ค้าขายเลี้ยงตัวมา บัดนี้เก็บเล็กประสมน้อยได้เงินพอตัดเสื้อตัดกางเกงให้บุตร และ
เหลืออีกนิดหน่อยก็สำหรับเป็นค่ารถไฟ และค่าหนังสือเท่านั้น 
เมื่อพาบุตรมาตามทางจึงพูดแก่บุตรว่า “อายุเจ้าครบ 12 ปีเมื่อวานนี้ ถ้าจะครบ
เอาพรุ่งนี้ก็จะดีทีเดียว จะได้เสียค่ารถไฟเพียงครึ่งหนึ่ง เหลืออีกครึ่งหนึ่งเก็บเอาไว้ซื้อ
อะไรกินที่บางกอก แต่นี่อายุเต็ม 12 ปีเสียแล้ว จะต้องเสียเต็มราคาเท่ากับผู้ใหญ่ แม่ก็
ไม่มีเงินที่จะให้สำหรับให้เจ้าไปซื้อะไรกินอีก” 
บุตรแหงนดูมารดาแล้วอ้อนวอนว่า “นอกจากค่าหนังสือและค่ารถไฟนี้ แม่จะไม่
ให้ฉันมีเงินติดตัวไปบ้างสักนิดหน่อยหรือ?” พูดดังนั้นแล้วก็ทำตาแดงๆ มารดามีความ
เวทนาแทบจะให้เงินที่เหลืออยู่ไปแก่บุตรทั้งหมด แต่หากจนใจให้ไม่ได้ เพราะมีบุตร
เล็กๆ ที่ต้องเลี้ยงอีกหลายคน จึงมิได้ให้
พอไปถึงสถานีไปขอซื้อตั๋วให้บุตรสำหรับไปกรุงเทพฯ เจ้าพนักงานขายตั๋วแลเห็น
รูปร่างเด็กเป็นเด็กเล็กจึงถามว่า “ตั๋วเด็กครึ่งราคาหรือจ๊ะ?” หญิงม่ายนิ่งอยู่สักครู่หนึ่ง
ทำให้บุตรใจเต้นนึกว่ามารดาจะตอบแต่กระอ้อมกระแอ้มค่อยๆ ว่า “จ้ะ” หรือนิ่งเสีย
เป็นแต่เพียงพยักหน้ารับก็ได้ แต่มารดาก็หาได้ทำดังนั้นไม่ นิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วกลับ
ตอบว่า “ไม่ใช่จ้ะ” อายุเกิน 12 ปีแล้ว ตามข้อบังคับของกรมรถไฟเห็นจะต้องเสียเต็ม
ราคาเหมือนผู้ใหญ่กระมัง? “เจ้าพนักงานก็ขายตั๋วอย่างสำหรับผู้ใหญ่ให้ หญิงม่ายรับ
ส่งให้บุตรแล้วกล่าวโดยยิ้มย่องว่า ลูกเอ๋ย นี่แน่ะ ตั๋วกับคำจริง เก็บเอาใส่กระเป๋าไว้เถิด 

ดีกว่าได้เงินสองสามสลึงเพราะพูดปดหลอกลวงเขา”
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

พอส่งบุตรขึ้นรถไฟและลากันเสร็จแล้ว รถไฟก็ออก บุตรรู้สึกในใจว่าที่มารดา
บอกความจริงแก่เขานั้นเป็นการถูกแล้ว ยิ่งเมื่อถึงกลางทางคนตรวจตั๋วมาขอดูตั๋ว ยิ่ง
รู้สึกว่ามารดาทำถูกยิ่งขึ้น เพราะถ้าถือตั๋วครึ่งราคาอันเป็นตั๋วไม่แสดงความจริงแล้ว 

จะแลดูหน้าคนตรวจตั๋วอย่างไรได้ แต่นี่มีตั๋วที่แสดงความจริง ได้ชื่อว่าเป็นผู้เดินทาง
อันสุจริตแท้แล้ว จะดูหน้าใครๆ ก็ได้ ไม่ต้องมีความสะทกสะท้าน เมื่อคนตรวจตั๋วส่ง
ตั๋วคืนให้ แล้วพยักหน้าบอกว่า “ถูกต้องแล้ว” คำนี้ดังก้องอยู่ในใจของเด็กนั้น ทำให้ไม่
ลืมคำจริงของมารดาเลย เมื่อรถไฟมาถึงกรุงเทพฯ เวลาค่ำ และเด็กนี้ได้พบกับลุงผู้มา
คอยรับอยู่แล้ว จึงเดินตามลุงออกจากสถานีไป เวลาส่งตั๋วคืนให้ที่ทางออก ถึงแม้ว่า
กระเป๋าไม่มีเงินติดเลย ก็ได้รับความรู้สึกอิ่มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ไม่ได้หลอกลวง
ปิดบังเงินค่าโดยสารของกรมรถไฟไว้ครึ่งหนึ่ง 
ต่อมาภายหลังเมื่อเด็กคนนั้นจะแสดงสิ่งใดที่ไม่จริงก็นึกถึงคำของมารดาที่สถานี 

และคำว่าถูกต้องแล้วของคนตรวจตั๋วในรถไฟได้เสมอ ทำให้แสดงความเท็จออกไม่ได้ 

บทเรียนใดในโรงเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนนั้น ไม่มีอะไรจะมีราคามากกว่าบทเรียนที่ได้รับ
จากมารดา และใส่มาในกระเป๋าเปล่าแทนเงินที่จะโกงกรมรถไฟได้เมื่อครั้งขึ้นรถไฟจาก
สถานีพระนครศรีอยุธยาแต่เล็กๆ นั้นเลย
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สรุปบทเรียน และบุ๊กคลับปาร์ตี้
จุดประสงค์

6

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้รับการตอกย้ำคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำ
อย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ที่ผ่านมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูสรุปกิจกรรมการอ่านด้วยการตั้งคำถาม
ก. หนังสือที่อ่านมีเรื่องอะไรบ้าง
ข. แต่ละเรื่องมีเนื้อหาอย่างไร
ค. นักเรียนเรียนรู้ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อ่าน
2. ครูให้นักเรียนจัดทำข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องมาจัดทำเป็นโปสเตอร์และ
ป้ายคำขวัญ
3. เมื่อทำเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอคำขวัญหรือข้อคิดด้วยการอ่าน
ประสานเสียงประกอบท่าทาง
4. ให้นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานกลุ่มที่ถูกใจมากที่สุด
5. นักเรียนช่วยกันตกแต่งห้องเรียน โดยนำป้ายโปสเตอร์ และป้ายคำขวัญมาติด
ให้สวยงามเพื่อจัดเป็น บุ๊กคลับปาร์ตี้
6. ครูสรุปบทเรียนพร้อมปิดท้ายด้วยการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง 

“โตไปไม่โกง” พร้อมกัน
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ถ้าคุณทำถูกต้อง ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
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ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
Book Club
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ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน
ตอนที่ชอบ

เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ชื่อเรื่อง

ใครเกี่ยวข้อง

ชอบเพราะ

ไม่ชอบเพราะ
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี
เรื่องย่อ
ดร.กฤษณา เป็นคนที่มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือคนตั้งแต่เด็ก และมีความมุ่งมั่น
ในการที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส จึงทิ้งความฝันจากการเป็นวาทยกร
ผู้ อ ำนวยการให้ จั ง หวะวงดนตรี ม าเป็ น เภสั ช กรที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมและ
ได้ทำหน้าที่ของตนเองจนผลิตยาต้านไวรัสเอดส์จนสำเร็จ ทำให้มองถึงประเทศ
ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและมีความยากจนจึงได้ไปช่วยสอนและผลิตยาให้แก่
ประเทศในทวีปแอฟริกา
ตัวละครในหนังสือ
“เภสัชกรยิปซี  ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์” มีใครบ้าง
กฤษณา  คุณยาย คุณตา เอื้อย  รุ่งฤดี  ทรงชัย คมกริช สุวิทย์ กิตติ

คำถาม
-

คุณยายและกฤษณาได้ช่วยอะไรแก่แม่แช่ม
คุณยายได้สอนอะไรกฤษณาหลังจากได้ช่วยแม่แช่มแล้ว
ดร.กฤษณาเข้าพบหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่ออะไร
ดร.กฤษณาได้ลาออกจากองค์การเภสัชกรรมเพื่อจะไปที่ไหน เพราะอะไร
นอกจากจะทำยาต้านไวรัสเอดส์แล้ว ดร.กฤษณาได้ผลิตยาอะไรอีก
ก่อนที่จะมาเป็นเภสัชกร กฤษณาใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรในตอนเด็ก
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เด็กน้อยกับยักษ์ใหญ่
เรื่องย่อ
นิทานรวมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ ความซื่อสัตย์สุจริต 

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง

คำถาม

เด็กน้อยกับยักษ์ใหญ่
เด็กน้อยทำหน้าที่อย่างไร ถึงแม้ร่างกายจะตัวเล็กกว่าคนอื่น
หนอนเขียวใจร้อนกับหนอนลายใจเย็น
ในมุมมองของนักเรียนคิดว่าหนอนเขียวมีพฤติกรรมอย่างไร
ทำไมหนอนลายจึงได้เป็นผีเสื้อเร็วกว่าหนอนเขียว
พระราชากับการแข่งขันการโกหก
ใครเป็นผู้ชนะในการแข่งขันการโกหก
ชายแต่งตัวซ่อมซ่อเป็นคนพูดความจริงหรือโกหก
พรจากดวงดาว
ใครได้ขอพรจากดวงดาวบ้างและขอว่าอย่างไร
การเดินทางของเจ้าเข็มเย็บผ้าน้อย
เจ้าเข็มเย็บผ้าถูกโยนทิ้งเพราะอะไร และสุดท้ายเจ้าเข็มเย็บผ้าได้กลับไป
ทำหน้าที่เหมือนเดิมหรือไม่
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ
เด็กกับม้าไม้
เรื่องย่อ
อกีรอน กวีแห่งเมืองทรอย ผู้โกหกเพื่อความอยู่รอดของตนเอง ได้นำพาชาย
ชราแปลกหน้าเข้าวังด้วยการโกหกว่าเป็นพ่อของตนเอง แต่ชายชราผู้นั้นคือ
ไส้ศึกจากเมืองกรีก ที่คิดไม่ดีต่อเมืองทรอยภายใต้การปกครองเจ้าชายปารีสซึ่ง
ลักพาตัวพระราชินเี ฮเลนมาจากเมืองกรีก ชายชราพยายามให้ทงั้ สองพระองค์นำ
อนุสรณ์ม้าไม้เข้ามาในเมืองซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เห็นด้วย หลังจากนั้น อกีรอน
ได้เห็นชายชราส่งสัญญาณแก่มา้ ไม้จงึ รีบนำเรือ่ งไปทูลเจ้าชายปารีส แต่พระองค์
กลับไม่เชื่อเพราะอกีรอนเป็นนักเล่านิทานโกหกที่ไม่เคยพูดความจริงเลย ใน
ที่สุด ม้าไม้ก็เข้าสู่กำแพงเมือง ทหารกรีกก็ปีนป่ายออกจากด้านในของม้าไม้
และแอบเปิดประตูเมืองเข้าโจมตีเมืองทรอยได้โดยง่าย

คำถาม

- ถ้านักเรียนเป็นเจ้าชายปารีสจะลักพาตัวพระราชินีเฮเลนหรือไม่ เพราะเหตุใด
- อาหารการกินของเมืองทรอยเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนอยากรับประทานอาหาร
ประเภทใด เพราะเหตุใด ถ้านักเรียนเป็นเจ้าชายปารีสจะจัดการเรื่องนี้
อย่างไร
- ถ้านักเรียนหิวโหย ไม่มีอาหารกิน นักเรียนจะยอมโกหกเพื่อให้ได้กินอาหาร
หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ชายชราผู้มีเคราสีเทาและสวมเสื้อคลุมสกปรกเป็นใคร เขามาทำอะไรที่
เมืองทรอย และอกีรอนทำอย่างไรถึงพาชายชราเข้าวังได้
- ถ้านักเรียนเป็นเจ้าชายปารีสจะเชื่อเรื่องของชายชราหรือไม่ และทำตาม
ที่พระราชินีเฮเลนพูดหรือไม่ เพราะเหตุใด
- อกีรอนเห็นการกระทำใดของชายชราที่น่าสงสัย ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
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-

ทำไมเจ้าชายปารีสจึงไม่เชื่อเรื่องที่อกีรอนเล่าให้ฟัง  
นักเล่านิทานชาวกรีกเคยพูดอะไรเกี่ยวกับคนโกหก 
นักเรียนคิดว่าอกีรอนเป็นคนเช่นไร และน่าเชื่อถือหรือไม่
นักเรียนเคยโกหกหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น และเมื่อโกหกนักเรียน
รู้สึกอย่างไร รวมทั้งผลที่ตามมาจากการโกหกคืออะไรบ้าง
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

อับราฮัม ลินคอล์น

เรื่องย่อ

อับราฮัม ลินคอล์น ผู้สร้างความเท่าเทียมบนแผ่นดินอเมริกา ในวัยเด็กที่ยาก
ลำบาก ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ แต่ด้วยความพยายามหาความรู้ด้วยตัวเอง
จากการยืมหนังสือของเพื่อนบ้าน และความซื่อสัตย์ที่มีต่อทุกคน ทั้งเรื่องการ
บอกความจริงที่ทำหนังสือเปียก การคืนเงินทอน และการเป็นทนายที่ช่วย
เหลือไม่เอาเปรียบ จนได้สมญานามว่า ลินคอล์นผู้ซื่อสัตย์ 

คำถาม

- เกิดอะไรขึ้นกับหนังสือที่ลินคอล์นยืมมาจากคุณลุงฮาเวิร์ด และลินคอล์น
ทำอย่างไรบ้าง ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
- ลินคอล์นไม่ได้เรียนหนังสือ แต่เขาหาความรู้ด้วยวิธีใด ถ้าเป็นนักเรียนจะทำ
อย่างไร
- ในนิวออร์ลีนส์เกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ลินคอล์นต้องสะเทือนใจอย่างมาก 

เพราะอะไร
- เพราะเหตุใด ลินคอล์นจึงได้รับสมญานามว่า “ลินคอล์นผู้ซื่อสัตย์” 
- ทำไมชาวบ้านจึงอยากให้ลินคอล์นลงสมัคร ส.ส.
- เกิดอะไรขึ้นกับร้านของวิลเลียมและลินคอล์น และลินคอล์นทำอย่างไร
จึงสามารถใช้หนี้ได้หมด
- ทำไมลินคอล์นจึงได้รับคำชมว่าเป็น “ทนายผู้ซื่อสัตย์” ในสปริงฟีลด์
- เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการประชุมที่รัฐเทกซัสเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตใช้
ระบบทาส
- เหตุการณ์ใดที่ทำให้ลินคอล์นต้องกลับมาสนใจการเมืองอีกครั้ง
- การปราศรัยของดักลาสและลินคอล์นมีเรื่องอะไรบ้าง และเกิดอะไรขึ้นบ้าง
- ทำไมจึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น และจบลงอย่างไร
- ลินคอล์นทำอย่างไรกับปัญหาระบบทาสในอเมริกา
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สังคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์ แต่จะละเลย
ในส่วนของซอฟต์แวร์ ซึ่งก็คือคน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก็ไปกันไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับคนให้มาก
และต้องส่งเสริมกันตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะ 7 ปีแรกของชีวิต
เพราะสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงยาก
จะอยู่ติดตัวเป็นจิตใต้สำนึก และเป็นภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนให้เขา
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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3

ชุดกิจกรรมเลือก
เรื่องจริงผ่านตา

ชุ ด กิ จ กรรมเรื่ อ งจริ ง ผ่ า นตา เป็ น หนึ่ ง ในห้ า โครงงานที่ น ำมาใช้ ใ นการเรี ย น
การสอนโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยนำเรื่องราว เหตุการณ์
หรือสถานการณ์มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก ในการดำเนินชีวิตของเราในที่สุดแล้วล้วน
กลายเป็นเรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สร้างประสบการณ์สั่งสมอยู่ในจิตใจ
ของแต่ละคน บางครั้งก็ถูกถ่ายทอดผ่านตาด้วยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต วิทยุ หนังสือ เป็นต้น ทำให้เราสามารถนำเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านั้น
มาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตได้ เช่น ข่าวเกี่ยวกับการลอกข้อสอบในโรงเรียนทำให้
เด็กนักเรียนต้องถูกทำโทษ หรือแม้แต่ข่าวนักเรียนเก็บกระเป๋าเงินได้ที่ได้รับคำชมเชย 

เป็นต้น ซึ่งเรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี การเรียนรู้ชุด
กิจกรรมเรื่องจริงผ่านตาจะทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีออกจาก
กันได้ 
ชุดกิจกรรมเรื่องจริงผ่านตาจะทำให้นักเรียนผจญภัยไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่
สอดแทรกการเรียนรู้คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง พร้อมกับความสนุกสนาน ตืน่ เต้น และกระตุน้
การเรียนรู้ของนักเรียน 
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

การเรียนรู้ของนักเรียนผ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ นั้น เพื่อ
ให้นักเรียนได้ซึมซับแนวความคิดและค่านิยมที่ดี 5 ประการ เป็นการสร้างพฤติกรรม
ที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “โตไปไม่โกง” โดยใช้เรื่องราวต่างๆ ที่
ดำเนินในชีวิตประจำวันของคนเรามาเรียนรู้ 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ใช้เรื่องราว
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่นำมาทำเป็นชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม 

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 7 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรม มหันตภัยล้างโลก
กิจกรรมที่ 1    ภาพสะท้อน
กิจกรรมที่ 2
สึนามิ
กิจกรรมที่ 3
คลื่นยักษ์ถล่มเมือง
กิจกรรมที่ 4
นักข่าวจิ๋ว เล่าเรื่อง
ชุดกิจกรรม ปลูก…
กิจกรรมที่ 5
ปลูกสิ่งดีๆ ในตัวเรา
กิจกรรมที่ 6
ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี
กิจกรรมที่ 7   ปลูกถ่ายเมล็ดพันธุ์ความดี
หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ภาพสะท้อน
จุดประสงค์

1

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบและไม่รับ
ผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำข่าวประจำวันเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติที่นักเรียนเตรียมมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม 

(ข่าวของนักเรียนแต่ละกลุ่มควรหลากหลาย คือ มีทั้งดินโคลนถล่ม น้ำท่วม 

เป็นต้น เพือ่ ให้เห็นความหลากหลายของภัยธรรมชาติและมุมมองทีห่ ลากหลาย
ของเหตุการณ์ต่างๆ) สำหรับคำถามในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน
กลุ่ม เช่น ข่าวที่นำมาเป็นข่าวอะไร ทำไมนักเรียนเลือกข่าวนี้ และนักเรียน
รู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้
2. หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับภาพเหตุการณ์กลุ่มละ 1 ภาพ เพื่อใช้
ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบโจทย์ ดังนี้ 
ก. เกิดอะไรขึ้นกับภาพเหตุการณ์ที่ได้รับ 
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ในภาพ 
ค. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง
ง. วาดภาพเหตุการณ์ที่ได้รับตามจินตนาการ พร้อมให้เหตุผล
3. นำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

4. ครูสรุปกิจกรรมภาพสะท้อนที่ทำให้นักเรียนได้เห็นถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่
ปรากฏเป็ น ข่ า วและภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เช่ น เหตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว มและ
ดินโคลนถล่มที่เกิดจากการขาดป่าไม้ที่จะดูดซับน้ำและดินเอาไว้ เพราะการ
กระทำที่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบธรรมชาติของมนุษย์ ที่ชอบตัดไม้ทำลายป่า 

สะท้อนถึงผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบและไม่รับผิดชอบของ
มนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่สร้างความรู้สึกที่หดหู่และ
สิ้นหวังแก่เพื่อนมนุษย์ นักเรียนทุกคนควรช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติ
ของเราไว้

สื่อการเรียนการสอน

ภาพเหตุการณ์ จำนวน 5 ภาพ
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เรื่องจริงผ่านตา
2 สึนามิ
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบและไม่
รับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงการช่วยเหลือแบ่งปัน การเสียสละแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ รวมทั้งความรับผิดชอบ และการสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกคนใน
สังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับภาพเหตุการณ์เพื่อ
ใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับภาพเหตุการณ์กลุ่มละ 1 ภาพ ให้ตอบ
คำถามต่อไปนี้ 
ก. ภาพเหตุการณ์ที่ได้รับสะท้อนอะไรบ้าง 
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ในภาพ 
ค. นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในภาพมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง
ง. นำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3. หลังจากนั้น ครูเล่าตัวอย่างเหตุการณ์จริงให้นักเรียนฟัง เช่น 
ก. เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดความสูญเสีย
อย่างใหญ่หลวง ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแย่งชิง
สิ่งของบริจาค แต่ในความสูญเสียและสิ้นหวัง กลับมีพลังอันยิ่งใหญ่ของ
เพื่อนมนุษย์ที่คอยช่วยเหลือ แบ่งปัน และเสียสละเพื่อผู้ประสบภัย รวมทั้ง
ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความมีระเบียบวินัย
ของคนในชาติที่ต่อแถวรับของบริจาคและไม่มีการปล้นสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่
อยู่ในจิตสำนึกแม้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ของชีวิต แตกต่างจากบางประเทศที่
ผู้ประสบภัยต่างพากันแย่งชิงอาหาร ปล้นสินค้าต่างๆ เพื่อความอยู่รอด
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ของตนเอง ครูถามนักเรียนว่าต้องการเป็นคนแบบไหน และนักเรียนต้อง
ทำอย่างไรบ้าง
ข. เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทยที่ แ ย่ ง กั น ซื้ อ น้ ำ มั น พื ช เพื่ อ ตนเอง ไม่
แบ่งปันผู้อื่น ถึงขนาดมีการชกต่อยกัน จากเรื่องราวข้างต้น นักเรียนรู้สึก
อย่างไรบ้าง และนักเรียนต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหรือไม่ 
4. เมื่อเล่าเหตุการณ์จริงเสร็จเรียบร้อย ครูแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแสดง
บทบาทสมมติ ตามเหตุการณ์ที่ได้รับ ดังนี้
ก. เมื่อกลุ่มนักเรียนเป็นผู้ประสบภัยที่หิวโหย รอคอยความช่วยเหลือมานาน 

แต่ บั ง เอิ ญ ได้ พ บรถบริ จ าคเพื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย ทั้ ง หมด กลุ่ ม นั ก เรี ย นจะ
ทำอย่างไร (ปล้นสินค้าหรือใช้วิธีการอื่น)
ข. เหตุการณ์รับของบริจาค สิ่งของที่กลุ่มนักเรียนได้รับแจกจ่ายมาเป็นของ
หมดอายุแล้ว และไม่ครบตามจำนวน กลุ่มนักเรียนจะทำอย่างไร 
ค. เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้น หน่วยงานราชการต้องการอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างเมื่อได้รับข่าว และ
จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรบ้าง (ร่วมลงพื้นที่จริง หรือรับบริจาค
สิ่งของและนำไปให้ต่อ  เป็นต้น)
5. ครูสรุปกิจกรรม สึนามิสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งชีวิต ทรัพย์สิน 

และสิ่งแวดล้อม มีการแย่งชิงสิ่งของบริจาคเพื่อความอยู่รอดของตนเอง แต่ใน
ความสู ญ เสี ย นั้ น กลั บ มี พ ลั ง อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ 

แบ่งปัน และเสียสละเพื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่นได้
แสดงในทั่วโลกเห็นถึงความมีระเบียบวินัยของคนในชาติที่ต่อแถวรับของ
บริจาคและไม่มีการปล้นสินค้า อันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกแม้อยู่ในสภาพที่
ย่ำแย่ของชีวิต
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เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่น การ
เสียสละเพื่อผู้อื่น และระเบียบวินัยที่อยู่ในจิตสำนึกของคนญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยช่วงที่ราคาน้ำมันพืชสูงขึ้น ประชาชนแย่งชิงกันซื้อน้ำมันพืชถึงขนาด
ชกต่อยกันเพื่อให้ตนเองได้อยู่รอดโดยไม่นึกถึงผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะหายไปจากสังคมไทย
ได้ หากนักเรียนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สร้างความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ภาพเหตุการณ์
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เรื่องจริงผ่านตา
3 คลื่นยักษ์ถล่มเมือง
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบและไม่
รับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงการช่วยเหลือแบ่งปัน การเสียสละแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควร
		 ปฏิบตั ิ รวมทัง้ ความรับผิดชอบ และการสร้างความเป็นธรรมแก่ทกุ คนในสังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกบทบาทที่กำหนดให้ ได้แก่ กลุ่มชาวบ้าน 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มหมอ และกลุ่มพนักงานกู้ภัย 
3. ครูตั้งคำถามแต่ละกลุ่มว่า บทบาทที่ได้รับมีหน้าที่อะไรบ้าง และมีความสำคัญ
อย่างไรต่อสังคม แล้วให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติที่ได้รับว่า มีหน้าที่อะไร
บ้างและสำคัญอย่างไร ให้เวลากลุ่มละไม่เกิน 2 นาที
4. เมื่อแสดงเสร็จเรียบร้อย ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน โดยกลุ่มใหม่
ต้องมีทั้ง 5 บทบาทอยู่ด้วยกัน 
5. ครูสมมติเหตุการณ์ว่า กำลังจะมีคลื่นยักษ์ถล่มเมืองที่พวกนักเรียนอยู่ โดยมี
เวลาเพียง 2 นาทีที่จะอพยพได้เพียง 1 รอบเท่านั้น ในการเตรียมความ
พร้อมเพื่ออพยพคนมีเงื่อนไขในการอพยพ ดังนี้
ก. การอพยพครัง้ นีแ้ ต่ละกลุม่ จะได้รบั เรือกูภ้ ยั 1 ลำ ซึง่ บรรทุกคนได้เพียง 4 คน
ข. นักการเมือง มีอำนาจสั่งการอพยพในครั้งนี้ 
ค. หมอ มีหน้าที่ช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ 
ง. นักธุรกิจ มีทรัพย์สินจำนวนมาก  
จ. พนักงานกู้ภัย มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อพยพ และรับคำสั่งจากนักการเมือง
ฉ. ชาวบ้านเป็นผู้รอคอยความช่วยเหลือ
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6. ครูให้นักเรียนนั่งเพื่อแสดงบทบาทสมมติในการช่วยกันหาวิธีการอพยพ
ช่วยเหลือในครั้งนี้  ตัวอย่างเช่น
ก. ครูอธิบายกติกาในการช่วยเหลือ ได้แก่ 
• ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งกลางห้องด้านล่างสุด และแบ่งห้องเป็น 2 ฝั่ง
(ฝั่งหนึ่ง คือ ผู้ได้รับการช่วยเหลือ ส่วนอีกฝั่ง คือ ผู้ที่ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ)

ภาพห้องเรียน
ฝั่งผู้ได้รับการช่วยเหลือ

ฝั่งผู้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

นักเรียนแต่ละกลุ่ม
• ให้เวลาแต่ละกลุ่มปรึกษาและเลือกวิธีการช่วยเหลือ
• ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจ
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มเมืองขึ้น ครูสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มว่ามีวิธีการ
ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
3. หลังจากนั้น ถามฝั่งผู้ได้รับการช่วยเหลือและฝั่งผู้ไม่ได้รับการช่วยเหลือว่า
เห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด (ถ้าไม่ยอมจะทำอย่างไรดี)
4. เมื่อถามเสร็จเรียบร้อย ครูแจกกระดาษ เอ 4 ให้ถามนักเรียนแต่ละคนคิดว่า 
• รู้สึกอย่างไรกับบทบาทที่ได้รับ
• การอพยพช่วยเหลือแต่ละบทบาทพึงพอใจหรือไม่ เพราะเหตุใด
• นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากเหตุการณ์สมมติในครั้งนี้
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เรื่องจริงผ่านตา

7. ครูสรุปกิจกรรมว่า ไม่ว่าแต่ละคนจะแตกต่างกันด้วยบทบาท เพศ ฐานะ 

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ควรเอาเปรียบซึ่ง
กั น และกั น แต่ ค วรสร้ า งความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก คนในสั ง คม เหตุ ก ารณ์ ที่
สมมติขึ้นถือเป็นสถานการณ์จำลองที่ต้องการสะท้อนให้นักเรียนเห็นว่า การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน การเสียสละแก่ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ รวมทั้งตระหนัก
ถึ ง ความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ และการสร้ า งความเป็ น ธรรมแก่
ทุกคนในสังคม
8. ครูอธิบายว่า ในกิจกรรมครั้งต่อไป ให้นักเรียนแต่ละคนหาข่าวที่นักเรียน
สนใจมาคนละ 2 ข่าว (ตามหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น) ซึ่งต้องเป็นข่าว
เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 

ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง) โดยข่าวที่นักเรียนแต่ละคนหามานั้น ข่าวแรกเป็นข่าวที่นักเรียน
สนใจ ส่วนอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับมหันตภัยต่างๆ ที่สามารถสอดแทรก
ในเหตุการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
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นักข่าวจิ๋ว เล่าเรื่อง
จุดประสงค์	

4

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบและไม่
รับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน การเสียสละแก่ผู้อื่น
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ รวมทั้งความรับผิดชอบ และการสร้างความเป็นธรรมแก่
ทุกคนในสังคม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม หรือใช้กลุ่มเดิม
2. ครูอธิบายกิจกรรม นักข่าวจิ๋ว เล่าเรื่อง เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ต้องแสดงเป็นนักข่าวโดยนำข่าวที่นักเรียนนำมาและภาพเหตุการณ์ที่นักเรียน
แต่ละกลุ่มได้รับจากกิจกรรมภาพสะท้อน หรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ (ที่ตรงกับภาพที่ได้รับ) มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ใน
ห้องฟัง 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแสดงบทบาทสมมติดังต่อไปนี้
ก. เป็นนักข่าวผู้สัมภาษณ์ 2-3 คน (คำถามต้องสอดแทรกสาระที่มีคุณค่า
ความดี 5 ประการ เช่น ทำไมคุณอาถึงต้องมาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้วยครับ 

หรือผู้ประสบภัยรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องต่อแถวรอของบริจาคคะ ทำไม
ถึงไม่รับบริจาค 2 รอบ ทั้งที่มีโอกาสครับ รู้สึกอย่างไรกับการแย่งของ
บริจาคกันคะ เป็นต้น)
ข. เป็นผู้ประสบภัย 
ค. เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ 
ง. เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการที่คอยช่วยเหลือ 
4. ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
5. ครูสรุปข้อคิดจากบทบาทสมมติของนักเรียน
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เรื่องจริงผ่านตา
5 ปลูกสิ่งดีๆ ในตัวเรา
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อปลูกฝังความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียนในการกระทำสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติและน่ายกย่อง และทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำสิ่งที่ดี 5 ประการ ช่วย
สร้างสังคมไทยให้ “โตไปไม่โกง” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนทุกคนวาดรูปตัวเองลงในกระดาษ โดยให้นักเรียนคิดว่านักเรียน
เป็นคนมีพฤติกรรมแบบใด เช่น เป็นเด็กสนุก ร่าเริง ซุกซน ขี้เล่น เก็บตัว 

รักสงบ เป็นต้น หลังจากนั้น ให้นักเรียนเขียนว่า นักเรียนเคยหรือไม่เคย
กระทำสิ่ง ดังต่อไปนี้หรือไม่ พร้อมให้เหตุผล 
ก. ซื่อสัตย์ อะไรบ้าง
ไม่ซื่อสัตย์ อะไรบ้าง
ข. ทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้าง
ไม่เคยทำเพื่อส่วนรวม เพราะอะไร
ค. ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอะไรบ้าง
เอาเปรียบผู้อื่นอะไรบ้าง
ง. รับผิดชอบ อย่างไร
ไม่รับผิดชอบ อย่างไร
จ. ใช้ชีวิตพอเพียงอะไรบ้าง
ไม่พอเพียงอะไรบ้าง
2. เลือกนักเรียนบางคนเพื่อนำเสนอผลงาน
3. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดรูปคน 1 คน พร้อม
ถามนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนว่ า เคยหรื อ ไม่ เ คยกระทำตามข้ อ 1 อย่ า งไรบ้ า ง 

(เขี ย นสิ่ ง ที่ ทุ ก คนในกลุ่ ม บอกลงไปในรู ป คนที่ ก ลุ่ ม วาด) และดู ว่ า มี ค วาม
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อธิบายเหตุผลว่าถ้าอยู่ร่วมกันในสังคมจะ
ต้องมีพฤติกรรมอย่างไร (ไม่โกหก ช่วยเหลือเพื่อน ไม่รังแกเพื่อน เป็นต้น) 

และพฤติกรรมใดไม่ควรปฏิบัติ (ลักขโมย ไม่เคารพกติกา ไม่ช่วยเหลือเพื่อน 

เป็นต้น) 
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4. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ครูให้นักเรียนเลือกพฤติกรรมเพื่อแสดงบทบาทสมมติ 

และคิดต่อว่าเหตุการณ์ควรเป็นอย่างไร ดังนี้
ก. ถ้านักเรียนพบกระเป๋าสตางค์ จะทำอย่างไร
ข. ถ้านักเรียนเห็นห้องเรียนเต็มไปด้วยขยะ จะทำอย่างไร
ค. ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนกำลังลอกข้อสอบ จะทำอย่างไร
ง. ถ้านักเรียนเห็นรุ่นน้องกำลังถูกรังแกหรือถูกแย่งของเล่น จะทำอย่างไร
จ. ถ้านักเรียนลืมทำการบ้าน จะทำอย่างไร
5. นักเรียนนำเสนอผลงาน 
6. ครูถามต่อว่า นักเรียนคิดว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันในสังคมควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร
บ้าง (จะซื่อสัตย์ต่อกันหรือไม่ จะช่วยเหลือกันหรือไม่ จะรับผิดชอบการ
กระทำของตนหรือไม่ เป็นต้น) 
7. ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดต่อว่า นักเรียนต้องการเป็นคนแบบไหน และจะ
ปฏิบัติตนอย่างไร เพราะเหตุใด
8. ครูสรุปกิจกรรม นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติสิ่งที่ดีได้ เหมือนที่นักเรียนได้
เลือกไว้ ถ้าสิ่งใดไม่ดีก็ต้อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ไม่ เ ลี ย นแบบ แต่ ถ้ า สิ่ ง ใดเป็ น สิ่ ง ที่ ดี
ก็รับมาปฏิบัติ เป็นการปลูกสิ่งดีๆ ในตัวเรา การอยู่ร่วมกันในสังคม หากเรา
ปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบกัน 

สังคมก็จะน่าอยู่
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ภาพตัวอย่าง
นักเรียนเป็นคนแบบไหน

ซื่อสัตย์อะไรบ้าง

ซื่อสัตย์อะไรบ้าง
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เรื่องจริ
งผ่านตา
เรื
่องจริ
งผ่านตา
ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี
จุดประสงค์	

6

กิจกรรมที่

1. เพื่อปลูกฝังความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียนในการกระทำสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติและน่ายกย่อง รวมทั้งทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำสิ่งที่ดี 5 ประการ 

ช่วยสร้างสังคมไทยให้ “โตไปไม่โกง” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม 5 กลุ่ ม แจกกระดาษให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ
วาดภาพชุมชนในฝันของกลุ่ม ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น โรงเรียน บ้าน วัด 

สวนสาธารณะ ห้องสุมด โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า หอพัก ถนน เสาไฟฟ้า 

รถยนต์ สัญญาณไฟแดง เป็นต้น
2. เมื่อวาดภาพเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่า 
ก. กฎ กติกาของสถานที่นั้นมีอะไรบ้าง 
		 ข. เมื่ออยู่ในสถานที่เหล่านั้น ควรปฏิบัติตนอย่างไรที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ค. การใช้ของหรือพื้นที่ร่วมกันหรือที่เรียกว่า สมบัติสาธารณะ ควรปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
ง. ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสถานที่นั้น จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
4. ครูสรุปกิจกรรม การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมนั้น เราทุกคนจะ
ต้องเคารพซึ่งกันและกัน เคารพกฎกติกาของสังคม การใช้พื้นที่หรือของ
สาธารณะก็ เช่ น เดี ย วกั น ต้ อ งแบ่ ง ปั น ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ กั น ไม่ ส ร้ า งความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่น และต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง รวมทั้งรู้จักใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

5. ครูสามารถสอดแทรกกฎกติกาต่างๆ ได้ เช่น กฎของโรงเรียนที่นักเรียนต้อง
มาเข้าเรียนก่อนกี่โมง แต่งกายอย่างไร และทำการบ้านหรือไม่ หรือกฎจราจร
ที่ให้มีสัญญาณไฟและทางม้าลายเพื่ออะไร รวมทั้งกฎการอยู่ร่วมกันต้อง
เคารพกฎหมาย ถ้าทำผิดกฎกติกาเหล่านั้นจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้าง
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เรื่องจริงผ่านตา
7 ปลูกถ่ายเมล็ดพันธุ์ความดี
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อปลูกฝังความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียนในการกระทำสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติและน่ายกย่อง รวมทั้งทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำสิ่งที่ดี 5 ประการ 

ช่วยสร้างสังคมไทยให้ “โตไปไม่โกง” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในการกระทำความดี 5 

ประการ 1 เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ที่นักเรียนพบกระเป๋าเงินแล้วส่งคืนครู 

เหตุการณ์เห็นเพื่อนถูกรังแกอย่างไม่เป็นธรรมจึงเข้าไปช่วย เป็นต้น เป็น
กิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีเพื่อแสดงละครใบ้ (ห้ามใช้เสียง) โดยเพื่อน
ในชั้นเรียนจะต้องทายว่าเป็นเหตุการณ์อะไร และให้คะแนนการแสดงของ
กลุ่มนั้นด้วย โดยเป็นการแข่งขันว่ากลุ่มไหนตอบถูกได้มากที่สุด และกลุ่มไหน
ได้คะแนนการแสดงมากที่สุด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเหตุการณ์และซ้อมการแสดง ประมาณ 10 – 15 

นาที
4. หลังจากนั้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน กลุ่มละ 5 นาที โดยเพื่อน
กลุ่มที่เหลือจะต้องทายว่ากลุ่มที่แสดงนั้น แสดงเหตุการณ์อะไร และเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง
5. แจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จำนวน 4 แผ่น เพื่อใช้ในการทาย
เหตุการณ์ หลังจากทุกคนแสดงเสร็จเรียบร้อย ให้รวบรวมผลคะแนนและ
สรุปผล 
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6. กลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนทายถูกมากทีส่ ดุ จะเป็นผูช้ นะ ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนการแสดง
มากที่สุดจะเป็นขวัญใจเพื่อนๆ 
7. ครูสรุปกิจกรรม การแสดงเหตุการณ์ต่างๆ เสมือนเป็นการถ่ายทอดความดีสู่
กันและกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นตัวขับเคลื่อนพลังความดีในการถ่ายทอด
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่อไปอีกในอนาคต เพราะการปลูกถ่ายความดีจะไม่มีวัน
จบสิ้น แต่จะยิ่งเพิ่มขึ้นๆ จากความดีของนักเรียนทุกคน
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

กิจกรรมเสริมในคาบ Homeroom
จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างพื้นที่การทำความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียน  
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

ในคาบ Homeroom ครูสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมในหลักสูตร “โตไป
ไม่โกง” ได้ เพื่อเป็นการฝึกการทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นและสังคม ฝึกความเสียสละ การ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และการเคารพผูอ้ นื่ โดยฝึกให้นกั เรียนทำกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ 

เช่น ช่วยสอนการบ้านเพื่อน การอาสาเก็บขยะยามเช้า การอาสาอ่านข่าวประจำวัน 

เป็นต้น 
ในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจจะให้นักเรียนเวียนกันทำวันละ 1 คนก็ได้ 

เช่น การอาสาอ่านข่าวประจำวัน การช่วยสอนเพื่อน ฯลฯ ซึ่งครูควรดูความสามารถ
ของนักเรียนแต่ละคนว่า มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เพื่อจะไม่ทำให้นักเรียนรู้สึก
อึดอัดใจในการทำกิจกรรมนั้น
ครู ส ามารถให้ นั ก เรี ย นทำเป็ น กลุ่ ม หรื อ คนเดี ย วก็ ไ ด้ ต ามกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย น
ต้องการจะทำ โดยครูอาจจะขอความคิดเห็นจากนักเรียนว่า “เราจะทำอะไรกันดี ใน
คาบนี้” หรือขออาสาสมัครในการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มิใช่ว่านักเรียนทุกคนต้องการ
จะทำกิจกรรม แต่การทำกิจกรรมควรเกิดจากความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน
ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ซึมซับความรู้สึกดีๆ ด้วยความเต็มใจ อันจะทำให้นักเรียนรู้สึก
ฝังจิตฝังใจตลอดไป
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กิจกรรมเสริม ชมรมโตไปไม่โกง
จุดประสงค์	

1. เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนคิดดี ทำดี เพื่อสังคม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูจัดประชุมนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันเพื่อปรึกษาการจัดตั้งชมรม 

“โตไปไม่โกง” (หรือสอบถามนักเรียนแต่ละห้องก่อน)
2. ครูชี้แจงรายละเอียดของการจัดตั้งชมรม ดังนี้
ก. ครูอธิบายว่าการจัดตั้งชมรมเพื่อให้นักเรียนได้มีช่องทางในการรวมพลัง
ทำความดี ฝึกการทำเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคม 
ข. การเข้าชมรมของนักเรียนเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ โดย
แต่ละชั้นจะมี 1 ชมรม
ค. คณะกรรมการซึ่งเป็นกำลังหลักในการประสานงานได้มาจากตัวแทนของ
นักเรียนในแต่ละห้องๆ ละ 2 คน
ง. การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมี
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
จ. ตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินการได้ เช่น กิจกรรมเก็บขยะ
รอบโรงเรียนในวันพุธ (ตอนกลางวัน) กิจกรรมอาสาช่วยสอนหนังสือน้อง
ในวันศุกร์ (ตอนเย็น) กิจกรรมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่
			 ขาดแคลน หรือกิจกรรมช่วยครูพาน้องข้ามถนนในตอนเช้า เป็นต้น รวมทัง้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การทำความดีของนักเรียนในโรงเรียน 
ฉ. กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ช มรมจะปฏิ บั ติ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สมาชิกทุกคนก่อน
ช. ชมรมอาจจัดทำกล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นว่าต้องการทำอะไรเพื่อโรงเรียนและสังคมบ้าง
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

3. ครูสรุปผลการตัดสินใจของนักเรียนในการจัดตั้งชมรม “โตไปไม่โกง” 

(ดูความพร้อมของนักเรียนและครูด้วย)
4. หลังจากนั้น ครูจัดหาสถานที่ให้นักเรียนใช้เป็นที่ตั้งชมรม และทำการตาม
ขั้นตอน 
5. ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งชมรม และเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
รู้จักทำความดีเพื่อสังคม โดยอาจจะทำทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม เช่ น รู้ สึ ก
อย่างไรบ้างกับกิจกรรมที่ทำ จะทำต่อไปหรือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ 
6. ครูให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกและคณะกรรมการสรุปบทเรียนที่ได้รับจากชมรม 

(ครั้งสุดท้ายในการทำกิจกรรม)
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ดาบที่ดี...ต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดี...ต้องมีจริยธรรม
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
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4  

ชุดกิจกรรมเลือก
ชีวิตพอดี มีความพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างมีสติ รอบคอบ ไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น จึงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนควร
เรียนรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุในสังคมที่เขาจะต้องไปเผชิญในอนาคต ในหลักสูตร
“โตไปไม่โกง” คณะผู้จัดทำได้บรรจุเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียงให้เป็นหนึ่งในสาระ
หลัก โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของความ
พอดีและพอเพียง
ชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมที่มีหลักคิดในการดำเนิน
กิจกรรมบนพื้นฐานความพอดี คือ ให้เดินทางสายกลางทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน
การใช้เวลาว่าง และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และสามารถยับยั้งชั่งใจและสร้างความรู้สึก
“พอ” ให้แก่ตนเอง และรู้คุณค่าของสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว
แล้ว การละโมบโลภมากในสิ่งของของผู้อื่นจะไม่เกิดขึ้น จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วย
ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนจะได้เรียน
รู้จากชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง คือ ความสุขที่เกิดได้จากการที่เราทำความ
ดี รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

ชุดกิจกรรมชีวิตพอดี มีความพอเพียง ยังได้สอดแทรกและผสมผสานคุณค่า
ความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ 

และการเป็ น อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง ไว้ ใ นชุ ด กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะของการเป็นคนดีผ่านการเล่นเกม กรณีศึกษา ศิลปะ และบทบาทสมมติ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยผ่าน
กระบวนการทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะที่นักเรียนจะต้องใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กมี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ชุดกิจกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ซึ่งคณะผู้จัด
ทำมีความมุ่งหวังว่า นักเรียนจะสามารถนำแนวคิดเรื่องชีวิตพอดี มีความพอเพียงและ
คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาปรับใช้และสร้างเป็น
พฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “โตไปไม่โกง” ต่อไป

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
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การจัดกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

หลงมนต์โฆษณา
รู้ทันความอยากจากโฆษณา
ต้นไม้สอยดาว
รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 1
รณรงค์ปลุกใจพอเพียง 2
ผ้าห่ม ห่มน้อง 1
ผ้าห่ม ห่มน้อง 2
การส่งมอบผ้าห่มสู่น้อง

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
1 หลงมนต์โฆษณา
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ แยกแยะประโยชน์ของสิ่งของ และตัดสินใจซื้อสินค้า
อย่างมีเหตุผล
2. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชวี ติ พอดี มีความพอเพียง ไปประยุกต์
		 ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1 ครูนำสิ่งของที่มีแตกต่างกันมาวางรวมกัน เช่น น้ำอัดลม อุปกรณ์การเรียน
ฯลฯ พร้อมกับติดป้ายราคาสินค้า โดยอิงราคาตลาด
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลากว่า กลุ่มของตนเองจะได้
เล่นบทบาทสมมติเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขายสินค้า 
3. ครูเตรียมกระดาษ เพื่อมาทำเป็นเงินสมมติ แล้วแจกให้กลุ่มผู้ซื้อ จำนวน 

100 บาท
4. ครูให้เวลา 10-15 นาที เพื่อให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่า กลุ่มของตนเองจะ
เลื อ กสิ น ค้ า ชนิ ด ใด พร้ อ มกั บ ให้ เ หตุ ผ ลที่ ซื้ อ สิ น ค้ า นั้ น ๆ ด้ ว ย และหากมี
เงินเหลือ จะนำเงินดังกล่าวไปทำอะไร อย่างไร 
5. ครู ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู้ ข ายสิ น ค้ า เตรี ย มการโฆษณาเชิ ญ ชวนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น 

จุดเด่นของสินค้า หรือยุทธวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซื้อ 5 แถม 1 มีการลดแลก
แจกแถม ซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ ข ายสิ น ค้ า ต้ อ งพยายามให้ ก ลุ่ ม ผู้ ซื้ อ ตั ด สิ น ใจซื้ อ ให้ ไ ด้ 

โดยที่ครูต้องพยายามสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เสมือนตลาดจริงๆ
6. ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานหน้าห้องว่า กลุ่มของตนเองเลือก
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สินค้าชิ้นไหน เพราะอะไร 
7. ครูถามกลุ่มที่แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ขายว่า หากกลุ่มของตนเองเป็นผู้ซื้อ 

จะเลือกซื้อสินค้าชิ้นใด เพราะเหตุใด
8. ครูสรุปว่า การที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด นักเรียนต้องคำนึง
ถึงประโยชน์ของสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป และต้อง
คำนึงถึงความจำเป็นในการซื้อของตนเอง พร้อมทั้งสามารถยับยั้งชั่งใจในการ
ซื้อได้อีกด้วย มิฉะนั้น คนที่จะเสียผลประโยชน์ คือ ตัวนักเรียนเอง ครูยก
ตัวอย่าง เช่น นักเรียนต้องซื้อสินค้าชนิดเดียว 3 ชิ้น เพื่อให้ได้ของแถมอีก
หนึ่งชิ้น นักเรียนคิดว่า ผลของการซื้อของมาวางไว้ที่บ้าน จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 

ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องนำมาประกอบการตัดสินใจในการซื้อ
สินค้า เพราะบางครั้งในการเลือกซื้อสินค้า เราไม่ได้ดูที่ประโยชน์ใช้สอย เรา
เลือกซื้อจากการส่งเสริมการขายของสินค้านั้นๆ ทำให้เราได้สินค้าที่ไม่ตรง
กับประโยชน์ใช้สอยของเรา ก่อให้เกิดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นขึ้นมา กลายเป็น
การสร้างนิสัยฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัว
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
2 รู้ทันความอยากจากโฆษณา
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนติดอาวุธทางความคิดและภูมิคุ้มกันติดตัวเพื่อรู้เท่าทันโฆษณา 
2. เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจความพอดีของตัวเองและรูจ้ กั การยับยัง้ ชัง่ ใจ เพือ่ ปรับการ
		 ใช้ชีวิตของตนให้เหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู่ 
3. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชวี ติ พอดี มีความพอเพียง ไปประยุกต์
		 ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แจกใบงานกลุ่มละ 1 ใบ 
2. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าใครบ้างที่เวลาดูโทรทัศน์ หรือเห็นป้ายโฆษณา
แล้วอยากได้ของสิ่งนั้นตามโฆษณา 
ก. ให้นกั เรียนคิดถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาทางวิทยุ หรือแผ่นป้ายโฆษณา 

มีโฆษณาอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นแล้วอยากได้ ให้ยกตัวอย่างมา 5 อย่าง 
ข. เมื่อเห็นโฆษณาแล้วอยากได้ นักเรียนทำอย่างไร  เพราะเหตุใด 
ค. นักเรียนคิดก่อนตัดสินใจซื้อของตามโฆษณาหรือไม่อย่างไร
ง. นักเรียนเคยคิดหรือไม่ว่าสินค้าหรือบริการในโฆษณาที่เราอยากได้นั้นมี
ความจำเป็นต่อเรามาก น้อยเพียงใด 
3. ให้เวลาช่วงระดมสมอง 20 นาที ให้แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่ได้ลงในใบงาน 

ครูอาจจะใช้วิธีถามที่ละข้อและให้นักเรียนตอบหรือเขียนคำถามบนกระดาน
4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าห้อง กลุ่มละ 5 นาที
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5. ครูย้ำกับนักเรียนว่า สินค้าต่างๆ ผลิตโฆษณาออกมาเพื่อกระตุ้นความอยาก
ของคนและหวังให้คนซื้อสินค้า หวังว่านักเรียนในห้องจะมีอาวุธทางความคิด
และภูมิคุ้มกันติดตัวเพื่อรู้เท่าทันโฆษณา ดังนั้น จากนี้นักเรียนก็ควรเริ่มลงมือ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ย เพราะฉะนั้ น ก่ อ นนั ก เรี ย นจะตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ชนิ ด ใด 

นักเรียนอย่าลืมนึกถึงนึกถึงความจำเป็นและประโยชน์ของสินค้าเพื่อให้คุ้มค่า
เงิ น ที่ ต้ อ งเสี ย ไป และหากยั ง ไม่ มี ค วามจำเป็ น หรื อ ไม่ ส มเหตุ ส มผลก็ ค วร
พยายามยับยั้งชั่งใจให้ได้

สื่อการเรียนการสอน

ใบงาน รู้ทันความอยากจากโฆษณา
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ใบงาน รู้ทันความอยากจากโฆษณา
ยกตัวอย่าง โฆษณาที่กระตุ้นความอยาก
..................................................................

ซื้อ เพราะ .................................................
..................................................................
..................................................................
ไม่ซื้อ เพราะ .............................................
..................................................................
..................................................................

คิดก่อนตัดสินใจซื้อของตามโฆษณาหรือไม่
..................................................................

สินค้ามีความจำเป็นกับเราหรือไม่ อย่างไร
..................................................................
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ต้นไม้สอยดาว 3
ชีวิตดี มีความพอเพียง

กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าของสิ่งใดเป็นของจำเป็นและสิ่งใดเป็นของฟุ้งเฟ้อ
เกินจำเป็น
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความพอดีของตัวเองและรู้จักการยับยั้งชั่งใจ เพื่อปรับ
การใช้ชีวิตของตนให้เหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู่ 
3. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชวี ติ พอดี มีความพอเพียง ไปประยุกต์
ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. จากคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้แล้วว่า สื่อโฆษณาต่างๆ ส่วนมากผลิตออกมาเพื่อ
กระตุ้นความอยากของคนและหวังให้คนซื้อสินค้าและบริการ แต่ก็ยังมี
โฆษณาอีกหลายตัวที่พยายามทำออกมาให้เราตระหนักถึงความพอดี ไม่ใช้
ชีวิตเกินตัวและทำอะไรเกินความจำเป็น 
2. ครูชวนนักเรียนเล่นเกมต้นไม้สอยดาว ครูสมมุติให้ตัวเองเป็นซานตาคลอสที่
กำลังเตรียมใบรายการของขวัญสำหรับเด็กๆ ในช่วงคริสต์มาส ซานตาคลอส
จึงถามเด็กๆ ว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เห็นจากโฆษณาแล้วอยากได้ ให้เด็กๆ 

คิดไว้ในใจ
3. ครูให้นกั เรียนคิดต่อว่าตอนนีใ้ นใจเด็กๆ น่าจะมีของทีอ่ ยากได้หลายอย่าง แต่
ซานตาคลอสให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งของที่อยากได้มากที่สุดนั้นคืออะไร 
4. ครูแจกกระดาษสำหรับติดต้นไม้ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
5. ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีเขียนและวาดรูปสิ่งของที่อยากได้มากที่สุด 

1 อย่าง ลงในกระดาษ 
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คน เพื่อให้เป็นต้นไม้
ของที่อยากได้และให้ทุกคนในกลุ่มนำกระดาษไปติดไว้บนตัวเพื่อนที่เป็น
ตัวแทนกลุ่ม
7. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมายืนหน้าชั้น
8. ครูให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมา 6 คน ครูอธิบายกติกาของเกมว่า เมื่อ
ครูให้สัญญาณ ให้แต่ละกลุ่มมีตัวแทนวิ่งออกมาครั้งละ 1 คน เพื่อไปหยิบ
กระดาษที่เป็นสิ่งของที่นักเรียนคิดแล้วว่าเป็นของฟุ่มเฟือย มีความจำเป็น
น้อยในการใช้ชีวิต จากต้นไม้ของกลุ่มตัวเองไปติดไว้ที่ต้นไม้ของกลุ่มอื่น เมื่อ
ติดเสร็จแล้วให้วิ่งกลับมาที่กลุ่มและแตะมือเพื่อนคนถัดไป เพื่อนคนถัดไปให้
ออกไปทำเหมือนเดิม จนครบ 6 คน ครูให้เวลา 3 นาที
9. ครูให้ตน้ ไม้กลับไปทีก่ ลุม่ ตัวเอง ในกลุม่ ช่วยกันแยกกระดาษออกเป็น 

2 หมวด คือ หมวดของจำเป็น และหมวดของฟุ่มเฟือย
10. ครูให้เวลากลุ่มละ 3 นาทีให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเหตุผลในการเลือกว่าสิ่งใด
จำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็นและเป็นของฟุ่มเฟือย
11. ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนับจำนวนของไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยว่าแต่ละกลุ่ม
มีกี่อัน กลุ่มไหนมีของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นบนต้นไม้น้อยที่สุดเป็นกลุ่มชนะ
12. ครูเชื่อมโยงกิจกรรมกับการใช้ชีวิตพอดีของนักเรียนว่า จากนี้เวลาที่นักเรียน
จะขออะไรจากผู้ปกครองหรือเวลาที่นักเรียนเห็นอะไรแล้วอยากได้ขึ้นมา 

นักเรียนอย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากได้ของสิ่งนั้น แล้วของสิ่งนั้น
จำเป็นต่อเราหรือไม่ หากคำตอบในใจของนักเรียน คือ อยากได้แต่ไม่มี
ความจำเป็นหรือไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด แสดงว่านักเรียนใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อไม่
พอดี ดังนั้น นักเรียนต้องฝึกจิตใจตนเองด้วยการหักห้ามใจต่อความอยากได้ 

ต้องฝึกตนให้รู้จักความพอดี พอเหมาะ เป็นการสร้างความภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเอง เพราะถ้าเราไม่มีความพอดี เราอาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดี เช่น คดโกง
คนอื่น ลักขโมย หรือแม้กระทั่งกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว เพียงเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตัวเราเอง 
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13. ให้นักเรียนในห้องช่วยกันคัดเลือกหา 10 อันดับของฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น 

ซึ่งนักเรียนสามารถเอาคำตอบมาจากกลุ่มอื่นๆ ได้ 
14. เมื่อได้ผลการคัดเลือกแล้ว ครูตอกย้ำว่า ของที่นักเรียนอยากได้เหล่านี้เป็น
สิ่งของที่นักเรียนเห็นกันอยู่ทุกวันจากสื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลในการ
กระตุ้นความอยากของนักเรียนอย่างมาก เพราะนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในเรื่อง
ความพอเพียงน้อย ดังนั้น เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองก่อนตัดสินใจ
เลือกซื้อของต่างๆ ให้คำนึงถึงความพอดีพอเหมาะของตัวเอง 

สื่อการเรียนการสอน

กระดาษสำหรับติดต้นไม้
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
4 รณรงค์ปลุกใจให้พอเพียง 1
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง ไปประยุกต์
ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มทบทวนว่า หลายอาทิตย์ที่ผ่านมา 

นักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเช่นไรบ้าง แต่ละกลุ่มยกตัวอย่าง 5 ข้อ
2. ให้ตัวแทนกลุ่ม 5 คนเล่าคนละข้อ ให้เวลาคนละไม่เกิน 1 นาที
3. ครูนำผลการจัดอันดับของฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น 10 อันดับมาเปรียบเทียบ
กับพฤติกรรมที่แต่ละกลุ่มรายงานไปแล้ว และถามเพิ่มเติมว่า 
ก. ในรายการของฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น วันนี้มีใครบ้างที่ซื้อ 

(ตัวอย่างผลโหวต 10 อันดับของฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นที่ครูเลือก) 
ข. ทำไมจึงตัดสินใจซื้อ ครูยกตัวอย่างถามทีละข้อจนครบ 
4. ครูอธิบายว่า นักเรียนต้องเป็นผู้ฉลาดในการเลือกซื้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของการใช้สอยและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าการที่ซื้อทุกอย่าง
ตามความอยากโดยไม่ คิ ด ให้ ร อบคอบว่ า ของสิ่ ง นั้ น มี ค วามจำเป็ น และ
ประโยชน์ต่อเราหรือไม่ รวมถึงการกระทำต่างๆ ที่จะเป็นภาระของผู้ปกครอง
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียงนั้นมีมากกว่าการใช้เงิน
อย่ างรู้คุ ณค่า ยัง รวมถึ งพฤติ ก รรมอื่ น ๆ เช่ น การรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์และพยายามลดละอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการเจริญ
เติบโต เช่น น้ำอัดลม ขนมหวาน เป็นต้น รวมทั้งการช่วยกันประหยัดและ
รักษาของสาธารณะ เช่น ปิดไฟห้องเรียนทุกครั้งก่อนออกจากห้องก็เป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและรู้คุณค่า ฉะนั้น นักเรียนจะเห็นได้ว่า นอกจาก
เราจะพอเพียงและรู้ทันความอยากได้สิ่งของจากโฆษณาแล้ว เรายังสามารถ
สร้างความพอเพียงให้แก่ส่วนอื่นๆ ของชีวิตเราเองได้อีก 
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5. ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดรูปแบบและคำพูดในการรณรงค์ผ่านแผ่นป้ายหรือ
แผ่นพับ หรือใบปลิว เพื่อให้เพื่อนๆ มีภูมิคุ้มกันและสามารถตั้งรับการใช้ชีวิต
เกินพอดีจากสื่อโฆษณาได้ 
6. ครูกำหนดวิธีการรณรงค์ ชีวิตพอดี มีความพอเพียง ดังนี้
ก. หัวข้อการรณรงค์คือ การใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
ข. วัตถุประสงค์ในการรณรงค์ คือ เพื่อหาวิธีป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้
เพื่อนๆ จากการใช้ชีวิตเกินพอดี ฟุ้งเฟ้อเพราะสื่อโฆษณา
ค. ในการผลิตอุปกรณ์ช่วยการรณรงค์ เช่น แผ่นป้ายหรือแผ่นพับหรือใบปลิว
นั้นจะต้องทำจากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้จากบริเวณโรงเรียนเท่านั้น 
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
5 รณรงค์ปลุกใจให้พอเพียง 2
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง ไปประยุกต์
ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอสื่อรณรงค์ 
2. ครูสรุปแนวคิดหรือเป้าหมายของการสื่อรณรงค์ที่นักเรียนได้นำเสนอ 
3. ครูชมเชยนักเรียนว่า การนักเรียนทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง รวมทั้งการมีจิตสาธารณะต่อกัน ทำให้เกิดผลงานที่สำเร็จในครั้งนี้ นับ
ว่าเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า หากเรามีความสามัคคีและมีส่วนร่วมการทำงานร่วม
กัน ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรืองานชิ้นใหญ่ ย่อมสำเร็จได้อย่างแน่นอน 
4. นักเรียนนำผลงานไปติดไว้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตในบริเวณโรงเรียนเพื่อ
เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบ
พอดี มีความพอเพียง
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ผ้าห่ม ห่มน้อง 1
จุดประสงค์	

6

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความพอเพียงและนำสิ่งที่เกินพอดีที่ไม่ใช้แล้วมา
ทำสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลือและการ
แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น โดยที่ตนเองต้องไม่เดือดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูพูดเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม ภัยหนาว ที่ทุก
คนเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่นอน พร้อมทั้งต้องทนกับอากาศหนาวเย็น 

(อาจจะใช้ภาพจากโครงงาน มหันตภัยล้างโลกมาประกอบ) ครูให้นักเรียน
ช่วยกันตอบในห้องและครูเขียนคำตอบบนกระดาน โดยตั้งคำถามว่า
ก. นักเรียนคิดว่า เด็กๆ ที่ประสบภัยเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร 
2. ครูให้นกั เรียนระดมสมองกันต่อว่า ในฐานะเราเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม เราน่าจะ
		 ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ครูเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดาน  
3. ครูอธิบายถึงความสำคัญของช่วยเหลือและการให้ ว่าเพราะทุกคนต้องอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม ซึ่งสังคมเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่ทุกคน
มีหน้าที่ที่ต้องกระทำต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น เมื่อคนส่วนหนึ่งในสังคมเกิด
ปัญหา เราซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น เราจึงไม่ควรนิ่งดูดายควรจะ
ต้องช่วยเหลือกัน 
4. ครูอธิบายเพิ่มว่าการให้หรือบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่เดือด
ร้ อ นกว่ า เป็ น สิ่ ง ดี แต่ สิ่ ง ที่ ท ำนั้ น จะต้ อ งไม่ เ กิ น กำลั ง และไม่ ท ำให้ ต นเอง
เดือดร้อน คือเราจะต้องช่วยแบบพอดีตามความสามารถของเราเท่าที่เราจะ
พอทำได้ 
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง

5. ครูชักชวนนักเรียนให้มาช่วยกันหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นภายใต้แนวคิกความพอดี
มีความพอเพียงและรู้จักแบ่งปัน โดยการนำสิ่งของที่เกินพอดีที่ไม่ใช้แล้วมา
ทำสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น
6. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น 5 กลุม่ โดยให้ในกลุม่ ช่วยกันคิดวิธกี ารช่วยเหลือ
		 ผู้ประสบภัยหนาวมากลุ่มละ 1 อย่าง โดยมีข้อกำหนดว่าวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือนั้นจะต้องเป็นการให้ที่ไม่ใช้เงิน แต่ต้องเป็นการประดิษฐ์สิ่งของมา
จากของเหลือใช้ที่คนในกลุ่มสามารถหาได้โดยไม่ต้องซื้อ ให้เวลาคิด 10 นาที 
7. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวความคิดหน้าชั้น กลุ่มละ 3 นาที 
8. ครูโยงการนำเสนอของนักเรียนมาให้เข้ากับความพอเพียงว่า เมื่อรู้สึกว่าเรามี
พอแล้ว เราก็น่าจะมีเหลือพอไว้แบ่งปันให้แก่คนอื่น ครูอาจอธิบายว่ามีของ
เหลือใช้อยู่อย่างหนึ่งที่ครูคิดว่าคนส่วนมากน่าจะมีที่บ้าน คือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้
แล้วและยังสะอาดอยู่ ครูอธิบายการทำผ้าห่มห่มน้อง ให้นักเรียนนำเศษผ้า
หรือเสื้อผ้าเก่าที่สะอาดมาใช้เป็นอุปกรณ์หลัก โดยเน้นว่า ควรเป็นของเหลือ
ใช้จากที่บ้าน หากใครมีมากสามารถนำมาฝากเพื่อนได้ด้วย 
9. เหตุผลในการเลือกที่จะทำผ้าห่ม เพราะผ้าห่มเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่น 

แสดงถึงความตั้งใจของคนหนึ่งที่ต้องการส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ให้แก่คนที่
เดือดร้อน ให้คนเหล่านั้นได้รับรู้ว่า ยังมีอีกสมาชิกของสังคมที่เป็นห่วงใย
พวกเขาอยู่เช่นกัน
10.ครูเตือนนักเรียนให้นำเสื้อผ้าเก่าที่หรือเศษผ้าไม่ใช้แล้วและยังสะอาดอยู่มา
ในคาบเรียนหน้าหากใครมีมากสามารถนำมาฝากเพื่อนได้ด้วย

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน การทำผ้าห่ม
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
การทำผ้าห่ม

1. ให้ตัดผ้าขนาด 12 นิ้ว คูณ 12 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 200 ชิ้น 

(100 ชิ้น สำหรับชิ้นข้างหน้า 100 ชิ้นสำหรับชิ้นหลัง) หรืออาจจะตัดผ้า
เพิ่มได้ตามขนาดของผ้าห่มที่ต้องการหรือตามความเหมาะสม
2. นำชิ้นผ้าที่ตัดตามขนาดมาเย็บติดกัน 1 ด้าน โดยใช้เข็มหมุดกลัดผ้าไว้ไม่ให้
เขยื้อน แล้วเย็บด้นถอยหลังจนเสร็จ 1 ด้าน
3. เย็บชิ้นผ้าทีละคู่ จนครบจำนวนที่ตัดไว้
4. จากนั้นนำผ้าที่เย็บเป็นคู่มาเย็บให้ติดกันเป็นผืนใหญ่ โดยให้มีขนาดเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
5. ทำซ้ำแบบข้างต้น จนได้ผ้าที่ต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ 2 ผืน นำมา
ประกบกันโดยให้ด้านที่มีรอยตะเข็บเย็บอยู่ด้านนอกทั้ง 2 ด้าน
6. เย็บผ้าทั้ง 3 ด้านให้ติดกัน แล้วกลับด้านผ้าออกมา จะได้มีลักษณะเหมือน
ถุงผ้า จากนั้นเย็บด้านที่เหลืออีก 1  ด้านให้เรียบร้อย
7. ตัดเศษผ้า/ต่อเศษผ้าให้มีขนาดเท่ากับความยาวของผืนผ้า เผื่อนำมาเย็บ
เป็นขอบผ้าห่ม โดยการด้นถอยหลังทั้ง 4 ด้าน เป็นอันเสร็จงาน
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
7 ผ้าห่ม ห่มน้อง 2
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความพอเพียงและนำสิ่งที่เกินพอดีที่ไม่ใช้แล้วมา
ทำสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลือและการ
แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น โดยที่ตนเองต้องไม่เดือดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดตามขั้นตอนต่อไปนี้
ก. ขั้นตอนการออกแบบ คิดรูปแบบที่นักเรียนต้องการ
ข. ขั้นตอนการเย็บ
ค. ขั้นตอนการประกอบเป็นผืน 
2. ครูอธิบายวิธีการเย็บผ้าห่ม
3. หากนักเรียนทำไม่เสร็จ สามารถนำมาทำต่อในชั่วโมงถัดไป 
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การส่งมอบผ้าห่มสู่น้อง
จุดประสงค์	

8

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความพอเพียงและนำสิ่งที่เกินพอดีที่ไม่ใช้แล้วมา
ทำสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ การช่วยเหลือและการ
แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น โดยที่ตนเองต้องไม่เดือดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. หลังจากนักเรียนช่วยกันเย็บผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูถามความเห็นของ
นักเรียนว่าอยากจะนำผ้าห่มไปให้ใคร สามารถให้ผ่านมูลนิธิต่างๆ หรือมอบ
ให้ เ ด็ ก ในชุ ม ชนเลยได้ ซึ่ ง ครู จ ะช่ ว ยติ ด ต่ อ ให้ (ดู ร ายชื่ อ ตั ว อย่ า งมู ล นิ ธิ ที่
สามารถนำสิ่งของไปบริจาค)
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง
มูลนิธิ

ที่อยู่

โทรศัพท์

มูลนิธิเด็ก

95/24 หมู่ 6 

ซอยเกียรติร่วมมิตร 

ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220

02 814 1481-7

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราช
นครินทร์

100/771-775
คลองเตย ล็อค 6 

ถนนอาจณรงค์ คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 
10110

02 249 0953
02 249 4589

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

143/109-11
หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา 

ซอยวัดสุวรรณคีรี 

ถนนบรมราชชนนี
อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

02 433 6292
02 435 5281

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

546 ซอยลาดพร้าว 47
แขวงวังทองหลาง บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10310

02 539 9706

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

89 ซอยเสรีไทย 17 
ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม 
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

02 375 6497
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2. ครูให้นักเรียนช่วยกันพับผ้าห่มใส่กล่อง พร้อมทำบัตรให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับ
ผ้าห่ม  อาจจะเขียนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ 
3. ครูถามความรู้สึกของนักเรียนในห้อง  
ก. รู้สึกอย่างไรกับการทำผ้าห่มผืนนี้
ข. ข้อคิดที่ได้จากการทำผ้าห่ม
4. ครูชี้ให้เห็นว่า การที่นักเรียนในห้องเรียนสามารถทำผ้าห่มสำเร็จ เป็นเพราะ
ทุกคนมีความสามัคคี กระทำอย่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ยังมีจิตสาธารณะต่อเพื่อนร่วมห้อง คือ ทุกคนช่วยกันทำงาน ไม่มี
การเกี่ยงงอน ดังนั้น เห็นได้ว่า ผ้าห่มผืนเดียว ไม่ใช่แค่เรื่องของการแบ่งปัน
เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
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5  

ชุดกิจกรรมเลือก
มิวสิกคลับ

ดนตรีหรือบทเพลงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและจินตนาการ
ของเด็ก สามารถส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจโดยตรง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการ
สอนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กทุกคนจะรู้สึกสนุกและมี
ความสุข เมื่อได้ร้องเพลง ฟังเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลง เพราะดนตรีช่วย
สร้างความสุข ลดความเครียดและลดการต่อต้าน ความรู้สึกสนุกและมีความสุขนี้จะ
ทำให้เด็กพร้อมจะรับและซึมซับคุณค่าความดีทั้ง 5 ประการ และสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการจดจำและการเรียนรู้ การใช้ดนตรีเป็นสื่อในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร
จึงช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็ก และบ่มเพาะค่านิยมในจิตใจของเด็กและ
ตอกย้ ำ ให้ มี คุ ณ ธรรมสามารถแยกแยะผิ ด ถู ก ชั่ ว ดี เป็ น คนดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง
 	 หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้จัดทำเพลงและดนตรีที่ไพเราะมีความสนุกสนาน
ตอกย้ ำ สาระการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการเรี ย นในหลั ก สู ต ร หรื อ ใช้ ส ร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรได้ เช่น  
ดนตรีประกอบนิทาน ดนตรีประกอบละคร และดนตรีประกอบกิจกรรม นอกจากนี้ ใน
หลักสูตรยังใช้เพลงเป็นหัวข้อหลักเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ด้วย
การเสริ ม กิ จ กรรมท้ า ยบทเพลง เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ความดี ที่ อ ยู่ ใ น
บทเพลง 
เพลงประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 8 เพลง ได้แก่ 1.ค่าของ
คน 2.ทำเพือ่ ส่วนรวม 3.ความจริงทำให้โลกหมุนไป 4.รองเท้าคูเ่ ก่า 5.ทำหน้าทีใ่ ห้ดีที่สุด
6.พอเพียง 7.คนดีของแม่ 8.โตไปไม่โกง
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

ค่าของคน
ทำเพื่อส่วนรวม
ความจริงทำให้โลกหมุนไป
รองเท้าคู่เก่า
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ฉันแต่งเพลง
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ค่าของคน
จุดประสงค์ 	

1

กิจกรรมที่

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของความดี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่ง
รวมถึงความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ค่าของคน” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ค่าของคน” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไปพร้อมกับเติม
คำในช่องว่าง
3. เปิ ด เพลงและร้ อ งเพลงพร้ อ มกั น ตามเนื้ อ เพลง แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นจดบั น ทึ ก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ร้องเพลงกลุ่มละท่อน ดังนี้ 
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

กลุ่มที่ 1

คนทุกคนมีชีวิต  เลือดเนื้อและวิญญาณ
เกิดและตายกลายเป็นเถ้าถ่าน  ทุกผู้ทุกคน

กลุ่มที่ 2

ไม่มีใครอยากให้ใครเอาเปรียบ  เหยียบย่ำทำลายตน
ด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน  ตั้งต้น ตั้งแต่เกิดมา

กลุ่มที่ 3

เราทุกคนมีเกียรติ  เราทุกคนมีศักดิ์ศรี
หญิงหรือชายยากจนหรือมั่งมี
ล้วนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน

กลุ่มที่ 4

ศักดิ์ศรีใช่อยู่ที่เงินทอง  ข้าวของมากมีราคา
ค่าของคนอยู่ที่คุณค่า  คุณค่าแห่งความดี

กลุ่มที่ 5

ทุกชีวิตนั้นมีคุณค่า  ไม่ว่าจะเป็นใคร
เจ็บปวดก็ร้อง สุขก็ยิ้มไป  รู้สึกได้ไม่ต่างกัน
(ร้องพร้อมกัน) ความเป็นธรรมในความเป็นคน  เป็นของสากลของทุกชนชั้น
รวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกัน  มีความฝัน  มีชีวิต มีจิตใจ

5. ให้แต่ละกลุ่มทำความเข้าใจถึงความหมายของเนื้อเพลงในท่อนที่กลุ่มของตน
รับผิดชอบ แล้วออกมาอธิบายหน้าห้องให้เพื่อนๆ ฟัง 
6. ครูสรุปเกี่ยวกับความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
7. ร้องเพลงพร้อมกัน แล้วให้นักเรียนจับคู่ มองตากัน ยิ้มให้กัน แล้วยกมือไหว้
ซึ่งกันและกัน กล่าวต่อกันว่า “ขอบคุณที่เธอเป็นคนดี”

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ค่าของคน”
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ค่าของคน
คนทุกคนมีชีวิต  เลือดเนื้อและวิญญาณ
เกิดและตายกลายเป็นเถ้าถ่าน  ทุกผู้ทุกคน
ตน  
ไม่มีใครอยากให้ใครเอาเปรียบ  เหยียบย่ำทำลาย
มา
ด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน  ตั้งต้น ตั้งแต่เกิด
เราทุกคนมีเกียรติ  เราทุกคนมีศักดิ์ศรี 
หญิงหรือชายยากจนหรือมั่งมี
ล้วนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน
ศักดิ์ศรีใช่อยู่ที่เงินทอง  ข้าวของมากมีราคา 
ค่าของคนอยู่ที่คุณค่า  คุณค่าแห่งความดี
ทุกชีวิตนั้นมีคุณค่า  ไม่ว่าจะเป็นใคร  
เจ็บปวดก็ร้อง สุขก็ยิ้มไป  รู้สึกได้ไม่ต่างกัน
ของทุกชนชั้น  
ความเป็นธรรมในความเป็นคน  เป็นของสากล
รวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกัน
มีความฝัน  มีชีวิต มีจิตใจ
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ค่าของคน
...............................มีชีวิต  เลือดเนื้อและวิญญาณ
เกิดและตายกลายเป็นเถ้าถ่าน  ทุกผู้ทุกคน
ไม่มีใครอยากให้...............................เหยียบย่ำทำลายตน  
ด้วยศักดิ์ศรีแห่ง...............................ตั้ง ต้น ตั้งแต่เกิดมา
เราทุกคน...............................เราทุกคน...............................
...............................ยากจนหรือมั่งมี
ล้วนมี...............................แห่งความ...............................
...............................ใช่อยู่ที่เงินทอง  ข้าวของมากมีราคา 
...............................อยู่ที่คุณค่า  คุณค่าแห่ง...............................
ทุกชีวิตนั้นมี...............................ไม่ว่าจะเป็นใคร  
เจ็บปวดก็ร้อง สุขก็ยิ้มไป  รู้สึกได้ไม่...............................
...............................ในความเป็นคน  เป็นของสากลของทุกชนชั้น  (ร้องพร้อมกัน)
...............................ก็เป็นคนเหมือนกัน
มีความฝัน  มีชีวิต มีจิตใจ
ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ทำเพื่อส่วนรวม
จุดประสงค์ 	

2

กิจกรรมที่

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ทำเพื่อส่วนรวม” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ทำเพื่อส่วนรวม” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลงแล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกันคิดว่า ถ้าจะลงมือทำเพื่อส่วนรวมตาม
เนื้อหาในเพลง โดยครูให้เวลาลงมือทำภายใน 10 นาที นักเรียนคิดว่าจะทำ
อะไรในโรงเรียนได้บ้าง แล้วปรึกษาขอความเห็นจากครูก่อนออกไปทำ
5. แต่ละกลุ่มลงมือทำตามสิ่งที่กลุ่มของตนเองคิด 
6. เมื่อกลับมาให้รายงานผล แล้วเปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกัน โดยตอนท้าย
เพลงให้แต่ละกลุ่มยืนขึ้นพูดพร้อมๆ กันโดยระบุกิจกรรมที่ทำ เช่น เก็บขยะ 

กวาดห้อง ถูพื้น ปิดไฟ ปิดน้ำ เพื่อส่วนรวม จนครบทั้ง 5 กลุ่ม
7. ครูชมเชยทุกคน แล้วชีใ้ ห้เห็นว่ากิจกรรมทีท่ ำนัน้ ทำให้สว่ นรวมได้รบั ประโยชน์
อย่างไร 

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ทำเพื่อส่วนรวม”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ทำเพื่อส่วนรวม
ที่เราอยู่ได้วันนี้ เพราะมีการช่วยเหลือพึ่งพา
อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกหนา  อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกหนา
เราต้องเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูล 
สังคมให้เราเท่าไรต้องรักษาไว้อย่าได้หมางเมิน
ลงมือทำไม่ต้องรอคำสรรเสริญ ลงมือทำไม่ต้องรอคำสรรเสริญ
สังคมเจริญหากเราช่วยกัน 
แค่เสียสละ ประโยชน์ส่วนตน
มองทุกคนเป็นเพื่อนของเรา 
ลองใส่ใจกันเบาเบา  เพื่อสังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้  
อย่าคิดว่ามันลำบาก มันไม่ยากแค่คิดที่จะทำ 
ลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำ ลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำ
ถ้ามีคนถามบอกทำเพื่อส่วนรวม
ทำเพื่อส่วนรวม  บอกทำเพื่อส่วนรวม
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ทำเพื่อส่วนรวม
ที่เราอยู่ได้วันนี้ เพราะมีการ...............................พึ่งพา
...............................ไม่ได้หรอกหนา...............................ไม่ได้หรอกหนา
เราต้องเมตตา...............................เกื้อกูล 
สังคมให้เราเท่าไรต้องรักษาอย่าได้หมางเมิน
...............................ไม่ต้องรอคำสรรเสริญ...............................ไม่ต้องรอคำสรรเสริญ
สังคมเจริญหาก...............................
แค่...............................ประโยชน์...............................
มองทุกคนเป็นเพื่อนของเรา 
...............................กันเบาเบา...............................เราจะน่าอยู่กว่านี้  
อย่าคิดว่ามันลำบาก................................แค่คิดที่จะทำ 
...............................ไม่ต้องรอใครนำ...............................ไม่ต้องรอใครนำ
ถ้ามีคนถามบอกทำ...............................
ทำเพื่อส่วนรวม  บอกทำ...............................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
3 ความจริงทำให้โลกหมุนไป
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและผลที่เกิดขึ้นจาก
ความซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ความจริงทำให้โลกหมุนไป” และเปิดเพลงให้นกั เรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ความจริงทำให้โลกหมุนไป” แก่นกั เรียนเพือ่ ให้นกั เรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ถามนักเรียนว่า “ความจริงทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง” และ “จะเกิดอะไรขึ้น
หากทุกคนไม่พูดความจริง”  โดยบันทึกคำตอบลงกระดานดำ และอภิปราย
ให้เห็นว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรในสภาพเลวร้ายเช่นนั้น
5. ครูสรุปว่า “ความจริงทำให้โลกหมุนไป เพราะความจริงทำให้เราไว้วางใจ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”  
6. เปิดเพลงและร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ความจริงทำให้โลกหมุนไป”
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ความจริงทำให้โลกหมุนไป
ความจริงคือความจริงใจ
ทุกอย่างที่พูด ทุกอย่างที่ทำ
ความจริงคือความจริงใจ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่เบียดเบียนใคร
ยึดสัจจะมั่น ไม่หลอกลวงใคร
ความจริงคือพื้นฐานของทุกสิ่ง
ความจริงทำให้โลกหมุนไป
ถ้าปราศจากความจริง
โลกจะหยุดนิ่งไม่หมุนอีกต่อไป
ไม่มีใครเชื่อใคร
ไม่มีใครไว้ใจใคร
ความจริงคือพื้นฐานของทุกสิ่ง
ความจริงทำให้โลกหมุนไป
ความจริงทำให้เชื่อใจ 
ความจริงทำให้ไว้วางใจ
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ความจริงทำให้โลกหมุนไป
...............................คือความจริงใจ
ทุกอย่าง...............................
ทุกอย่าง...............................
ยึดสัจจะมั่นไม่...............................ใคร
...............................เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง
...............................ทำให้โลกหมุนไป
ถ้าปราศจาก...............................
โลกจะหยุดนิ่งไม่หมุนอีกต่อไป
ไม่มีใคร...............................ใคร
ไม่มีใคร...............................ใคร
ความจริงทำให้...............................
ความจริงทำให้ไว้เนื้อ...............................
...............................เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง
...............................ทำให้โลกหมุนไป
ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิมิววสิกสิคลักบ คลับ
รองเท้าคู่เก่า
จุดประสงค์ 	

4

กิจกรรมที่

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในความพอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “รองเท้าคู่เก่า” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “รองเท้าคู่เก่า” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง แล้วให้นักเรียนจดบันทึกเนื้อ
เพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ถามนักเรียนว่า “นักเรียนมีรองเท้าคู่เก่งหรือชุดเก่งของนักเรียน (หมายถึง
รองเท้าที่ใส่เป็นประจำหรือเสื้อผ้าที่ใส่เป็นประจำ) หรือไม่” และ “ทำไม
รองเท้าคู่นั้นจึงเป็นคู่เก่งหรือเสื้อผ้าชุดนั้นจึงเป็นชุดเก่งของนักเรียน” โดย
อภิปรายให้เห็นว่าสิ่งของต่างๆ แม้ว่าจะเก่า แต่ยังมีคุณค่าต่อจิตใจเราเสมอ 

โดยไม่จำเป็นต้องแสวงหาของใหม่ 
5. ถามนักเรียนว่า เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมใหม่ นักเรียนอยากได้อะไรใหม่บ้าง 

ทำไมจึงอยากได้สิ่งเหล่านั้น บันทึกคำตอบลงบนกระดานดำ แล้วอภิปราย
ว่า จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ของใหม่เหล่านั้น หากของเก่ายังใช้การได้ดีอยู่ และ
ให้นักเรียนช่วยกันคิดเกี่ยวกับการใช้ของเก่าว่าทำให้เกิดผลดีอะไรบ้าง เช่น 

การประหยัด การรักษาสิ่งแวดล้อม ความไม่ฟุ่มเฟือย การเป็นตัวของตัวเอง
6. เปิดเพลงและร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “รองเท้าคู่เก่า”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

รองเท้าคู่เก่า
อาจจะเก่า เกา เก๊า เก่า แต่ยังดี ดี ดี๊ ดี
และสภาพยังดี ถึงผ่านมาหลายปี
คนอื่นเขาได้คู่ใหม่ ไม่ทันไรเขาก็เปลี่ยน
แม้สภาพยังดี ก็เปลี่ยนกันทุกปี
พ่อสอนยังจำในใจ ไม่เห็นต้องอายใคร ถ้าเราไม่ฟุ่มเฟือย
รองเท้าเจ้าเอยเดินทาง ไปกับฉันแม้นับวันซีดจาง
ลุยไหนลุยกันไม่ห่าง ย่ำเดินบนหนทาง พอเพียง
ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ไม่ตามใครที่ไม่พอ
เป็นเช่นนี้แหละหนอ ไม่ค่อยเดือดร้อนเลย
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

รองเท้าคู่เก่า
อาจจะเก่า เกา เก๊า เก่า แต่ยังดี ดี ดี๊ ดี
และสภาพยัง...............................ถึงผ่านมาหลายปี
คนอื่นเขาได้...............................ไม่ทันไรเขาก็เปลี่ยน
แม้สภาพยังดี ก็เปลี่ยนกันทุกปี
พ่อสอนยัง..............................ไม่เห็นต้อง.............................ถ้าเราไม..............................
รองเท้าเจ้าเอยเดินทาง ไปกับฉันแม้นับวันซีดจาง
ลุยไหนลุยกันไม่ห่าง ย่ำเดินบนหนทาง...............................
...............................ต้องเหมือนใคร ไม่ตามใครที่...............................
เป็นเช่นนี้แหละหนอ ไม่ค่อยเดือดร้อนเลย

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
5 ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ของ
อาชีพอื่นๆ และเข้าใจความหมายของคำว่า “จรรยาบรรณ”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลจากสมาชิกว่าเมื่อโตขึ้น
อยากเป็นอะไร เพราะอะไร
5. ให้นักเรียนปั้นหุ่น โดยให้นักเรียนจับคู่ สมมติให้คนหนึ่งเป็นคนปั้น อีกคน
เป็ น ดิ น แล้ ว ให้ ค นปั้ น ดิ น ปั้ น เพื่ อ นขึ้ น มาเป็ น หุ่ น อาชี พ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ดู แ ล้ ว
สามารถทายได้ทันทีว่าเป็นอาชีพอะไร จากนั้นร่วมกันทายว่าหุ่นแต่ละตัวมี
อาชีพอะไร แล้วสลับบทบาทให้คนปั้นเปลี่ยนเป็นดิน และคนที่เป็นดินเปลี่ยน
มาเป็นคนปั้นหุ่นบ้างโดยจะต้องปั้นหุ่นที่มีอาชีพที่สอดคล้องกับหุ่นตัวแรกที่
ปั้นไว้ เช่น หมอกับคนป่วย นักร้องกับหางเครื่อง เป็นต้น
6. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หน้าที่ของอาชีพต่างๆ 
 		 ตำรวจที่ดีเป็นอย่างไร
ตำรวจไม่ดีเป็นอย่างไร
		 หมอที่ดีเป็นอย่างไร
หมอไม่ดีเป็นอย่างไร
		 นักการเมืองที่ดีเป็นอย่างไร
นักการเมืองไม่ดีเป็นอย่างไร
		 นักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร 		
นักเรียนไม่ดีเป็นอย่างไร
		 แม่ค้าที่ดีเป็นอย่างไร 		
แม่ค้าไม่ดีเป็นอย่างไร
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7. ครูสรุปให้เห็นว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพ ต้องมีบทบาทหน้าที่ของตน การทำสิ่ง
ที่ดีที่ควรทำ และการไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ คือ จรรยาบรรณ เช่น แพทย์
ต้องมีจรรยาบรรณ ครูต้องมีจรรยาบรรณ นักเรียนต้องมีจรรยาบรรณ แม่ค้า
ส้มตำก็ต้องมีจรรยาบรรณ ซึ่งหากแต่ละคนไม่มีจรรยาบรรณจะเกิดผลเสียต่อ
สังคม และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดตัวอย่าง
ว่าหากแต่ละคนไม่มีจรรยาบรรณจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
8. ให้ครูเปิดเพลงและให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
* ทำหน้าที่ ให้ดีที่สุด  ให้ดีที่สุดให้จำเอาไว้ 
มีกติกา มีระเบียบวินัย  เราต้องทำตาม ด้วยความตั้งใจ
หากผิดพลาดไปก็ต้องแก้ไขให้ดี
เป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียน อ่านเขียนให้เข้าใจ
เป็นคุณหมอ ก็รักษาคนไข้ ให้โรคภัยไม่มี
เป็นตำรวจ ก็ไล่จับผู้ร้าย ไม่ให้ไปทำเรื่องไม่ดี
หากทุกคนทำตามหน้าที่ ก็จะมีแต่ความสุขใจ
(ซ้ำ *)
หากทำผิดเราก็ต้องยอมรับ ยอมรับโทษที่ทำผิด
จะทำอะไร เราก็ต้องคิด ว่ามันดีไม่ดี
เรื่องไหนถูกเราก็ช่วยกันทำ  อย่าอาย ย้ำไว้อีกที
เด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็มีหน้าที่ เด็กดีไม่ต้องสงสัย
(ซ้ำ *)
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
...............................ให้ดีที่สุด  ให้ดีที่สุดให้จำเอาไว้  
มี...............................มี...............................วินัย  
เราต้องทำตาม ด้วย...............................
หากผิดพลาดไปก็ต้อง...............................ให้ดี
เป็นนักเรียนก็ต้อง...............................อ่านเขียนให้เข้าใจ
เป็นคุณหมอ ก็...............................ให้โรคภัยไม่มี
เป็นตำรวจ ก็...............................ไม่ให้ไปทำเรื่องไม่ดี
หากทุกคนทำ...............................ก็จะมีแต่...............................
หากทำผิดเราก็...............................ยอมรับโทษที่ทำผิด
จะทำอะไร เราก็ต้องคิด ว่า...............................
เรื่องไหนถูกเราก็...............................อย่าอาย ย้ำไว้อีกที
เด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็...............................เด็กดีไม่ต้องสงสัย

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
6 ฉันแต่งเพลง
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าความดี 5 ประการและเชื่อมโยง
โดยการแต่งเพลง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนกิจกรรมมิวสิกคลับ ร้องเพลงร่วมกันทุกเพลง
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเพื่อช่วยกันคิดเพลงที่เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 

ประการ โดยอาจเป็นในรูปของบทเพลง บทกลอน หรือคำคล้องจอง
3. นักเรียนช่วยกันแต่งบทเพลง โดยอาจแต่งบทกลอน หรือคำคล้องจอง 

แล้วใส่ทำนอง
4. แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยการนำเสนออาจเป็นการร้องเพลง
ประกอบท่าทาง บทกลอนประกอบเสียงดนตรี
5. ครูสรุปบทเรียนจากผลงานนักเรียน แล้วชมเชยนักเรียนทุกคน

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

Manual Book P5 AW_3.indd 150

10/4/11 9:32:33 PM

ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
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ขอขอบคุณ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเจริญรัตน์ ชุติกาญจน์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางนินนาท  ชลิตานนท์) 

ที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตร
พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
คุณหญิงอัมพร มีศุข
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช
ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำ
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์
ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ
นายวีระศักดิ์ ขุขันธิน
นายชาญชัย พิณทุเสน

นายอานันท์  ปันยารชุน
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
นายมีชัย วีระไวทยะ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายภิญโญ ทองชัย
ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์

คณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายกรุงเทพมหานคร)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (นายอรรถพร  สุวัธนเดชา)
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (นายโกสิน  เทศวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  (นางดาวรรณ ปัญญาภรณ์)  
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คณะกรรมการดำเนินการ
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์ 
ดร. พิมพ์รำไพ พันธ์วิชาติกุล
นางรัชนี มณีโรจน์
นางสาวสตพร มุทาพร
นางแก้วตา ประภาโส

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
นพ.มล. ทยา  กิติยากร
นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ
นางจิตราภา หิมะทองคำ
นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ
นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์
รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
นายวันชัย วงศ์มีชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประกอบหลักสูตร
นายสันติ แต้พานิช
นายบรรจง เวียงพล
นายประกอบ สุทธิกาโมทย์
นายรัตนชัย นาคปานเสือ

นายจิตรการ แก้วถิ่นคอย
นางสาวสุจินตนา ภาวสิทธิ์
นายคณิศร ทับทิม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อรณรงค์และการประชาสัมพันธ์
นางสุรางค์  เปรมปรีดิ์ 
นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ
นายสันติ แต้พานิช

ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการเรียนการสอน
รศ. อรชุมา  ยุทธวงศ์
นายบรรจง  เวียงพล
นายจิตรการ  แก้วถิ่นคอย

นางสาวเสาวนีย์  วงศ์จินดา 
นายนิพนธ์  เลิศพิริยกมล
นายพายัพ  แก้วเกร็ด

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก
นางศีลดา รังสิกรรพุม
ดร.นัชชา ภวสัจจานันท์

รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว

ภาพประกอบ
เรณู ปัญญาดี
นายปัฎฐวัจน์ เฟื้องเพ็ชร
นายฐิติภัทร มงคลชู
นางสาวสิริมา สุวรรณไตรภพ 

นายไตรรงค์ ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)
นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์
นางสาวสมัญญา สุทธิกาญจน์

สื่อการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
เพลง ต้นตระกูลไทย
อนุเคราะห์โดย นายวิชรัตน์  วิจิตรวาทการ

คณะสาธิตเตรียมความพร้อมหลักสูตรและทดสอบเครื่องมือ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
นายประกอบ  สุทธิกาโมทย์
นายคณิศร  ทับทิม
นางสาวเฉลิมพร  สีโสภา
นายปฐมพงศ์  สุกใสเมือง

ผศ.ดร. ตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์
นางสาวสุจินตนา  ภาวสิทธิ์
นายรัตนชัย  นาคปานเสือ
นางสาวฐาลินี  สังฆจันทร์
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