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โครงการ โรงเรียนสีขาว (Anti-Corruption)

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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

Manual Book P6 AW_3.indd 8

10/4/11 9:34:32 PM

ความซื่อสัตย์สุจริต
Honesty and
Integrity
ความเป็นธรรม
ทางสังคม
Fairness and
Justice

การมีจิตสาธารณะ
Greater Good

การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ
Responsibility
and
Accountability

การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง
Sufficiency and
Moderation

ค่านิยมและคุณค่าที่ดีงามของสังคมนั้นมีอยู่มากมาย ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึง
ได้คัดเลือกค่านิยมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างจิตสำนึกจะนำไปสู่เป้าหมาย
การสร้างสรรค์สังคมสุจริต นำมาเป็นเนื้อหาในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ โดยกระบวน
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
เป็นการวางเสาหลักหลายๆต้นเพื่อเป็นรากฐานให้เด็กๆ มีจิตสำนึกที่มั่นคงในความ
สุจริต รังเกียจการคดโกง และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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สารบัญ

ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2   โปสเตอร์หาเสียง
กิจกรรมที่ 3 สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

4
6
7

ชุดกิจกรรมเลือก
คนดีทำดี

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

	
ความดีไม่สิ้นสุด
34
สัมภาษณ์คนดี
37
จดหมายถึงคนดี
40
ชาวบ้านบางระจัน
41
นิทานความดี 1
43
นิทานความดี 2
46
My Card My Hero
48
แผนที่ความดี
50

“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 1
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 2
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 3
นิทานเพื่อน้อง
เล่านิทานให้น้องฟัง

55
57
59
60
63
66
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เรื่องจริงผ่านตา		
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7

ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 1
ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 2
ร่วมกันกู้ชาติกู้เอกราช
ละครสั้นกู้ชาติกู้เอกราช
บทบาทสมมติสะท้อนใจ
เปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

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

มิวสิกคลับ

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

79
84
89
91
96
100
102

วันพอดี...ชีวิตพอเพียง
“แค่ไหนถึงเรียกว่า พอดี”
“ชีวิตพอดี มีความพอเพียง”
เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 1
เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 2
ป.6 ทำเพื่อสังคม 1
ป.6 ทำเพื่อสังคม 2
ป.6 ทำเพื่อสังคม 3

112
114
115
116
119
121
123
125

แฮปปี้ที่พอเพียง
Hero มาแล้ว
Just do it
กระจก
School so cool
Greater good
ละครโตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล

132
135
138
141
144
147
150

11

Manual Book P6 AW_3.indd 11

10/4/11 9:34:40 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

12
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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
เข้าใจในสาระต่างๆ ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนให้การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ในชุดกิจกรรมเลือกต่างๆ

2) ชุดกิจกรรมเลือก  

ชุดกิจกรรมเลือกมีทั้งหมด 5 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำความ
เข้าใจในสาระผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนสนใจ โดยครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบการสอนโดยจะเลือกสอนทุกชุดกิจกรรมหรือเลือกผสมผสานกิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในหลักสูตรจากชุดกิจกรรมพื้นฐาน และได้
ทบทวนและตอกย้ำการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเลือกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแต่ละชุดกิจกรรม
เลือก
13
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ชุดกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมเลือก
ชุดกิจกรรมพื้นฐาน
เรียนรู้คุณค่าความดีทั้ง 5 ประการที่อยู่ในสาระของหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2   โปสเตอร์หาเสียง
กิจกรรมที่ 3 สมุดบันทึกหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ชุดกิจกรรมเลือก

คนดีทำดี

เรียนรู้ผ่านชีวประวัติและความดี
ของบุคคลต่างๆ
กิจกรรม
1. ความดีไม่สิ้นสุด
2. สัมภาษณ์คนดี
3. จดหมายถึงคนดี
4. ชาวบ้านบางระจัน
5. นิทานความดี 1
6. นิทานความดี 2
7. My Card My Hero
8. แผนที่ความดี

“โตไปไม่โกง” เดอะบุก๊ คลับ

เรียนรู้ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
กิจกรรม
1. “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
2. โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 1
3. โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 2
4. โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 3
5. นิทานเพื่อน้อง
6. เล่านิทานให้น้องฟัง

14
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เรื่องจริงผ่านตา

เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์สำคัญ
กิจกรรม
1. ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 1
2. ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 2
3. ร่วมกันกู้ชาติกู้เอกราช
4. ละครสั้นกู้ชาติกู้เอกราช
5. บทบาทสมมติสะท้อนใจ
6. เปลี่ยน
7. ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

มิวสิกคลับ

เรียนรู้ผ่านดนตรีที่ประทับใจ
กิจกรรม
1. แฮปปี้ที่พอเพียง
2. Hero มาแล้ว
3. Just do it
4. กระจก
5. School so cool
6. Greater good 
7. ละครโตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล

ชีวิตพอดี มีความพอเพียง
เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตพอดี มีความพอเพียง
กิจกรรม
1. วันพอดี...ชีวิตพอเพียง 
2. “แค่ไหนถึงเรียกว่า พอดี”
3. “ชีวิตพอดี มีความพอเพียง”
4. เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 1
5. เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 2
6. ป.6 ทำเพื่อสังคม 1
7. ป.6 ทำเพื่อสังคม 2
8. ป.6 ทำเพื่อสังคม 3

15
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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 6

กิจกรรมที่ 1   เรียนรู้สาระผ่านเพลงโตไปไม่โกง
กิจกรรมที่ 2 โปสเตอร์หาเสียง 

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 และสามารถจดจำสาระทั้ง 5 ประการได้ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนจดเนื้อร้อง และสอนนักเรียนร้องเพลงโตไปไม่โกง
2. ครูแนะนำและอธิบายสาระในแต่ละข้อ ว่าคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร 
3. ครูสามารถตั้งคำถามเพื่อเสริมความเข้าใจ เช่น
ก. ตัง้ คำถามให้นกั เรียนระดมสมองหรือพูดคุยจากตัวอย่างพฤติกรรมในชีวติ จริง
			 • คนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนอย่างไร
พูดแต่ความจริง ไม่ลักขโมย หากเก็บของคนอื่นได้จะเอามาคืนเจ้าของ
รักษาสัญญารักษาคำพูด 
			 • นักเรียนที่มีความรับผิดชอบต้องทำอย่างไรบ้าง
ส่งการบ้าน มาโรงเรียนตรงเวลา ทำตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
			 • พฤติกรรมที่นักเรียนเห็นว่าไม่เป็นธรรมมีอะไรบ้าง
คนแซงคิว คนตัวใหญ่เอาเปรียบคนตัวเล็ก ผู้ใหญ่ที่ชอบใช้เส้นสาย
			 • คนที่รู้จักความพอดีและพอเพียงเป็นคนอย่างไร
 		
ไม่โลภ รูจ้ กั พอ ประหยัด ไม่มากไปหรือน้อยไป ไม่ทำให้คนอืน่ เดือดร้อน
			 • นักเรียนสามารถมีจิตสาธารณะได้อย่างไรบ้าง
รักษาของส่วนรวม รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว
ข. ตั้งคำถามเชิงเหตุผล เช่น
• ทำไมเราจึงต้องพูดความจริง โทษของการพูดเท็จคืออะไร
• ทำไมเราจึงไม่ควรลอกข้อสอบ 
		 • ทำไมเราจะต้องมีความรับผิดชอบ คนทีไ่ ม่รบั ผิดชอบจะเกิดผลร้ายอย่างไร
			 • ทำไมเราจะต้องนึกถึงใจผูอ้ นื่ หากทุกคนต่างเอาเปรียบกันจะเป็นอย่างไร
• ทำไมเราจะต้องเคารพกฎกติกา หากทุกคนไม่เคารพกฎจะเกิดอะไรขึ้น
• ทำไมเราถึงต้องช่วยกันดูแลของส่วนรวม
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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



Manual Book P6 AW_3.indd 5

10/4/11 9:34:56 PM

2

กิจกรรมที่

โปสเตอร์หาเสียง

จุดประสงค์

เพื่อเป็นการทบทวนและตอกย้ำสาระคุณค่าความดี 5 ประการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูนำเพลงโตไปไม่โกงมาทบทวน
2. ครูนำเหตุการณ์การเลือกตั้ง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง ประธานนักเรียน
หรือ การเลือกตั้งในระดับชาติมาพูดคุยกับนักเรียน โดยเน้นย้ำว่า ผู้นำที่ดีจะ
ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณธรรม และในการเลือกผู้นำเราควรเลือกคนดีที่
อย่างน้อยมีคุณสมบัติ 5 ประการตามสาระที่ได้เรียนมา
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายว่า คนดีที่เราต้องการเลือกควรมีคุณลักษณะ
อย่างไรบ้าง และนำคุณลักษณะเหล่านั้นมาทำเป็นโปสเตอร์หาเสียง 

?

โปรดเลือก (เบอร์ )
ตรงไปตรงมา  เสียสละ  
ทำตามกติกา  เห็นใจ รับฟัง 
โปร่งใส  ไม่โลภ
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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

ถ้าคุณทำถูกต้อง
ยึดความถูกต้อง
คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

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 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 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

“ครูสร้างคน คนสร้างชาติ”
พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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 ที่
ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่
อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ จนกระทั่งนำไปสู่
การทุจริตและคดโกง ความพอเพียงนั้นยังส่งผลให้เราไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคม
ในภาพรวมด้วย

ความหมาย

การเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้ง
ตัวเองและผู้อื่น

การนำไปใช้ในเชิงพฤติกรรม
•
•
•
•
•

รู้จักความเพียงพอ ความพอดี
มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง 
ไม่กลัวความยากลำบาก
ไม่ทำอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง
มีสติและเหตุผล
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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
รับผิดชอบส่วนรวม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ
ไม่เห็นแก่ตัว
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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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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 6
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 ตัวละครในการ์ตูนหรือภาพยนตร์ 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 6 บัตรคนดีทำดีมีจำนวน 10 ใบ ประกอบด้วย
1. ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 

2. ครูโกมล คีมทอง 

3. ชาวบ้านบางระจัน
4. มารี คูรี 
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5. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ 

6. กุหลาบ สายประดิษฐ์
7. ครูจูหลิง 

8. พระเจ้าตากสินมหาราช 

9. แบทแมน 

10. เนลสัน แมนเดลา

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

ความดีไม่สิ้นสุด
สัมภาษณ์คนดี
จดหมายถึงคนดี
ชาวบ้านบางระจัน
นิทานความดี 1
นิทานความดี 2
My Card My Hero
แผนที่ความดี

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

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

1. เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
		 ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การ
กระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจว่าคนดีตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือคนที่มี
คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอธิบายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง “คนดี” ครูถามนักเรียนว่า 
ก. นักเรียนคิดว่าคนดีตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นอย่างไร
ข. การกระทำอะไร ที่ตรงกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง” 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้นักเรียนเล่นเกม “ความดีไม่สิ้นสุด” 

ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเดียวและแข่งกันตอบการกระทำที่เป็นความดีว่า
มีอะไรบ้าง โดยให้เขียนบนกระดานดำ ทีละคนให้ได้มากที่สุดภายใน
เวลา 2 นาที 
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เกม “ความดีไม่สิ้นสุด”
กติกา แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแข่งกันเขียน
ความดีตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้ได้มากที่สุด ในเวลาที่
จำกัด โดยนักเรียนเข้าแถวตอนเดียวแล้ววิ่งไปเขียนความดี
ที่กระดาน แล้วกลับมาแตะมือเพื่อนในแถว เพื่อให้เพื่อนคนถัดไป
วิ่งไปเขียน แล้วตัวเองก็ไปต่อท้ายแถวใหม่ กลุ่มใดเขียนความดี
ได้มากที่สุดโดยที่คำตอบไม่ซ้ำกันในกลุ่มถือว่าเป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างคุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”
1. ความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การไม่พูดโกหก เก็บเงินได้แล้ว
คืนเจ้าของ ไม่ขโมยของเพื่อน เป็นต้น
2. การมีจิตสาธารณะ เช่น เก็บขยะที่อยู่ในสนามใส่ถังขยะ 

ปิดไฟที่บ้านเมื่อไม่ใช้งาน

3. ครูอธิบายว่า วันนี้ครูมีตัวอย่างคนดีมาให้นักเรียนรู้จักกัน โดยให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แล้วแจกบัตรคนดีทำดี ให้กลุ่มละ 1 ใบ ได้แก่ 

บัตรคนดีทำดีของ
1. ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
2. ครูโกมล คีมทอง
3. ชาวบ้านบางระจัน
4. มารี คูรี
5. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

4. ให้นักเรียนอ่านบัตรแล้วทำความเข้าใจกับบุคคลและเรื่องราวในบัตร ครู
อธิบายว่าในครั้งหน้าจะให้นำเสนอ โดยให้แสดงบทบาทสมมติเป็นบุคคลที่อยู่
ในบัตร สัปดาห์ละ 10 คน โดยใช้เวลาแสดงไม่เกิน 1 นาที โดยให้นักเรียน
คนหนึ่ ง แสดงบทบาทสมมติ เ ป็ น คนในบั ต ร แล้ ว ให้ อี ก คนเป็ น ผู้ สั ม ภาษณ์ 

(นักเรียนอาจช่วยกันตอบมากกว่า 1 คนก็ได้ เช่น มีผู้สัมภาษณ์หลายคน หรือ 

มีผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 คนที่ 2 แบทแมน 1 แบทแมน 2 เป็นต้น)
ผู้สัมภาษณ์ :

วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาในรายการ 

ช่วยแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยได้ไหมครับ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ผมชื่อ หลุย ปาสเตอร์ ครับ ผมเป็นคนฝรั่งเศส 

เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ
ผู้สัมภาษณ์ : ทำไมคุณหลุยถึงเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับ 

แล้วคุณหลุยมีผลงานอะไรบ้างครับ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ผมอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับ การที่ผมเป็น
นักวิทยาศาสตร์ทำให้ได้ค้นพบวัคซีนต่างๆ มากมาย 

เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ช่วยชีวิตผู้ป่วย
ได้มากเลย
5. ครูให้นักเรียนไปหาข้อมูลบุคคลที่นักเรียนได้รับเพิ่มเติม และซักซ้อม เพื่อนำ
มาแสดงในสัปดาห์ถัดไป สัปดาห์ละ 1 คน เรียงตามลำดับ

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์” 

“ครูโกมล คีมทอง” “ชาวบ้านบางระจัน” “มารี คูรี” และ 

“มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์”
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สัมภาษณ์คนดี
จุดประสงค์

2

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงผ่านเรื่องราวของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว)
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับบัตรของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ออกมานำเสนอใน
รูปแบบการสัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์ :

วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาในรายการ 

ช่วยแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยได้ไหมครับ
ผู้ถูกสัมภาษณ์ : (ผม/ดิฉัน)ชื่อ………………(ครับ/ค่ะ) 

(ผม/ดิฉัน)เป็น………………………..(ครับ/ค่ะ)
ผู้สัมภาษณ์ : ทำไมคุณถึงเลือกทำงาน(ครับ/ค่ะ) 

แล้วคุณมีผลงานอะไรบ้าง(ครับ/ค่ะ)
ผู้ถูกสัมภาษณ์ : .......................................................................................
.......................................................................................

37

Manual Book P6 AW_3.indd 37

10/4/11 9:36:24 PM

คนดีทำดี
คนดีทำดี

3. ครูให้ตวั แทนกลุม่ อ่านบัตรคนดีทำดี ของ “ดร.ป๋วย อึง้ ภากรณ์” ให้เพือ่ นฟัง
4. ครูแจกใบงานคนดีทำดี ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามตามใบงานว่า บุคคลดังกล่าวเป็นใครและ
มีความดีอะไร
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าห้อง
7. จากคำตอบดังกล่าว ครูสรุปว่า คนดีในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” คือ คนที่มี
คุณค่าความดี 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความ
เป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง

สื่อการเรียนการสอน

1. บัตรคนดีทำดี “ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์”
2. ใบงานคนดีทำดี
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ใบงาน
คนดีทำดี

เขาคือ......................................................................

ทำไมเขาจึงทำอย่างนั้น

วีรกรรมของเขา.......................................................
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
     

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เขามีนิสัยอย่างไร
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
เขามีคุณธรรมข้อไหนที่ตรงกับสาระ 5 ประการ ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง) เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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คนดีทำดี
3 จดหมายถึงคนดี
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียงผ่านเรื่องราวของ ครูโกมล คีมทอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว)
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับบัตรของ “ครูโกมล คีมทอง” ออกมานำเสนอ
ในรูปแบบการสัมภาษณ์
3. ครูให้ตัวแทนกลุ่มอ่านบัตรคนดีทำดี “ครูโกมล คีมทอง” ให้เพื่อนฟัง
4. ครูตั้งคำถามเพื่อทบทวนเรื่องของ “ครูโกมล คีมทอง” ดังต่อไปนี้
ก. ครูโกมล คีมทองเป็นใคร
ข. ครูโกมล คีมทองทำอะไร
ค. นักเรียนคิดว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้น
ง. นักเรียนคิดว่าครูโกมล คีมทองเป็นคนอย่างไร
5. ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึง “ครูโกมล คีมทอง” 
ก. นักเรียนเขียนถึงใคร
ข. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเขาและการกระทำของเขา
ค. นักเรียนอยากบอกอะไรเขา
ง. นักเรียนอยากถามอะไรเขา ฯลฯ
6. ครูให้นักเรียนออกมาอ่านจดหมายให้เพื่อนฟัง

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “ครูโกมล คีมทอง”
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ชาวบ้านบางระจัน
จุดประสงค์

4

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องความเสียสละ การทำเพื่อส่วนรวม และการมี
จิตสาธารณะ โดยผ่านเรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดเพลง “ศึกบางระจัน” ให้นักเรียนฟัง (กรณีที่ไม่สามารถเปิดให้ฟังได้ 

ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงแล้วฝึกร้อง)
2. ครูถามนักเรียนว่า “มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันบ้าง” 
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิมจากสัปดาห์ที่แล้ว)
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับบัตรของ ชาวบ้านบางระจัน 

ออกมานำเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ์
5. ครูให้นักเรียนเลือกตัวแทนกลุ่มมาอ่านบัตรคนดีทำดี ของ 

“ชาวบ้านบางระจัน” ให้เพื่อนฟัง
6. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงศึกบางระจัน 

และรับรู้เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน”
7. ครูสรุปว่า เหตุการณ์ของชาวบ้านบางระจันเป็นการเสียสละและเป็นการทำ
เพื่อส่วนรวม เพื่อคนอื่น เพื่อคนในชาติ และเพื่อประเทศชาติ เป็นการกระทำ
ของคนธรรมดาที่เสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม การรวมตัวกันของคน
ธรรมดาๆ และคนตัวเล็กๆ ทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครคาดคิดว่าชาวบ้าน
เพียงไม่กี่สิบกี่ร้อยคนสามารถต้านทานกองทัพของพม่าจำนวนมหาศาล พลัง
จากคนตัวเล็กเมื่อรวมกันจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และสิ่งอัศจรรย์ได้

สื่อการเรียนการสอน

1. บัตรคนดีทำดี “ชาวบ้านบางระจัน” 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ชาวบ้านบางระจัน” 
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ศึกบางระจัน
ศึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทย

เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง

แม้ชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปาง  

เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วพื้นแผ่นดินทอง

ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย  

ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตรู

บางระจัน แม้สิ้นอาวุธจะสู้  

สองดาบฟาดฟันศัตรู สู้จนชีพตนมลาย

ตัวตายดีกว่าชาติตาย  

เพียงเลือดหยาดสุดท้าย ขอให้ไทยคงอยู่

แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู  

แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม
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นิทานความดี 1
จุดประสงค์

5

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียงผ่านเรือ่ งราวของ “มาร์ตนิ ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” 

และ “มารี คูรี”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับบัตรของ “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ 

“มารี คูรี” ออกมานำเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ์
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ครูแจกบัตรคนดีทำดี “มาร์ติน ลูเทอร์ 

คิง จูเนียร์” และ “มารี คูรี”ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่ออ่านบัตร
ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
3. ครูให้นักเรียน 2 กลุ่ม สลับบัตรกัน
4. ครูตั้งคำถามเพื่อทบทวนเรื่องของ “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ 

“มารี คูรี” ดังต่อไปนี้
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คนดีทำดี
คนดีทำดี

ตัวอย่างคำถาม “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์”
1. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์เป็นใคร
2. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ทำอะไร
3. นักเรียนคิดว่าทำไมเขาจึงทำแบบนั้น
4. นักเรียนคิดว่ามาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์เป็นคนอย่างไร

ตัวอย่างคำถาม “มารี คูรี”
1. มารี คูรีเป็นใคร
2. มารี คูรีทำอะไร
3. นักเรียนคิดว่าทำไมเธอจึงทำแบบนั้น
4. นักเรียนคิดว่ามารี คูรีเป็นคนอย่างไร
5. ครูแจกใบงานเพือ่ ให้นกั เรียนช่วยกันตอบคำถามว่า บุคคลทีไ่ ด้รบั ได้ทำความดี
		 อะไร เป็นคุณธรรมข้อไหน บุคคลนั้นมีนิสัยอย่างไร
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอโดยให้อ่านบัตรคนดีทำดี แล้ว
วิเคราะห์ว่าคนในบัตรมีความดีอะไรและมีนิสัยอย่างไร หลังจากนั้น
จึงเล่านิทานที่แต่งขึ้นให้เพื่อนฟัง

สื่อการเรียนการสอน

1. บัตรคนดีทำดี “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ “มารี คูรี”
2. ใบงานคนดีทำดี
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ใบงาน
คนดีทำดี

เขาคือ......................................................................

ทำไมเขาจึงทำอย่างนั้น

วีรกรรมของเขา.......................................................
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
     

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เขามีนิสัยอย่างไร
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
เขามีคุณธรรมข้อไหนที่ตรงกับสาระ 5 ประการ ในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง) เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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คนดีทำดี
6 นิทานความดี 2
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

1. เพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

คื อ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต การมี จิ ต สาธารณะ ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม 

การกระทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเรื่องราวของ
“มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ “มารี คูรี”
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ว่าการทำความดีจะเป็นอะไร จะอยู่ที่ไหน ก็สามารถ
ทำความดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียน (กลุ่มเดิมจากครั้งที่แล้ว) แต่งนิทานโดยให้ใช้บัตรคนดี
“มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ “มารี คูรี” เป็นตัวละครหลัก 

โดยให้เลือกเงื่อนไข ดังนี้
ก. ยุคสมัย/สถานที่ (เลือกได้ 1 ข้อ)
• โลกอนาคตอีก 100 ปี ข้างหน้า
• บนดวงจันทร์
• ในอดีต 200 ปี ผ่านมาแล้ว
ข. สถานการณ์ (เลือกได้ 1 ข้อ)
• เกิดความขัดแย้งระหว่างคน 2 กลุ่ม ที่แก่งแย่งทรัพยากร
ที่กำลังขาดแคลน เช่น น้ำ อากาศ เป็นต้น
• ผู้นำที่โกงชาติบ้านเมืองทำใหัสังคมเดือดร้อน
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การแต่งนิทาน ในการจะแต่งนิทานนักเรียนต้องทำความเข้าใจตัวละคร
ก่อน จากข้อมูลในบัตรคนดีทำดีนักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์นิสัยและ
คุณธรรมในตัวบุคคลนั้นออกมาจากการกระทำและเรื่องราวของเขา 
นักเรียนต้องจินตนาการว่าหากคนเช่นนี้ไปอยู่ในสถานการณ์และ
เหตุการณ์เช่นนี้ เขาจะทำอย่างไร ตัดสินใจอย่างไร

2. ให้นักเรียนวาดรูปประกอบการเล่านิทาน 1 ภาพ
3. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่านิทานให้เพื่อนในห้องฟัง
4. ครูสรุปว่า “คนดี อยู่ที่ไหน ก็เป็นคนดี” ความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
หรือเงื่อนไขใดๆ หากแต่อยู่ที่คนๆ นั้นเอง หากเป็นคนดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 

ในสถานการณ์แบบไหน เขาก็จะยังคงทำความดีและเป็นคนดีเสมอ

สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี “มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์” และ “มารี คูรี”
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คนดีทำดี
7 My Card My Hero
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

เพื่อตอกย้ำให้นักเรียนนึกถึงคุณธรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ
และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง นักเรียนได้นึกถึงบุคคลในดวงใจซึ่งจะเป็นตัวแบบความดี
ของเขา และสามารถวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมที่ดีได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนคนดีที่ได้เรียนมา แล้วอธิบายว่าวันนี้จะให้นักเรียนได้ทำบัตร
		 คนดีทำดี ของตัวเอง โดยให้นักเรียนนึกถึงคนดีที่อยู่ในใจ (บุคคลที่นักเรียน
นึกถึงอาจเป็นเป็นบุคคลที่อยู่ในบัตรคนดีทำดีที่ได้เรียนมาหรือไม่ก็ได้ 

อาจเป็นบุคคลอื่น หรือเป็นคนใกล้ตัว เป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณครูก็ได้ 

แต่ต้องสามารถอธิบายได้ว่าบุคคลที่เลือกมามีความดีอย่างไรที่ตรงกับ
คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง”)
2. ให้นักเรียนทำบัตรคนดีทำดีของตัวเอง โดยในบัตรต้องมีสิ่งต่อไปนี้
ก. รูปบุคคลประกอบ
ข. ประวัติ เขาเป็นใคร (ชื่อและประวัติโดยสังเขป)
ค. ความดีของเขา
ง. คุณค่าความดี 5 ประการ ในสาระหลักสูตร “โตไปไม่โกง” พร้อมเหตุผล
3. ให้นักเรียนนำเสนอบัตรคนดีทำดี ของตนเอง
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บัตรตัวอย่าง
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คนดีทำดี
8 แผนที่คนดี
คนดีทำดี

กิจกรรมที่

จุดประสงค์

1. เพื่อตอกย้ำให้นักเรียนนึกถึงคุณธรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่าง
		 รับผิดชอบ และการเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง นักเรียนได้นกึ ถึงบุคคลในดวงใจซึง่ จะ
เป็นตัวแบบความดีของเขา และสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมทีด่ ไี ด้
2. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รวู้ า่ คนดีมอี ยูท่ วั่ ไปและมีอยูท่ วั่ โลก ใครก็สามารถเป็นคนดีได้
ความดีจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ได้ นักเรียนก็เป็นคนดีได้เช่นกัน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ครูถาม “นักเรียนรู้หรือไม่ ว่าโลกของเรา
มีกี่ทวีป และมีทวีปอะไรบ้าง”
2. ครูอธิบายว่าวันนี้เราจะแบ่งกลุ่มตามทวีปต่างๆ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป 

ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย และ
ทวีปแอนตาร์กติกา แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เลือกทวีปทีช่ อบ โดยไม่ให้ซำ้ กัน
3. ให้นักเรียนออกมาวาดแผนที่โลกบนกระดาน โดยให้เจ้าของกลุ่มวาดทวีปของ
ตัวเอง เช่น กลุ่มที่เลือกทวีปอเมริกาก็ออกมาวาดทวีปอเมริกา (ให้คุณครูเติม
ทวีปอื่นๆ ที่ขาดไป)
4. ให้นักเรียนนำเสนอบัตรคนดีของตนเองที่ได้ทำจากสัปดาห์ที่แล้ว หลังจาก
อธิบายเสร็จ ให้นักเรียนพิจารณาว่าคนดีในบัตรน่าจะอยู่ส่วนใดในแผนที่โลก 

ให้นักเรียนติดบัตรของตนเองลงบนแผนที่ในกระดานดำ
5. ให้นักเรียนนำเสนอและติดบัตรคนดีจนครบ
6. ครูสรุปว่า “คนดีมีอยู่ทั่วโลก” ไม่ว่าที่ใดในโลกก็มีคนดีอยู่ทั้งนั้น 
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สื่อการเรียนการสอน

บัตรคนดีทำดี ของนักเรียนแต่ละคนที่ได้ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
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2

ชุดกิจกรรมเลือก
“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ

การอ่านเป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้ ผ่านตัวอักษร จินตนาการ และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทบทวน หลักสูตร “โตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 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
รายชื่อหนังสือที่อ่าน

1. โรอัลด์ ดาห์ล.โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ. 2549.
2. ชิด ชยากร. เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน. กรุงเทพฯ: พาส แอท ทีน. 2553.
3. วีระศักดิ์ สุยะลา. คำใส. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์. 

2552.
4. โมรีส ดรูอง. ติสตู นักปลูกต้นไม้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ. 

2544.
5. คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็ก
		 และเยาวชน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมูลนิธิพระดาบส.
2553.

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

“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 1
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 2
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 3
นิทานเพื่อน้อง
เล่านิทานให้น้องฟัง
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“โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ
จุดประสงค์	

1

กิจกรรมที่

เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมสโมสรนักอ่านและแนะนำหนังสือที่อ่านใน
หลักสูตร

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยคำถาม “หนังสือหรือเรื่องที่นักเรียนเพิ่งอ่านล่าสุดคือ
เรื่องอะไร เนื้อเรื่องโดยสรุปเป็นอย่างไร” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
เริ่มคิด แล้วให้นักเรียนจำนวนหนึ่งได้เริ่มตอบคำถาม 
2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มๆ ละ 6-8 คน แล้วถามคำถาม “หนังสือเล่มโปรดหรือ
เรื่องอ่านที่โปรดของนักเรียนคือเรื่องอะไร” โดยให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนใน
ใบงานแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง เมื่อฟังแล้วจดบันทึกในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง” 
3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด โดยครู
จดบันทึกบนกระดานดำเป็นบัญชีหนังสือที่นักเรียนอ่าน 
4. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ครูนับจำนวนหนังสือที่นักเรียนอ่าน ชมเชยที่
ทุกคนอ่านหนังสือ 
5. ครูถามว่าการที่นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือแล้วนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
เช่นนี้จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง โดยครูสรุปคำตอบและบันทึกคำตอบ
บนกระดานดำ แล้วครูชี้ให้เห็นว่า คำตอบดังกล่าว คือประโยชน์ของสโมสร
นักอ่าน (Book Club) ที่มีการดำเนินการอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งพวกเรา
ทุกคนจะมาช่วยกันตั้ง “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ ในโรงเรียนของเรา
6. ครูอธิบายถึง “โตไปไม่โกง” เดอะบุ๊กคลับ ว่าจะเริ่มต้นด้วยหนังสือ 5 เล่มที่
ครูแนะนำให้นักเรียนอ่าน 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 จัดแสดงตัวอย่างปก
หนังสือ หนังสือ และเรื่องย่อ

สื่อการเรียนการสอน

1. โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
2. ใบงาน “หนังสือเล่มโปรด”
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โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 1
จุดประสงค์		

2

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร
ผ่านหนังสือ “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูแนะนำหนังสือโรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้อ่านใน
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” และเป็นวรรณกรรมเยาวชน (ดูเรื่องย่อในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน)
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้อ่านหนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 

กลุ่มละ 3 บท ดังนี้
กลุ่มที่ 1  
บทที่ 1-3
กลุ่มที่ 2
บทที่ 4-6
กลุ่มที่ 3
บทที่ 7-9
กลุ่มที่ 4
บทที่ 10-12
กลุ่มที่ 5
บทที่ 13-15
3. เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสรุปเรื่องโดยใช้ใบงาน 

“เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”  
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอน (ตัวอย่างคำถามใน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์”)
5. ครูบอกว่า หนังสือ เรื่อง “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์” อันแสนสนุกยัง
ไม่จบ ครึ่งเรื่องหลังเป็นการผจญภัยในห้องช็อคโกแล็ต แม่น้ำช็อคโกแล็ต 

ห้องประดิษฐ์คิดค้นลูกอมหวาน ห้องถั่ว ห้องโทรทัศน์ช็อคโกแล็ต ฯลฯ 

ซึ่งนักเรียนจะได้อ่านต่อในครั้งหน้า
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 
3. ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”

ดาบที่ดี...ต้องมีฝัก
ความสามารถที่ดี...ต้องมีจริยธรรม
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
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โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 2
จุดประสงค์	

3

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของ
หลักสูตรผ่าน บทบาทสมมติจากหนังสือ “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์” 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูขออาสาสมัครเล่าเรื่องครึ่งแรกของหนังสือที่นักเรียนอ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม อ่านต่อในครึ่งหลังของหนังสือ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1
บทที่ 16-18
กลุ่มที่ 2
บทที่ 19-21
กลุ่มที่ 3
บทที่ 22-24
กลุ่มที่ 4
บทที่ 25-27
กลุ่มที่ 5
บทที่ 28-31
3. เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนสรุปเรื่องโดยใช้ใบงาน 

“เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง” 
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง โดยครูกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอน (ตัวอย่างคำถามใน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์”) 
5. ครูสรุปเรื่องย่อ ถามนักเรียนว่าชอบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะอะไร 

ชอบตัวละครใด ไม่ชอบตัวละครใด เพราะอะไร

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
2. ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
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เดอะบุ๊กคลับ
4 โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 3
เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร
ผ่านบทบาทสมมติจากหนังสือ “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์”

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนหนังสือเรื่อง โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ 
2. วิเคราะห์ตัวละครร่วมกับนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวละครเด็กทั้ง 

5 คน มาวิเคราะห์ว่ามีบุคลิกลักษณะอย่างไร มีพฤติกรรมอะไร แล้วออกมา
นำเสนอหน้าห้อง
3. ครูชี้ให้เห็นถึงนิสัยดีและไม่ดีของตัวละคร ให้นักเรียนลองจินตนาการว่า
ถ้าเด็กทั้ง 5 คนนี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขาจะมี
นิสัยอย่างไร ให้นักเรียนสมมติเหตุการณ์บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงนิสัยของ
ตัวละครทั้ง 5 เพื่อเตรียมแสดงบทบาทสมมติ
การแสดงบทบาทสมมติแบบสั้น
ประกอบด้วย
ฉาก
สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
ตัวละคร
ไม่ควรเกิน 3 คน
บทพูดตัวละคร
ไม่ควรเกินคนละ 3 ประโยค
ผู้บรรยาย
เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
อุปกรณ์ประกอบฉาก บุคคลอื่นสามารถเล่นบทบาทสมมติโดยเป็น
อุปกรณ์ เช่น ดอกไม้ เก้าอี้ ก้อนหิน ฯลฯ
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4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมบทบาทสมมติแล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน
5. เมื่อจบการนำเสนอ ครูสรุปเหตุการณ์และพฤติกรรมของตัวละครโดยโยงกับ
คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร

สื่อการเรียนการสอน

หนังสือ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
เรื่องย่อ

ชาร์ลี เป็นเด็กชายยากจน และได้รับตั๋วทองเข้าเยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแล็ต
มหัศจรรย์พร้อมกับเด็กคนอื่นๆ อีก 4 คน เด็กคนอื่นๆ มีนิสัยที่ไม่น่ารัก เช่น 

ตะกละ เอาแต่ใจ อยากได้ของของคนอื่น เห็นแก่ตัว ทำให้เกิดเรื่องต้องออก
จากโรงงานด้วยวิธีพิศดาร จนเหลือชาร์ลีที่เป็นเด็กดีที่สุด
1. ตัวละครในหนังสือ “โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์” มีใครบ้าง

ตัวละครเด็ก
ออกั๊สตั๊ส กลู๊ป
เวรูก้า ซ้อลท์
ไวโอเล็ต โบรีการ์ด
ไมค์ ทีวี
ชาร์ลี บั๊คเก็ต

เด็กชายจอมตะกละ
เด็กหญิงที่ถูกพ่อแม่ตามใจ
เด็กหญิงที่เคี้ยวหมากฝรั่งตลอดวัน
เด็กชายที่ชอบดูโทรทัศน์และโกรธง่าย
เด็กชายวีรบุรุษ
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

ตัวละครผู้ใหญ่
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของชาร์ลี บั๊คเก็ต
คุณวิลลี่ วองก้า เจ้าของโรงงานช็อกโกแล็ต
พวกอูมปา-ลูมป้าส์ เหล่าคนงานในโรงงานช็อคโกแล็ต

2. ทำไมใครใครก็อยากได้ “ตั๋วทอง”
3. เด็กเด็กแต่ละคนได้ตั๋วทองอย่างไร นักเรียนคิดว่าวิธีการที่ได้ตั๋วทองเหมาะสม
หรือไม่ เพราะอะไร
4. ที่บ้านของชาร์ลีเป็นอย่างไร อาหารที่ครอบครัวของชาร์ลีรับประทานเป็น
ประจำ คืออะไร ทำไมต้องรับประทานเช่นนั้น 
5. หากชาร์ลีไม่ช่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขา ชาร์ลีช่วยเหลือ
ครอบครัวอย่างไรในเวลาที่ครอบครัวลำบาก 
6. ถ้านักเรียนเป็นชาร์ลี นักเรียนจะช่วยเหลือครอบครัวอย่างไร
7. เมื่อเข้าไปในโรงงานช็อคโกแล็ต เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเด็กๆ แต่ละคน
ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้น 
8. ให้นักเรียนเลือกบทเพลงของอูมป้า-ลูมป้าส์ ที่กล่าวถึงเด็กๆ แต่ละคน
โดยเลือกส่วนที่ชอบที่สุดมา 2 บท (8 บรรทัด) แล้วอ่านออกเสียง
9. ใครคือเด็กคนสุดท้ายที่เหลืออยู่และได้รับรางวัล ทำไมเขาจึงได้รับรางวัล

62

Manual Book P6 AW_3.indd 62

10/4/11 9:37:59 PM

นิทานเพื่อน้อง
จุดประสงค์	

5

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร
ผ่าน การแต่งและเล่านิทาน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนคุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตรโดยการให้นักเรียน
ร้องเพลงประจำโครงการ “โตไปไม่โกง” แล้วครูย้ำความสำคัญของคุณค่า
ความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตรที่จะทำให้เป็นบุคคลเป็นคนดีและ
ทำให้สังคมส่วนรวมดี
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งและจัดทำหนังสือนิทานที่มีสาระเกี่ยวกับคุณค่า
ความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตรโดยครูบอกว่าจะให้นักเรียน
ไปเล่าให้น้องอนุบาลฟัง 

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน “หลักการเขียนนิทาน”

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

หลักการเขียนนิทาน

การเขียนนิทาน เป็นเรื่องของจินตนาการ ผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนเพื่อ
ให้ความสนุกสนาน ปลูกฝังคุณธรรม คติแง่คิดมุมมองต่างๆ แก่ผู้อ่าน   

องค์ประกอบของนิทาน

1. แนวคิด
แก่นสารหรือสาระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราว
เช่น แม่กระต่ายผู้รักลูกสุดหัวใจยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับลูก  
หรือ ลูกสี่คนคิดปลูกฟักทองยักษ์ให้แม่
หรือ ลูกไก่ 7 ตัวที่ยอมตายตามแม่ 
 	 หรือ โจรใจร้ายชอบทำร้ายผูห้ ญิง แต่แล้ววันหนึง่ กลับทำร้ายแม่ตวั เองโดยไม่ตงั้ ใจ
หรือ ลูกหมูสามตัวไม่เชื่อแม่ทำให้เป็นเหยื่อของหมาป่า  
2. โครงเรื่องของนิทาน
โครงเรื่องและเนื้อหาต้องไม่ซับซ้อน สั้นๆ กะทัดรัด เป็นลักษณะเรื่องเล่า
ธรรมดา มีการลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง    
3. ตัวละคร
ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียน เช่น คน สัตว์ เทพเจ้า แม่มด เจ้าชาย นางฟ้า
แต่ไม่ควรมีตัวละครมากเกินไป     
4. ฉาก
สถานที่เกิดเหตุอาจเป็นในป่า กระท่อมร้าง ปราสาท บนสวรรค์ แล้วแต่
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน   
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5. บทสนทนา
การพูดคุยของตัวละคร  ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ  สนุกสนาน 

ไม่ใช้คำหยาบ 
6. คติสอนใจ
เมื่อจบนิทาน ผู้อ่านควรได้แง่คิด คติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
กล่อมเกลาจิตใจ   
ที่มา http://www.everykid.com/nitan2/howto/index1.html
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เดอะบุ๊กคลับ
6 เล่านิทานให้น้องฟัง
เดอะบุ๊กคลับ
กิจกรรมที่

จุดประสงค์		

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะทำเพื่อผู้อื่น และตอกย้ำ
คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตรผ่านการแต่งและเล่านิทาน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนฝึกซ้อมและเตรียมตัวก่อนไปเล่านิทานให้น้องอนุบาลฟัง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องให้นักเรียนชั้นอนุบาล
3. เมื่อเสร็จกิจกรรม และกลับมาที่ห้องแล้ว ครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร 

โดยย้ำเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่เราสามารถสร้างสิ่งดีงามให้ผู้อื่นได้  

ซึ่งการเล่านิทานนี้ นักเรียนสามารถไปเล่าให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลฟัง 

ทั้งนี้ ครูอาจจัดกิจกรรมการเล่านิทานของโรงเรียนก็ได้
4. รวบรวมหนังสือนิทานของนักเรียนไว้ที่มุม “โตไปไม่โกง บุ๊กคลับ”

สื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
หลักการเล่านิทาน
นิทาน  	


โลกแห่งจินตนาการที่ไม่รู้จบ นิทานมีผลต่อการพัฒนาของเด็กๆ เพราะนิทานเป็นการ
สร้างจินตนาการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของพลังแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ 

เป้าหมาย

เพื่อให้ทั้งเด็กๆ และผู้เล่านิทานได้รับความสุขสนุกสนานและได้รับความรู้

หลักการ

ผู้เล่านิทานและเด็กๆ มีอิสระ และจินตนาการทางความคิดอย่างเต็มที่

หน้าที่ผู้เล่านิทาน

เป็นผูจ้ ดั อุปกรณ์และจัดสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละการฟังนิทาน อย่างมีความสุข

ก่อนการเล่านิทาน

1. คัดเลือกเรื่องนิทานที่จะใช้ในการเล่า 
(โดยเลือกนิทานที่จะเล่าให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ)
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

2. เลือกเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการเล่านิทาน
เทคนิคการเล่านิทาน
ก. การเล่าปากเปล่าไม่มีอุปกรณ์ เป็นการเล่านิทานด้วยการบอกเล่าด้วยน้ำเสียง
และลีลาของผู้เล่า
ข. การเล่าประกอบดนตรี
ค. การเล่าโดยเปิดหนังสือนิทาน
ง. การเล่าโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ช่วย เช่น สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเช่น สัตว์ พืช วัสดุ
เหลือใช้ เช่น กล่องกระดาษ กิ่งไม้ ภาพ เช่น ภาพพลิก หรือภาพแผ่นเดียว 

หุ่นจำลอง ทำเป็นละครหุ่นมือ หน้ากากทำเป็นรูปละคร นิ้วมือประกอบการ
เล่าเรื่อง พับกระดาษ ผ้าเช็ดหน้า บิดลูกโป่ง เชือก อื่นๆ 
3. ฝึกฝน ฝึกซ้อมการเล่านิทาน (ใช้ทักษะหรือเทคนิคที่ตนเองมีความถนัดและ
เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก)

การเล่านิทาน

1. สร้างบรรยายกาศสนุกสนานต้อนรับเด็กๆ 
ก. เลือกสถานที่ และเวลาที่จะเล่านิทานให้เหมาะสม
ข. เปิดเพลงสำหรับเด็ก
ค. จัดสถานที่ให้น่าสนใจ
2. เตรียมความพร้อมเด็กๆ ด้วยกิจกรรมสันทนาการ และชักจูงใจเด็ก
ก. ใช้กิจกรรมสันทนาการและการชัดจูงใจเด็กๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
วัยช่วงวัยของเด็ก
3. ช่วงการเล่านิทาน
ก. ใช้เวลาในการเล่านิทานให้เหมาะสมกับเด็กๆ แต่ละช่วงวัย
4. สรุปกิจกรรม พูดคุย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลังจากการเล่านิทาน

กิจกรรมก่อนจากสร้างความสนุกสนานประทับใจ
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ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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ใบงาน “เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง”
เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน
ตอนที่ชอบ

เกิดอะไรขึ้นบ้าง

ชื่อเรื่อง

ใครเกี่ยวข้อง

ชอบเพราะ

ไม่ชอบเพราะ
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน
เรื่องย่อ
อามิง และมาด เด็กชายสองคนที่ชวนเพื่อนๆ ให้มาปลูกป่าชายเลน เพื่อแข่ง
ขันเอาชนะชาวบ้านที่อนุรักษ์ให้ได้ ระหว่างการแข่งขันเขาพบว่า การอนุรักษ์
ป่าชายเลนทำให้เกิดผลดีต่อการทำมาหากินของชาวบ้านเพราะทำให้ปู ปลา
มาวางไข่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์แหล่งอาหาร เด็กๆ
ได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง การเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้มีอิทธิผลที่บุกรุกป่า และการใช้อวนขนาดใหญ่จับปลาในทะเล สิ่งที่เขาได้
รับคือความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวม

คำถาม

- ตัวละครในหนังสือ “เด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลน” มีใครบ้าง
อามิง
เด็กชายหัวใจแกร่งผู้ไม่เคยยอมใคร
มาด
เพื่อนรักของอามิงที่นิสัยต่างกันสุดขั้ว
ครูแคล้ว หนึ่งในแกนนำนักอนุรักษ์หวงแหนป่ายิ่งกว่าชีวิตตัวเอง
ครูรวงทอง ครูสาวผู้อ่อนหวานปรารถนาดีต่อศิษย์ทุกคน
น้ายอด และน้าโย สองพี่น้อง ผู้เป็นแกนนำชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	

คำถาม
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- ทำไมอามิงและมาดถึงถูกชาวบ้านจับตัว
- หลังจากถูกชาวบ้านจับแล้วอามิงทำอะไร เพื่อแก้แค้นชาวบ้าน
- อามิง มาด และเพื่อนวางแผนการทำงานของพวกเขาอย่างไร
- เกิดอะไรขึ้นจากการทำงานของอามิง มาด และเพื่อนๆ
- ทำไมชาวบ้านจึงนอนขวางรถแบ็กโฮ
- ทำไมน้ายอดจึงเสียชีวิต
- การตายของน้ายอดทำให้เกิดอะไรขึ้น และทำให้อามิงรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการตายของน้ายอด
- นักเรียนคิดว่าการกระทำของอามิงถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร

10/6/11 11:21:30 AM

คำใส
เรื่องย่อ
“คำใส” เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น แห่งหมู่บ้าน
นาสิม จังหวัดอุบลราชธานี   คำใสใช้ชีวิตเรียบง่าย ตามแบบแผนของชนบท
ทั่วไป พ่อแม่มีอาชีพทำนา พ่อของคำใสอยากให้คำใสเรียนสูงๆ เพราะตัวเอง
ไม่มีโอกาสได้เรียน จึงส่งลูกชายคนเดียวคือ คำใส ไปเรียนหนังสือ เพื่อมุ่งหวัง
ให้มีความรู้เป็นทรัพย์ เพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองเบื้องหน้า “คำใส” เติบโตขึ้น
ท่ามกลางความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆ ที่คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้าน โดยมี 

พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นผู้ที่คอยสอน คอยชี้แนะคำใสในการดำเนินชีวิต

คำถาม

- พ่อของคำใส ทำงานอะไร
- โตขึน้ คำใสอยากเป็นอะไร คำใสอยากทำอะไรให้พ่อกับแม่ นักเรียนคิดว่า
ทำไมคำใสจึงรู้สึกและคิดเช่นนั้น
- พ่อฉลองวันเกิดให้คำใสอย่างไร แล้วคำใสรู้สึกอย่างไร
- ทำไมพ่อของคำใสจึงถูกตำรวจจับ เหตุการณ์ภายหลังเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดอย่างไรหากพ่อของคำใสยังคงถูกจับกุมทั้งที่ไม่ได้กระทำผิด  
-   นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อมีการแจกนมกล่อง 
-   เมื่อนมกล่องบูดจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียน
-   นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนมจึงบูด
-   เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อคำใสหนีเรียนแล้วไปเล่นเกม คำใสรู้สึกอย่างไร
-   พ่อแม่และครูรู้สึกอย่างไรที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับคำใส
- ถ้านักเรียนมีเพื่อนเป็นคำใส นักเรียนจะบอกเพื่อนอย่างไรเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
-   ทำไมพ่อกับแม่จึงอยากให้คำใสเรียนเก่งๆ 
- ถ้านักเรียนเป็นคำใสและเป็นพี่ชายที่ดี นักเรียนจะทำตัวอย่างไร 
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เดอะบุ๊กคลับ
เดอะบุ๊กคลับ

ติสตู นักปลูกต้นไม้
เรื่องย่อ
ติสตูเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย ครอบครัวของติสตูมีโรงงานสร้างอาวุธ ติสตู
เป็นลูกชายคนเดียวที่พ่ออยากให้สานต่อกิจการนั้น ติสตูเป็นเด็กที่มีความ
พิเศษกว่าเด็กคนอื่น เขามีนิ้วโป้งเป็นสีเขียว ติสตูได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง
และใช้นิ้วโป้งสีเขียวของเขากระทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้
กลายเป็นดี และทำให้โลกนี้น่าอยู่

คำถาม

- ตัวละครในหนังสือ “ติสตู” มีใครบ้าง
- ติสตู คุณพ่อ คุณแม่ ลุงมูสตาช คุณตรูนาดิส ม้าแกลบยิมนาสติก
-  ติสตูคือใคร
-  ติสตูมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างไร
-  ติสตูใช้ความสามารถพิเศษนั้นทำอะไรบ้าง  

ในแต่ละครั้งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
- เหตุการณ์ครั้งใดที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด เพราะอะไร
- ติสตูกระซิบบอกความลับอะไรแก่ม้าแกลบยิมนาสติก  

นักเรียนคิดว่าทำไมติสตูจึงกล่าวเช่นนั้น
- ถ้านักเรียนมีความสามารถพิเศษแบบติสตู นักเรียนคิดว่าจะทำอะไรบ้าง 
- นักเรียนเห็นด้วยกับคำพูดของติสตูที่กล่าวกับคุณแม่ว่า 

“ผมคิดว่าโลกของเราควรดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้” หรือไม่  เพราะอะไร 
- นักเรียนคิดว่า โลกเราจะดีขึ้นกว่านี้ ถ้า  ................................ 
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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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 6 ได้ใช้เรื่องราว
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่นำมาทำเป็นชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม 

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 7 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรม กู้ชาติกู้เอกราช
กิจกรรมที่ 1
ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 1
กิจกรรมที่ 2
ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 2
กิจกรรมที่ 3
ร่วมกันกู้ชาติกู้เอกราช
กิจกรรมที่ 4
ละครสั้นกู้ชาติกู้เอกราช
ชุดกิจกรรม มนุษย์พันธุ์ใหม่
กิจกรรมที่ 5
บทบาทสมมติสะท้อนใจ
กิจกรรมที่ 6
เปลี่ยน
กิจกรรมที่ 7
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 1
จุดประสงค์	

1

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสียสละ ความกล้าหาญ การต่อสู้กับ
ความไม่เป็นธรรม และการทำเพื่อส่วนรวมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักการกู้ชาติกู้เอกราชหรือไม่ ยกตัวอย่าง
2. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม ครูแจกเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จำนวน 3 เรื่อง 

(2 กลุ่ม ต่อ 1 เรื่อง) ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันอ่านและจำเหตุการณ์ให้ได้ 

โดยห้ามนักเรียนจดบันทึกอะไรทั้งสิ้น ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีต่อ 1
เหตุการณ์ สลับเหตุการณ์ให้ทุกกลุ่มได้อ่าน (ดูพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของ
นักเรียนว่ามีการจดบันทึกหรือไม่)
3. เมื่อทุกกลุ่มอ่านเหตุการณ์ต่างๆ ครบแล้ว ครูเก็บเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช
ต่างๆ และแจกกระดาษ เอ 4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ ละ 5 แผ่น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผ่นที่ 1
เขียนเรื่องราว
เหตุการณ์โดยย่อจาก
ความทรงจำทุก
เหตุการณ์หรือเลือก
เพียง 1 เหตุการณ์ 

แผ่นที่ 2-5
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

4. ในแผ่นที่ 1 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนเรื่องย่อจากความทรงจำของนักเรียน
ภายในกลุ่ม โดยครูอาจจะเลือกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเพียง 1 เรื่องหรือ
มากกว่าก็ได้
5. ในแผ่นที่ 2-5 ครูให้นักเรียนเขียนหมายเลข 1-9 แถวละ 3 ตัวเลข 

โดยไม่จำเป็นต้องเรียงกัน ในกระดาษแต่ละแผ่น การเรียงตัวเลขไม่จำเป็น
ต้องเหมือนกัน (ดูได้จากตัวอย่างกระดาษคำตอบ)
6. ครูอธิบายกติกาในการทำกิจกรรม ดังนี้
ก. ครูมีคำถาม 9 ข้อ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้อง
ตอบคำถามโดยคำถามในแต่ละข้อ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนคำตอบ
และชื่อกลุ่มส่งให้ครู เมื่อส่งครบทุกกลุ่มแล้ว ครูจะเป็นผู้เฉลยคำตอบ
ข. ถ้าตอบถูกจะได้เครื่องหมาย          ในช่องหมายเลขข้อนั้นทุกแผ่น 

แต่ถ้าตอบผิดจะได้เครื่องหมาย         ซึ่งหมายความว่า นักเรียนในกลุ่ม
จะต้องกาเครื่องหมายกากบาทในช่องหมายเลขข้อนั้น 
ค. กระดาษแผ่นที่ 2-5 ของกลุ่มใด สามารถเรียงเครื่องหมาย         เป็น
แนวใดแนวหนึง่ เพียง 1 แผ่น ถือว่าทำสำเร็จ (กติกาเหมือนกับการเล่น OX)
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4. ตัวอย่างการตอบคำถาม ในการตอบแต่ละครั้งควรใช้เหตุผลและ
ความระมัดระวัง  
ตอบถูกในข้อที่ 1

?

ตอบถูกในข้อที่ 2

?

5. ให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่ โดยครูอ่านประโยคต่อไปนี้
ก. เหตุการณ์กู้เอกราชของพระนเรศวรจากพม่าเป็นการเสียกรุงครั้งที่ 2 

ที่เกิดจากความไม่สามัคคีและความเห็นแก่ตัวของคนในกรุงศรีอยุธยา
ด้วยกันเอง ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)
ข. เหตุการณ์ที่อังกฤษไม่ปฏิบัติตามสัญญา และออกกฎหมายที่ให้อำนาจ
อังกฤษจับกุมและคุมขังผู้ต้องสงสัยว่าก่อความไม่สงบและต่อต้าน
อังกฤษได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล  ทำให้ชาวอินเดียต้องออก
มาต่อต้านและประท้วงนับหมื่นคนที่เมืองอมฤตสาจนนำไปสู่การสังหาร
หมู่อย่างรุนแรง ใช่หรือไม่ (ใช่)
ค. พระเจ้าตากสินได้รับสั่งให้เหล่าทหารทุบหม้อข้าวและภาชนะทั้งหมด
เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและมั่นใจในการเข้าตีเมืองจันทบุรีให้ได้โดยเร็ว
ที่สุด ใช่หรือไม่ (ใช่)
ง. ผู้ที่เคลื่อนไหวต่อสู้โดยการเลิกใช้วัฒนธรรมอังกฤษ เช่น เลิกใช้ผ้าของ
ตะวันตก หันมาทอผ้าใช้เอง คือ มหาตมะ คานธี ใช่หรือไม่ (ใช่)
81
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

จ. สาเหตุของสงครามการประกาศเอกราชของพระนเรศวรเนื่องจาก
พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงระแวงว่าพระนเรศวรจะก่อการกบฏ
จึงคิดจะกำจัด ใช่หรือไม่ (ใช่)
ฉ. ผู้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี คือ พระนเรศวร ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)
ช. พระเจ้าตากสินและพระนเรศวรทรงเสียสละเพื่อบ้านเมืองด้วยความ
กล้าหาญ ความอดทนอดกลั้นจนนำไปสู่การกอบกู้เอกราช ใช่หรือไม่ (ใช่)
ซ. ผู้ที่ใช้ความอดทนอดกลั้นในการประทับอยู่ที่หงสาวดีเป็นเวลา 8 ปี 

เพื่อเป็นตัวประกัน คือ พระเจ้าตากสิน ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)
ญ. เหตุการณ์ประกาศเอกราชแต่ละเหตุการณ์เกิดมาจากความไม่เป็นธรรม 

การกดขี่ซึ่งกันและกัน การเอาเปรียบ และการเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง
มากกว่าส่วนรวม ใช่หรือไม่ (ใช่)
7. ครูสรุปผลการทำกิจกรรม 
8. ครูแจกเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

(อาจจะให้นักเรียนเลือกเรื่องที่ชื่นชอบหรือครูเลือกให้ก็ได้)
9. เมื่อได้รับเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชเรียบร้อย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละกลุ่มรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ได้รับ
ข. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่าเหตุการณ์ที่ได้รับตรงกับคุณค่าความดีสาระ
ใดบ้าง (5 สาระ)
10. นักเรียนนำเสนอผลงาน
11. ครูสรุปกิจกรรมว่า เหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่างๆ เป็นการเสียสละของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อส่วนรวมซึ่งต้องเสียสละ
และมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และ
การคดโกง ซึ่งนักเรียนสามารถทำเพื่อสังคมได้เช่นกัน 

สื่อการเรียนการสอน	

1. เรื่องราวเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จำนวน 3 เรื่อง
2. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
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เรื่องจริงผ่านตา
2 ความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 2
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสียสละ ความกล้าหาญ การต่อสู้กับ
ความไม่เป็นธรรม และการทำเพื่อส่วนรวมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม และทบทวนเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชทั้ง 3 เรื่อง 

พร้อมถามนักเรียนว่ายังจำเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชได้หรือไม่  
2. ครูแจกเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่างๆ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันอ่านและจำ
เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ไ ด้ โดยห้ า มนั ก เรี ย นจดบั น ทึ ก อะไรทั้ ง สิ้ น ใช้ เวลาประมาณ 

2-3 นาทีต่อ 1 เหตุการณ์ สลับเหตุการณ์ให้ทุกกลุ่มได้อ่าน (ดูพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ของนักเรียนว่ามีการจดบันทึกหรือไม่)
3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 กลุ่ม เพื่อเขียนตารางอักษรไขว้ หรือถ่ายเอกสาร
ตารางอักษรไขว้ในแต่ละกลุ่ม
4. ครูอธิบายกิจกรรมความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราช 2 เป็นกิจกรรมที่ใช้ความ
ทรงจำและความรู้รอบตัวในการเรียนรู้เหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชให้นักเรียนได้
เข้าใจคุณค่าความดีที่สอดแทรกอยู่ในเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่างๆ และใช้
ในการตอบคำถามตามตารางอักษรไขว้
5. ครูให้ความหมายของคำแต่ละคำจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น 

การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
แข่งกันตอบปริศนาให้ได้มากที่สุด ซึ่งครูอาจจะให้ทุกกลุ่มเวียนกันตอบหรือวิธี
ตามที่ครูถนัด (ถ้านักเรียนตอบถูก ได้ข้อละ 1 คะแนนตอบผิด ติดลบ 1 

คะแนน)
6. เมื่อทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ครูสรุปคะแนน
7. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กเหตุ ก ารณ์ กู้ ช าติ กู้ เ อกราชเพื่ อ ตอบคำถาม 

โดยคำถามของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน ดังนี้
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ก. คำถามสำหรับเหตุการณ์ปลดแอกอินเดีย ได้แก่ ถ้ามหาตมะ คานธีและ
ชาวอินเดียไม่เรียกร้องความเป็นธรรมจากอังกฤษ อินเดียในปัจจุบันจะ
เป็นอย่างไร และทำไมมหาตมะ คานธีถึงต้องทำเช่นนั้น ถ้ากลุ่มนักเรียน
เป็นมหาตมะ คานธีและชาวอินเดียจะทำเช่นไร เพราะเหตุใด
ข. คำถามสำหรับเหตุการณ์กู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ถ้าสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชไม่กู้เอกราชจากพม่า ประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็น
อย่างไร และทำไมพระองค์ถึงต้องทำเช่นนั้น ถ้ากลุ่มนักเรียนเป็นพระองค์
จะทำเช่นไร เพราะเหตุใด
ค. คำถามสำหรับเหตุการณ์สร้างกรุงธนบุรี ได้แก่ ถ้าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชไม่กู้เอกราชจากพม่า ประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร และ
ทำไมพระองค์ถึงต้องทำเช่นนั้น ถ้ากลุ่มนักเรียนเป็นพระองค์จะทำเช่นไร 

เพราะเหตุใด
8. นักเรียนนำเสนอผลงาน
9. ครูสรุปกิจกรรมว่า เหตุการณ์กชู้ าติกเู้ อกราชต่างๆ เป็นการเสียสละของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อส่วนรวมซึ่งต้องเสียสละและมี
ความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และการคดโกง การ
เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง การต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมเป็นสิง่
ที่ควรกระทำ ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีความกล้าหาญ เสียสละเพื่อช่วยเหลือ
		 ประเทศชาติในวันนั้น วันนี้ก็คงไม่มีประเทศอินเดีย และไม่มีประเทศไทย

สื่อการเรียนการสอน	

1. เรื่องราวเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จำนวน 3 เรื่อง
2. ตารางอักษรไขว้
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ตารางอักษรไขว้
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คำศัพท์อักษรไขว้

แนวนอน
1. การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน (ความเป็นธรรม)  
2. ชื่อเรียก พม่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (หงสาวดี)
3. สำนวนที่แสดงถึงการรับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง 

(กินตามน้ำ)
4. สถานที่ที่พระเจ้าตากสินตั้งเมืองหลวง (ธนบุรี)
5. กษัตริย์ผู้เสียสละและกู้กอบเอกราชให้แก่กรุงอโยธยา (พระนเรศวร)
6. เมืองที่พระเจ้าตากสินเข้ายึดเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการสะสมกำลังพล 

ก่อนกอบกู้เอกราช (จันทบุรี)
7. ชื่อปัจจุบันของอโยธยา (อยุธยา)
8. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชานี้ (โตไปไม่โกง)
9. ความเป็นไปของเรื่องหรือเรื่องที่เกิดขึ้น (เหตุการณ์)
10. การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้อาวุธ 

แต่ใช้ความอดทนอดกลั้น (สันติวิธี)
11. การคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม (จิตสาธารณะ)
12. สำนวนที่แสดงถึงการกุเรื่อง แต่งเรื่อง หรือคาดเดาเอาเองโดยไม่มีหลักฐาน
(ยกเมฆ)
13. สำนวนที่แสดงถึงการแสดงท่าทีว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์ แต่ในใจกลับคิดหา
หนทางที่จะคดโกง (หน้าซื่อใจคด)
14. การยึดมั่นใจในความจริงและสิ่งที่ถูกต้อง (ความซื่อสัตย์)
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

แนวตั้ง
1. การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ด้วยการเคารพกฎเกณฑ์และกติกา (ความรับผิดชอบ)
2. เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับอำนาจการปกครองใดๆ (เอกราช)
3. สำนวนที่แสดงถึงการเอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ 

หนักแรง ต้องใช้แรงมาก (กินแรง)
4. ผู้ใช้สันติวิธีในการเรียกร้องความไม่เป็นธรรมและเอกราชจากอังกฤษ 

(คานธี)
5. ผู้กอบกู้เอกราชและตั้งกรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน)
6. การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ไม่โลภ รู้จักยับยั้งชั่งใจ 

และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (พอเพียง)
7. ประเทศที่เรียกร้องการกดขี่และไม่เป็นธรรมจากอังกฤษ โดยใช้สันติวิธีหรือ
สัตยาเคราะห์ (อินเดีย)
8. เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต (ประวัติศาสตร์)
9. เมืองที่ชาวอินเดียใช้ต่อต้านและประท้วงรัฐบาลอังกฤษนำไปสู่การสังหารหมู่
อย่างรุนแรง (อมฤตสา)
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ร่วมกันกู้ชาติกู้เอกราช
จุดประสงค์	

3

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสียสละ ความกล้าหาญ การต่อสู้กับ
ความไม่เป็นธรรม และทำเพื่อส่วนรวมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนกิจกรรมความทรงจำกู้ชาติกู้เอกราชมีเหตุการณ์ต่างๆ อะไรบ้าง 

มีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง
2. ครูแบ่งนักเรียนตามกลุม่ เดิม และให้อา่ นเหตุการณ์ตา่ งๆ อีกครัง้ หลักจากนัน้  

ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปเหตุการณ์ต่างๆ 

เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม
3. เมื่อแต่ละกลุ่มสรุปเหตุการณ์ต่างๆ เรียบร้อย ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
เหตุการณ์ 1 เหตุการณ์ (โดยไม่ซ้ำกัน) เพื่อตั้งคำถามจากคำตอบใน
เหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
คำตอบ

ตัวอย่างคำถาม

พระนเรศวร

ใครเป็นผู้กอบกู้เอกราชจากการ
เสียกรุงครั้งที่ 1 

ต่อสู้การเอาเปรียบและความ
ไม่เป็นธรรมกับจักรวรรดิ
อังกฤษด้วยสันติวิธี

มหาตมะ คานธีเป็นบุคคลที่สำคัญ
ในการกอบกู้เอกราชของอินเดีย
อย่างไร

พระนเรศวร พระเจ้าตากสิน 
คานธี  

ใครที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการ
กู้ชาติกู้เอกราชบ้าง

หมายเหตุ : นักเรียนอาจจะกำหนดคำตอบอื่นด้วยตนเองแล้วตั้งคำถามที่เป็น
ที่มาของคำตอบเหล่านั้น
89

Manual Book P6 AW_3.indd 89

10/4/11 9:39:11 PM

เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ตั้งขึ้นมาถามเพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่น
5. เมื่อแลกเปลี่ยนกันเสร็จ ครูอธิบายโจทย์ใหม่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
โดยกำหนดคำสำคัญ คำที่ต้องการ เพื่อแต่งประโยคและวาดภาพประกอบ
ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คำสำคัญ

คำตามสาระ

มหาตมะ คานธี

ซื่อสัตย์

สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช

เสียสละ

แต่งประโยค

วาดภาพ

อังกฤษไม่ซื่อสัตย์ต่อ
อินเดีย โดยไม่ทำตาม
สัญญาที่ให้ไว้ว่า หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 จะ
มอบสิทธิในการปกครอง
ตนเองแก่อินเดีย ทำให้
มหาตมะ คานธี เริ่ม
เคลื่อนไหวในการเรียก
ร้องเอกราชจากอังกฤษ

สมเด็จพระนเรศวร รับผิดชอบ
มหาราช
หมายเหตุ : นักเรียนอาจจะกำหนดคำสำคัญและคำตามสาระด้วยตนเองได้
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งประโยค ประมาณ 2-4 ประโยค 

เพื่อฝึกทักษะการคิดและตระหนักถึงสาระทั้ง 5 สาระของหลักสูตร

สื่อการเรียนการสอน

เรื่องราวเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จำนวน 3 เรื่อง
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ละครสั้นกู้ชาติกู้เอกราช
จุดประสงค์	

4

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสียสละ ความกล้าหาญ การต่อสู้กับ
ความไม่เป็นธรรม และการทำเพื่อส่วนรวมผ่านกระบวนการแสดงละครสั้น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือใช้กลุ่มเดิม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละครสั้นตามเหตุการณ์ที่กลุ่มชื่นชอบ และคิดบท
จากเค้าโครงรายละเอียดเหตุการณ์ที่กลุ่มชื่นชอบเพิ่มเติม (โดยอาจจะให้
ค้นคว้าเพิ่มเติม) โดยร่วมกันคิดว่า
ก. เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง 
ข. การดำเนินเรื่องเป็นอย่างไร (บทละคร)
ค. มีตัวแสดงอะไรบ้าง
ง. แต่ละบทบาทสะท้อนคุณค่าอะไรบ้าง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแสดงละครสั้น พร้อมคัดเลือก
ตัวแสดงของแต่ละกลุ่ม
4. ทำการซ้อมบทละครที่ได้รับมอบหมาย
5. การแสดงละครสั้นแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปตอนท้ายละครสั้นถึงเหตุผลที่สนใจ
เหตุการณ์ดังกล่าว ในประเด็นต่อไปนี้
ก. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
ข. รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านั้น
ค. ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นั้น
6. ครูให้นักเรียนช่วยกันกำหนดเงื่อนไขและกติกาในการแสดงละครสั้น เช่น 

เวลาที่ใช้ในการแสดง มารยาทระหว่างการแสดงจดบันทึกกลุ่มอื่น 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

7. ครูให้นักเรียนแสดงละครสั้นตามเงื่อนไขและกติกาที่กำหนด
8. ครูสรุปกิจกรรมเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราชต่างๆ เป็นการเสียสละของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อส่วนรวมซึ่งต้องเสียสละและ
มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และการคดโกง 

ถ้าเราสามารถทำในสิ่งที่ดีต่างๆ ได้ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่

สื่อการเรียนการสอน

เรื่องราวเหตุการณ์กู้ชาติกู้เอกราช จำนวน 3 เรื่อง
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การปลดแอกของอินเดีย
มหาตมะ คานธี

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 จักรวรรดิอังกฤษถือเป็นชาติมหาอำนาจหนึ่งเดียวที่มี
อาณานิคมทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็คือ อาณานิคมอินเดีย ดินแดนแห่งอารยธรรมตะวันออก
อังกฤษเข้ายึดครองอินเดียเพื่อต้องการทรัพยากรอันมีค่าของอินเดีย คือ เครื่องเทศ
และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยเอาเปรียบทั้งเรื่องการค้าและเก็บภาษีในอัตราที่สูง
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
สาเหตุของสงครามการประกาศเอกราชของอินเดียเริ่มจากความไม่พอใจอังกฤษ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2457 – 2461 (ค.ศ. 1914 – 1918) ซึ่งอังกฤษ
ต้องพึ่งพาอินเดียเป็นอย่างมาก และอินเดียก็เรียกร้องให้อังกฤษคืนสิทธิในการปกครอง
ตนเองแก่อินเดียเป็นการตอบแทน แต่เมื่อสงครามสิ้นสุด อังกฤษไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

กลับออกกฎหมายที่ให้อำนาจอังกฤษจับกุมและคุมขังผู้ต้องสงสัยว่าก่อความไม่สงบ
และต่อต้านอังกฤษได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล   ชาวอินเดียจึงต่อต้านและ
รวมตัวกันประท้วงนับหมื่นคนที่เมืองอมฤตสาจนนำไปสู่การสังหารหมู่อย่างรุนแรง มี
ชาวอินเดียล้มตายเป็นจำนวนมาก ผู้นำอินเดียและปัญญาชนอินเดียในขณะนั้นได้นำ
เหตุการณ์ครั้งนี้มาต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ผู้นำที่ชื่อ มหาตมะ คานธี เริ่ม
เคลื่อนไหวต่อสู้โดยการเลิกใช้วัฒนธรรมอังกฤษ เช่น เลิกใช้ผ้าของตะวันตก หันมาทอ
ผ้าใช้เอง รวมทั้งการทำเกลือที่ชาวอินเดียต้องเสียภาษีแพงมากทั้งที่สามารถผลิตเองได้ 

โดยได้ น ำชาวอิ น เดี ย นั บ แสนคนเดิ น ทางกว่ า 400 กิ โ ลเมตร ไปชายทะเลเพื่ อ ทำ
เกลื อเอง การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่ า ฝื น กฎหมายที่ อั ง กฤษตั้ ง ไว้ ทำให้ รั ฐ บาล
อังกฤษต้องเข้าปราบปรามโดยใช้อาวุธอย่างรุนแรงเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง แต่คานธี
กลับใช้วิธีการต่อสู้อย่างสันติวิธีหรือสัตยาเคราะห์หรือที่รู้จักกันว่า “อหิงสา” การไม่ใช้
ความรุนแรง ไม่ใช้อาวุธ แต่ใช้ความอดทนอดกลั้น ความจริงและความกล้าหาญแทน 
เหตุ ก ารณ์ นี้ น ำไปสู่ ก ารปะทะกั น ระหว่ า งชาวอาณานิ ค มอิ น เดี ย และรั ฐ บาล
อังกฤษ ชาวอาณานิคมนำโดย มหาตมะ คานธี เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเป็นผล
สำเร็จจนนำไปสู่การประกาศเอกราชของอินเดียใน พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)
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การกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในปี พ.ศ. 2112 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ให้แก่พม่า (หงสาวดี) ทำให้
กรุงศรีอยุธยาหรือ อโยธยาตกอยู่ในฐานะประเทศราช แม้พม่าสถาปนาสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธยาแต่ก็นำตัวพระนเรศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสไปเป็นตัว
ประกันด้วย พระนเรศวรทรงใช้ความอดทนอดกลั้นในการประทับอยู่ที่หงสาวดีเป็น
เวลา 8 ปี ก่อนจะเสด็จกลับมากรุงศรีอยุธยา และเป็นมหาอุปราชไปปกครองเมือง
พิษณุโลก ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเสียสละและกล้าหาญเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมและกอบกู้เอกราชจากพม่าคืนมา
สาเหตุของสงครามการประกาศเอกราชของพระนเรศวรเนือ่ งจากพระเจ้าหงสาวดี
นันทบุเรงทรงระแวงว่าพระนเรศวรจะก่อการกบฏจึงคิดจะกำจัดเสีย แต่เหตุการณ์กลับ
ไม่เป็นเช่นนั้น พระนเรศวรทรงทราบข่าวนี้จึงประกาศตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และ
ประกาศอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. 2127
เหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยาและหงสาวดี โดยพระนเรศวร
เป็นผู้นำทัพเข้าต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ เช่น การทำยุทธหัตถี ทรงเสียสละเพื่อชาติ
บ้านเมืองและกระทำสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองโดยมิได้ว่างเว้น ทรงได้รับการ
เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
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การสร้างกรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
การกอบกู้เอกราชการของพระเจ้าตากสินจากพม่าหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 อันมีสาเหตุมาจากการแตกความสามัคคีและเห็นแก่ตัวของบรรดาขุนนางใน
ราชสำนัก ทำให้บ้านเมืองอ่อนแอและแตกพ่ายในที่สุด
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ พระเจ้าตากสินเริ่ม
รวบรวมไพร่พลที่เหลือจากกรุงศรีอยุธยาและสถานที่ต่างๆ เดินทัพผ่าน ปราจีนบุรี 

นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และเข้ายึดเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นในการ
สะสมกำลังพล ก่อนที่จะเข้ายึดเมืองจันทบุรี พระองค์ได้รับสั่งให้เหล่าทหารทุบหม้อ
ข้าวและภาชนะทั้งหมดเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและมั่นใจในการเข้าตีเมืองจันทบุรีให้ได้
โดยเร็วที่สุด
เมื่อไพร่พล กำลังพล และอาวุธต่างๆ พร้อมสำหรับการกอบกู้เอกราชจึงรับสั่ง
ให้เคลื่อนทัพจากเมืองจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว เข้าโจมตีพม่าที่ตั้ง
ค่ายอยู่เมืองธนบุรี และทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา แต่สภาพกรุงศรีอยุธยาใน
ขณะนั้น ยากที่จะบูรณะให้ดีดังเดิมและยากแก่การป้องกันจากข้าศึก จึงทรงย้าย
ราชธานีมาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรี 
ตลอดรัชสมัย พระเจ้าตากสินทรงทำสงครามเพื่อป้องกันประเทศ ทะนุบำรุง
บ้านเมือง และขวัญกำลังใจของประชาชนทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช”
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เรื่องจริงผ่านตา
5 บทบาทสมมติสะท้อนใจ
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหาย
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม พร้อมแจกกระดาษวาดรูป
2. ครูอธิบายว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำโครงเรื่อง 6 ฉาก โดยครูมีบทนำ
ให้และนักเรียน แต่ละกลุ่มจะต้องคิดว่า จะเกิดอะไรต่อจากเหตุการณ์ที่
กำหนดไว้ พร้อมแสดงบทบาทสมมติ แต่ละกลุ่มจะได้รับ ดังต่อไปนี้
ก. เหตุการณ์เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป. 6 กำลังดื่มนมโรงเรียน 

มีนักเรียนคนหนึ่งมองดูที่กล่องนมแล้ว พูดว่า “นมหมดอายุแล้วนี่”  

			 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด
ข. เหตุการณ์เกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียน ป. 6 กลุ่มหนึ่งเดินผ่านห้อง
น้อง ป. 5 ที่กำลังสอบกันอยู่ และได้พบเห็นรุ่นน้องกำลังลอกข้อสอบ
กันอยู่ 
			 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด
ค. เหตุการณ์เกิดที่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียน ขณะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลัง
เดินข้ามทางม้าลายเพื่อไปโรงเรียน ได้เหลือบไปเห็นรถคันหนึ่งฝ่าไฟแดง
จนทำให้ตำรวจเรียก นักเรียนกลุ่มนี้จึงหยุดสังเกตและพบว่า คนที่ขับรถ
ฝ่าไฟแดงกำลังยื่นเงินให้แก่ตำรวจ 
			 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด

96

Manual Book P6 AW_3.indd 96

10/4/11 9:39:31 PM

ง. เหตุการณ์เกิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง นักเรียนกลุ่มหนึ่งเข้าไปซื้อของ
ในร้าน เด็กนักเรียนคนหนึ่งเห็นว่าไม่มีใครเข้ามาซื้อของเลย จึงชวนเพื่อน
แอบขโมยของในร้านแห่งนั้น 
		 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด
จ. เหตุการณ์เกิดที่บ้านนักเรียนคนหนึ่ง เมื่อนักเรียนคนหนึ่งชวนเพื่อนๆ 

มาเที่ยวที่บ้าน ขณะที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ก็เกิดขึ้น นักเรียนคนหนึ่งทำแจกันใบละหลายหมื่นบาทแตก แต่กลับ
ปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ทำ แล้วกล่าวโทษเพื่อนอีกคน ทั้งที่เพื่อนคนนั้น
ไม่ได้เป็นคนทำ
			 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด
ฉ. เหตุการณ์เกิดที่ใต้สะพานลอยแห่งหนึ่ง นักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังรีบไป
โรงเรียนเพราะสายมากแล้ว ขณะนั้นนักเรียนกลุ่มนี้กำลังตัดสินใจว่าจะ
เดินขึ้นสะพานลอยหรือวิ่งข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย และกระโดดข้าม
แนวกั้นตรงเกาะกลางถนนเพื่อความรวดเร็ว  
			 จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิด
3. นักเรียนจะต้องสร้างโครงเรื่อง 3 ฉาก โดยมีเนื้อสาระ ดังนี้
ก. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
ข. สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
ค. ผลของเหตุการณ์มีอะไรบ้าง 
4. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า ถ้าจะแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ควรทำ
อย่างไร โดยนำเสนอเป็นฉากบทบาทสมมติที่มีบทสนทนาไม่เกิน 3 ประโยค
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เรื่องจริงผ่านตา
เรื่องจริงผ่านตา

5. ครูสรุปกิจกรรม นักเรียนทุกคนได้รู้จักกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การซื้อ
นมหมดอายุให้นักเรียนกิน การลอกข้อสอบ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลต่อนักเรียนและคนอื่นๆ อีกมากมาย 

ถ้าสังคมใดที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมาก นักเรียนคิดว่าสังคมนั้นจะเป็น
อย่างไร จะมีแต่เด็กป่วยจากนมหมดอายุ เด็กได้คะแนนดีแต่ลอกคนอื่นมา 

และความซื่อสัตย์ต่อการกระทำของตนเองดังกรณีเด็กที่ทำแจกันแตกก็ต้อง
ยอมรับผิด และการข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยที่เกิดจากความมักง่าย 

ขาดระเบียบวินัยที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปเรื่อยๆ เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่เด็กเหล่านี้ก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีอีก แต่ถ้านักเรียนปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและ
ต่อต้านการทุจริต ร่วมกันดูแลสังคมให้ปลอดจากการโกง สังคมก็จะมีแต่
ความสุขความเจริญ ไม่มีการเอาเปรียบและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
6. ครูให้นักเรียนดูโฆษณาเรื่อง ยักษ์กินเมือง เพื่อสื่อให้นักเรียนเห็นถึงพลังที่
สำคัญของนักเรียนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครูอาจจะถาม
นักเรียนว่า ยักษ์เปรียบได้กับอะไรบ้าง หรืออธิบายว่า ยักษ์เปรียบเสมือน
เชื้อโรคร้ายแรงที่นักเรียนทุกคนต้องต่อสู้ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง
และสังคมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยพลังของนักเรียนทุกคน
7. หลังจากดูโฆษณาเรื่อง ยักษ์กินเมือง เรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนหาข่าวหรือ
เหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการโกง คนละ 1 ข่าว 

เพื่อทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

1. ตัวอย่างโครงเรื่อง 3 ฉาก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง ยักษ์กินเมือง
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เรื่องจริงผ่านตา
6 เปลี่ยน
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหาย
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเลือกนักเรียนบางคนเพื่อเล่าข่าวที่นำมาให้เพื่อนฟัง
2. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม หรือใช้กลุ่มเดิม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข่าวของตนเองติดลงบนกระดาษขนาดใหญ่ของกลุ่ม 

พร้อมตอบคำถามต่อไปนี้
ก. นักเรียนแต่ละคนนำข่าวอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม
ข. ข่าวที่นักเรียนแต่ละคนนำมาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง
ค. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับข่าวที่นำมา
ง. วาดภาพชุมชนที่ต่อต้านการโกง พร้อมให้เหตุผลว่าต่อต้านการโกง
อย่างไรบ้าง
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดต่อว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่โกง
เป็นคนดีควรปฏิบัติอย่างไรบ้างหรือสร้างจิตสำนึกอย่างไร และถ้าปฏิบัติได้
จริงจะเกิดผลอย่างไรกับสังคมบ้าง 
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6. ครูอธิบายว่าจะมีการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียน “เปลี่ยนความคิด ชีวิต
		 เปลี่ยน” Change คือ การสร้างคนดีที่ไม่โกง และรังเกียจการโกงได้อย่างไร 

โดยคิด 1 แนวคิดต่อ 1 กลุ่ม ที่จะใช้รณรงค์ในโรงเรียน เช่น หยุดการโกง 

เพื่อสังคมน่าอยู่ หรือ ประเทศชาติเสียหายมากแล้ว เพราะ “การโกง” หรือ
อย่าเอาเปรียบกันเลย โกงกันทำไม เป็นต้น 
7. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเสร็จเรียบร้อย ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
8. หลังจากนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนในการผลิตโปสเตอร์และ
แนวทางรณรงค์ในโรงเรียน ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ หรือตามที่เหมาะสม 
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เรื่องจริงผ่านตา
7 ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
เรื่องจริงผ่านตา
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตามความดี 5 ประการของหลักสูตร 

“โตไปไม่โกง”
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหาย
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามเดิม เพื่อผลิตโปสเตอร์ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ 

หรือตามทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ทำป้ายทีอ่ าจจะผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในการรณรงค์
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบโปสเตอร์ที่สื่อถึงการรณรงค์เพื่อ 

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” Change คือ การสร้างคนดีที่ไม่โกง และ
รังเกียจการโกงได้อย่างไร
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องคิดคำขวัญในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย โดยคำขวัญนั้น
ต้องสื่อถึงการ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” คือ การสร้างคนดีที่ไม่โกง
และรังเกียจการโกงได้อย่างไร 
4. หลังจากนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
5. ครูอธิบายถึงการประกวดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญการรณรงค์เพื่อ 

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” คือ การสร้างคนดีที่ไม่โกง และรังเกียจ
การโกงได้อย่างไร (ถ้าสามารถมีได้ ในการจัดบอร์ดประกวดภาพโปสเตอร์ 

โดยครูจัดหาบอร์ดของโรงเรียนเพื่อทำการประกวดภาพโปสเตอร์การรณรงค์
เพื่อ Change เพื่อคัดเลือกเป็นภาพตัวแทนของโรงเรียนในการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.growinggood.org โดยคัดเลือกจากผลงานของนักเรียน
แต่ละกลุ่มในห้องเรียนหรือทั้งระดับชั้น ซึ่งอาจใช้การออกเสียงของนักเรียน
หรือครูอาจารย์ภายในโรงเรียนเป็นผู้ตัดสิน ภายใน 1 สัปดาห์)  
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6. ครูประกาศภาพโปสเตอร์กลุ่มชนะเลิศที่จะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

www.growinggood.org  โดยครูส่งผลงานของนักเรียนมาตามที่อยู่ 
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม 10240
7. ถ้ามีการประกวด อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ก. ใบรายชื่อ และใบลงคะแนน (เขียนชื่อผู้ลงคะแนนด้วย)
ข. กล่องรับใบลงคะแนน
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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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“ให้เด็กของเรารู้ความหมายของคำว่ามีเกียรติ ….
เกียรติที่แท้จริงคือเกียรติที่รู้อยู่กับตัวว่าได้กระทำดีถูกต้อง
มีคุณค่าควรแก่การยกย่องแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ….
ด้วยการสามารถยกมือไหว้ตนเอง …
ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ มันก็ไม่มีเรื่องทุจริต…”
พุทธทาสภิกขุ  สวนโมกขพลาราม “คุณธรรมของครู”

Manual Book P6 AW_3.indd 107

10/4/11 9:40:20 PM

Manual Book P6 AW_3.indd 108

10/4/11 9:40:25 PM

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

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 6 ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ซึ่งคณะผู้จัด
ทำมีความมุ่งหวังว่า นักเรียนจะสามารถนำแนวคิดเรื่องชีวิตพอดี มีความพอเพียงและ
คุณค่าความดี 5 ประการในสาระของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาปรับใช้และสร้างเป็น
พฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “โตไปไม่โกง” ต่อไป

ระยะเวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรม โฆษณากับชีวิตพอเพียง
กิจกรรมที่ 1
วันพอดี...ชีวิตพอเพียง 
กิจกรรมที่ 2
“แค่ไหนถึงเรียกว่า พอดี”
กิจกรรมที่ 3
“ชีวิตพอดี มีความพอเพียง”
ชุดกิจกรรม เมื่อเข้าใจว่า พอดี และเห็นว่า มีส่วนเกิน
กิจกรรมที่ 4
เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 1
กิจกรรมที่ 5
เมื่อเข้าใจว่าพอดี และเห็นว่ามีส่วนเกิน 2
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ชุดกิจกรรม ป.6 ทำเพื่อสังคม
กิจกรรมที่ 6
ป.6 ทำเพื่อสังคม 1
กิจกรรมที่ 7
ป.6 ทำเพื่อสังคม 2
กิจกรรมที่ 8
ป.6 ทำเพื่อสังคม 3
หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
1 วันพอดี...ชีวิตพอเพียง
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจความพอดี และสามารถปรับการใช้ชีวิต
ของตนให้เหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู่
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว 

และชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเปิดโฆษณาของกรุงเทพมหานครชุด “ชีวติ พอดี ชีวติ พอเพียง” ให้นกั เรียนชม
เนื้อหาโดยย่อของโฆษณา “ชีวิตพอดี ชีวิตพอเพียง”
เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรม “การบริโภค” “การดื่ม” “การใช้จ่าย”
ระหว่างที่เราดำเนินชีวิตแบบพอดี เน้นความพอเพียง กับ การดำเนินชีวิต
เกินความพอดีของชีวิต เช่น รับประทานอาหารมากเกินไป ใช้จ่ายมากเกินไป
หรือแม้กระทั่งการรินน้ำที่มากเกินไป 
ภาพในโฆษณา
การรินน้ำล้นแก้ว กับ การรินน้ำพอดีแก่การบริโภค
การรับประทานอาหารมากเกินไป กับ การรับประทานอาหารพอดีอิ่ม
การมีกระเป๋าหลายใบ กับ การมีกระเป๋าใบเดียว
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2. เมื่อชมโฆษณาเสร็จ แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองใน
เรื่องดังต่อไปนี้
ก. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในการใช้ชีวิตของนักเรียนกับ
โฆษณาของกรุงเทพมหานครในเรื่องของ “การบริโภค” “การดื่ม” 

“การใช้จ่าย” อย่างไร
ข. ข้อคิดที่ได้จากการชมโฆษณาชุดดังกล่าว 
ค. การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ชีวิตพอดี 

มีความพอเพียงมีอะไรบ้าง ควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่เล่นคอมพิวเตอร์
จนเกินเวลานอน กินอาหารครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานแต่ขนมและ
ดื่มน้ำอัดลม เป็นต้น
3. ครูกระตุ้นให้แต่ละกลุ่มเขียนให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาในการระดมสมอง 

15 นาที
4. เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนพฤติกรรมที่เป็นชีวิตพอดี มีความเพียงได้แล้ว ให้แต่ละ
กลุ่มเลือกพฤติกรรมที่กลุ่มต้องการนำมาเสนอมาทำเป็นงานศิลปะ เช่น 

รูปภาพ ปั้นดินน้ำมัน พร้อมตั้งชื่อผลงาน
5. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมแสดงผลงานที่กลุ่มจัดทำขึ้น 

สื่อการเรียนการสอน

ภาพยนต์โฆษณาของกรุงเทพมหานครชุด “ชีวิตพอดี ชีวิตพอเพียง”
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
2 “แค่ไหนถึงเรียกว่า พอดี”
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แบ่งนักเรียนเป็น 10 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโฆษณารณรงค์ 

ภายใต้หัวข้อว่า “แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดี” และนำเสนอเป็นบทบาทสมมติ 

โดยมีข้อกำหนดดังนี้
ก. ทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในโฆษณา เช่น ต่อตัวเป็นเก้าอี้ โต๊ะ ประตู 

ต้นไม้ เป็นต้น
ข. ภายในโฆษณาต้องสามารถบอกได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน และ
ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตพอดี มีความพอเพียง
ค. แต่ละกลุ่มมีเวลานำเสนอ 5 นาที
2. ครูให้เวลาระดมสมองและซ้อมการแสดง 
3. แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าห้อง กลุ่มละ 5 นาที
4. เมื่อนักเรียนแสดงจบทุกกลุ่มแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า 
ก. สาระที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมตินั้น มีอะไรบ้าง
ข. พฤติกรรมอะไรที่ควรเอาแบบอย่าง พฤติกรรมอะไรที่ควรแก้ไข
ค. การใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง เป็นประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 

พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตโฆษณาที่อยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

และวิทยุ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตพอดี มีความพอเพียง แล้วนำมารายงาน
ในครั้งหน้า
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“ชีวิตพอดี มีความพอเพียง”
จุดประสงค์

3

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานเกี่ยวกับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตพอดี 

มีความพอเพียง
2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ก. สาระที่ได้รับจากโฆษณานั้น มีอะไรบ้าง
ข. มีพฤติกรรมที่ควรเอาแบบอย่างหรือไม่ อย่างไร
ค. โฆษณามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งต่อการใช้ชีวิตพอดี 

มีความพอเพียงอย่างไร
3. ครูเสริมเรื่องของโฆษณาที่นักเรียนเห็นในโทรทัศน์นั้น มีทั้งเรื่องดีและเรื่อง
ไม่ดี ดังนั้น นักเรียนต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่า ตนเองจะซื้อสินค้านั้น
หรือไม่ นักเรียนต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่ตนเอง
จะได้รับ หากนักเรียนเข้าใจถึงความพอดี นักเรียนจะสามารถเลือกและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองได้ โดยจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ
ของสินค้านั้นๆ  
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ชีวิตดี มีความพอเพียง
เมื่อเข้าใจว่าพอดีและ
4 เห็นว่ามีส่วนเกิน 1
ชีวิตดี มีความพอเพียง
กิจกรรมที่

จุดประสงค์	

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูถามนักเรียนว่าเมื่อได้ยินคำว่า “ส่วนเกิน” นักเรียนนึกถึงอะไร ครูกระตุ้น
ให้นักเรียนช่วยกันตอบในชั้น  
2. ครูอธิบายว่า “ส่วนเกิน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง น้ำหนักที่เกินมาตรฐาน แต่ 

“ส่วนเกิน” หมายถึง ส่วนที่นอกเหนือจากความต้องการและเกินความจำเป็น
ในการใช้ชีวิต เช่น ดื่มนมสองกล่องก่อนอาหารเที่ยง ทำให้อิ่มจนรับประทาน
อาหารไม่ได้ มีปากกาน้ำเงินมากกว่าหนึ่งแท่ง เพียงเพราะเป็นปากการุ่นใหม่ 

ต้องซื้อสีไม้ 36 สี ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ไม่ได้ใช้สีทั้งหมด เป็นต้น
3. ครูถามนักเรียนว่า ในความคิดของนักเรียนคำว่า “พอดี” หมายถึงอะไร 

ครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบในชั้น  
4. ครูอธิบายว่าหลักของความพอประมาณ (พอดี) มี 5 ประการ ดังนี้ 
ก. พอดีด้านจิตใจ คือ  มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม 

นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ข. พอดีด้านสังคม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัวและชุมชน
ค. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการ
อย่างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ง. พอดีด้านประชาธิปไตย คือ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเรา 

ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
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จ. พอดีด้านเศรษฐกิจ คือ การเก็บออม ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร 

พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน
5. ครูแจกกรณีศึกษา และแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มอ่านกรณี
ศึกษาแล้วช่วยกันคิดว่า 
ก. กรณีศึกษาดังกล่าวตรงกับหลักความพอดีข้อใดบ้าง 

พร้อมกับยกเหตุการณ์นั้นๆ ประกอบ 
ข. ถ้านักเรียนเป็นต้นข้าวกับต้นโพธิ์ นักเรียนจะมีวิธีส่งกระเป๋าเงินคืน
แก่เจ้าของอย่างไร
6. ให้เวลาระดมสมอง 15 นาที
7. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนห้อง 

สื่อการเรียนการสอน
กรณีศึกษา
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กรณีศึกษา

วันนี้ต้นข้าวเตรียมตัวมาโรงเรียนแต่เช้าเช่นเคย ต้นข้าวไม่เคยมาโรงเรียนสาย 

เพราะคุณพ่อและคุณแม่สอนต้นข้าวตลอดเวลาว่า ต้นข้าวต้องทำหน้าที่ของการเป็น
นักเรียนให้ดี ต้องไม่มาโรงเรียนสาย ต้องใส่ใจกับการเรียน โดยการทบทวนบทเรียนที่
ตนเองได้เรียนผ่านมา และต้องกล้าที่จะถาม เวลาที่สงสัย สิ่งเหล่านี้ต้นข้าวปฏิบัติตาม
เสมอ ระหว่างทางต้นข้าวเห็นต้นโพธิ์เพื่อนร่วมห้องของตนเองกำลังเดินก้มๆ เงยๆ อยู่
แถวต้นไม้ จึงได้ร้องถามว่า “ต้นโพธิ์ๆ ทำอะไร ไม่รีบไปโรงเรียน เดี๋ยวสายนะ” ต้นโพธิ์
หันมาถามว่า “เรากำลังหารังนกอยู่ เมื่อวานเราเดินผ่านมา เราได้ยินเสียงนกร้อง เรา
อยากเอาไปเลี้ยง” ต้นข้าวบอกเพื่อนว่า “ต้นโพธิ์ อย่าเอาลูกนกไปเลี้ยงเลยนะ ลูกนก
ควรอยู่กับพ่อแม่นะ เดี๋ยวมันตาย เชื่อต้นข้าวเถอะ” “ก็ได้ ต้นข้าว เรารีบไปโรงเรียน
กันเถอะ” ระหว่างทางเดินไปโรงเรียน ต้นโพธิ์ถามว่า “ต้นข้าว เธอมีกล่องดินสอใหม่
แล้วหรือยัง เป็นลายการ์ตูนออกใหม่เลยนะ เราเห็นในทีวีเมื่อวาน เราว่าจะให้พ่อแม่
ซื้อใหม่อยู่” เด็กหญิงต้นข้าว ตอบว่า “กล่องดินสอเดิมยังใช้ได้เลย เราไม่ซื้อใหม่
หรอก เราต้องช่วยพ่อแม่ประหยัด ไม่อย่างนั้น พ่อแม่เราต้องทำงานหนัก กลับบ้าน
ดึกๆ ไม่มีเวลาอยู่กับเรา” “จริงด้วย เราไม่ซื้อแล้วกล่องดินสอใหม่ พ่อกับแม่จะได้มี
เวลาอยู่กับเราเยอะๆ” เด็กชายต้นโพธิ์พูด “เย็นนี้ เป็นเวรของเราทำความสะอาดห้อง” 

เด็กหญิงต้นข้าว พูดว่า “เหรอ เราอยู่ช่วยเธอนะ จะได้กลับบ้านเร็วๆ” “ขอบใจนะ
ต้นข้าว เดี๋ยวเวลาเวรเธอ เราจะมาช่วย” 
ขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินเข้าโรงเรียน ต้นข้าวมองเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ ทั้งสอง
ปรึกษากันและหาวิธีส่งกระเป๋าเงินที่เก็บได้ส่งคืนแก่เจ้าของ
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เมื่อเข้าใจว่าพอดีและ
เห็นว่ามีส่วนเกิน 2
จุดประสงค์	

5

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวคิดการใช้ชีวิตพอดี มีความพอเพียง 

ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูย้ำนักเรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่นักเรียนได้อ่านไปแล้วว่าเกี่ยวกับหลัก
ของความพอประมาณ (พอดี) ในเรื่องใดบ้าง
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อแสดงละคร  โดยแต่ละกลุ่มต้องแต่งเรื่อง
จากหลักของความพอประมาณ (พอดี) มี 5 ประการ ดังนี้ 
ก. พอดีด้านจิตใจ คือ  มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม 

นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ข. พอดีด้านสังคม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัวและชุมชน
ค. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการ
อย่างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ง. พอดีด้านประชาธิปไตย คือ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเรา 

ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
จ. พอดีด้านเศรษฐกิจ  คือ การเก็บออม ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอควร 

พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน
3. ครูให้เวลาในการระดมสมองและซ้อมการแสดง 

โดยยึดแนวทางของกรณีศึกษาหรือแตกต่างได้
4. ให้นักเรียนออกมาแสดง โดยให้เวลากลุ่มละ 5 นาที
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5. เมื่อนักเรียนแสดงจบทุกกลุ่มแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า 
ก. สาระที่ได้รับจากการแสดงละครนั้น มีอะไรบ้าง
ข. พฤติกรรมอะไรที่ควรเอาแบบอย่าง พฤติกรรมอะไรที่ควรแก้ไข
6. ครูสรุปว่า ในการดำเนินชีวิตพอดี มีความพอเพียงนั้น นักเรียนสามารถนำ
หลักพอประมาณ (พอดี) มาปรับใช้ได้ในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน เพียง
		 แค่ให้มหี ลักคิดเหล่านีอ้ ยูใ่ นกระบวนการคิดของนักเรียน เช่น ในการรับประทาน
อาหาร นักเรียนต้องรับประทานให้ครบทุก 5 หมู่ เพราะถ้ารับประทานเพียงหมู่
ใดหมู่หนึ่ง ร่างกายก็จะได้สารอาหารไม่ครบ ในการซื้อของเช่นเดียวกัน ต้อง
ใช้หลักของความจำเป็นของการใช้ว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน นักเรียน
ต้องเรียนรู้การยั้งคิดที่จะทำอะไร ต้องอดทนต่อความต้องการที่ไม่จำเป็นได้ 

และเมื่อเราสามารถหัดจนเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กแล้ว เมื่อโตขึ้น นักเรียนจะไม่มี
ปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิต เพราะเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง 

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวและส่วนรวม
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ป.6 ทำเพื่อสังคม 1
จุดประสงค์	

6

กิจกรรมที่

1. เพือ่ ให้นกั เรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ ของเหลือใช้ทสี่ ามารถนำเป็นประโยชน์
		 ต่อผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและการเสียสละเพื่อผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอดี มีความพอเพียงผ่านสิ่งของ
เหลือใช้
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูเกริ่นนำว่า “สิ่งของบางอย่างที่เรามีมากเกินจำเป็น ทำให้เราไม่เห็นคุณค่า
หรือประโยชน์ของสิ่งของนั้น แต่สิ่งของชิ้นเดียวกันนี้ อาจจะเป็นสิ่งของใหม่
และมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นได้”  
2. ครูอธิบายว่าของเหลือใช้คอื อะไร ของเหลือใช้ คือ ของทีม่ มี ากเกินความจำเป็น 

		 และในชีวิตคนเรานั้นอาจจะมีของเหลือใช้อยู่โดยที่เราไม่ทันคิด
3. ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าในโลกนี้สิ่งของที่เป็นของที่เหลือใช้มีอะไรบ้าง เช่น 

คุณครูมเี สือ้ ผ้าทีย่ งั ดีอยูแ่ ต่คบั ใส่ไม่ได้มหี ลายตัว ให้นกั เรียนช่วยกันตอบในห้อง
4. ครูถามนักเรียนว่ามีอะไรในโลกนี้ที่มนุษย์ใช้เกินความจำเป็นบ้าง ให้นักเรียน
ช่วยกันตอบในห้อง 
5. ครูยกตัวอย่าง เช่น พลังงาน ทัง้ พลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน สิง่ เหล่านีม้ นุษย์ล้วน
แต่ใช้เกินความจำเป็น นอกจากพลังงานที่ได้จากธรรมชาติแล้ว มนุษย์ยังใช้
พลาสติกในชีวิตประจำวันจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ขวด
พลาสติก ซึง่ ยังรวมไปถึงเครือ่ งนุง่ ห่มต่างๆ หากมนุษย์ใช้สงิ่ เหล่านีเ้ ท่าทีจ่ ำเป็น 

และนำมาแปรรูปแล้วนำมากลับมาใช้ใหม่ คุณค่าของสิ่งของจะเพิ่มขึ้นและ
มากด้วยประโยชน์  
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6. ครูถามคำถามว่าที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของเหลือใช้หรือไม่ และของเหลือใช้
เหล่านั้นจะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้หรือไม่และอย่างไร ให้นักเรียนในห้อง
ช่วยกันตอบ 
7. ครูถามนักเรียนว่ารู้จัก “ผู้ประกอบการทางสังคม” หรือไม่ ครูอธิบายว่า 

“ผู้ประกอบการทางสังคม” หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานทางด้านธุรกิจที่มีจิตใจ
ที่อยากช่วยเหลือและร่วมแบ่งปันผลกำไรแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ
อยากสร้างสังคมให้มีความสุขขึ้น  
8. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ครูอธิบายว่า เราจะลองเป็นผู้ประกอบการทาง
สังคม โดยให้แต่ละกลุ่มนำของเหลือใช้มารวมกันและนำมาบริจาคให้แก่ห้อง 

เพื่อนำไปขายต่อ และเมื่อเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วจะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะนำเงินไปทำสาธารณประโยชน์อะไรบ้าง หรือสิ่งของบางชิ้นอาจจะนำไป
บริจาคให้แก่ผู้อื่นได้ทันที ขึ้นอยู่กับการตกลงกันภายในห้อง 
9. ครูย้ำว่าสิ่งของที่จะนำมาบริจาคในคาบเรียนถัดไปจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองแล้วเท่านั้น หากใครไม่สามารถนำมาได้ก็ไม่เป็นไร 
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ป.6 ทำเพื่อสังคม 2
จุดประสงค์	

7

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำไปเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและการเสียสละเพื่อผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอดี มีความพอเพียงผ่านสิ่งของ
เหลือใช้
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้นักเรียนนำของมาวางรวมกันหน้าห้อง
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะรับผิดชอบหน้าที่ต่อไปนี้
ก. ฝ่ายคัดเลือกของ มีหน้าที่คัดเลือกของจัดแยกหมวดหมู่สิ่งของที่สามารถ
นำไปมอบให้ผู้อื่น และสิ่งของที่จะนำไปขาย โดยจดบันทึกการรับสิ่งของ
ตามประเภทอย่างละเอียด
ข. ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และจัดระบบการเก็บเงิน 
ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การขายของ 

รวมทั้งจัดทำบอร์ดและแผ่นพับ และแผนการขอรับบริจาค 
ง. ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่จัดหาสถานที่ในการขายของ 
จ. อื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้ตามสมควร
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3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามฝ่ายที่กำหนด จำนวนนักเรียนในแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่
กับการตกลงในห้อง ครูให้แต่ละฝ่ายร่วมกันวางแผนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างไร โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า จะดำเนินกิจกรรมนี้ให้มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างไร เน้นการทำงานแบบประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาสินค้าให้กำหนดตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นต้อง
อิงราคาตลาด 
4. ครูให้นักเรียนทุกคนในห้องช่วยกันคิดราคาสินค้า เพื่อที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน  
5. ครูให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายออกมารายงานผลการประชุมฝ่ายหน้าชั้นฝ่ายละ 

3 นาที 
6. ครูให้ทุกฝ่ายทำงานตามที่ตกลงไว้ และกำหนดวันปฏิบัติงาน เช่น วันขายของ
วันเตรียมสถานที่
7. ครูย้ำถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะว่า สิ่งของทุกอย่างล้วนมีคุณ
ประโยชน์ ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า สิ่งของนั้นเป็นของใหม่หรือของเก่า บางทีสิ่งของ
ชิ้นนั้น อาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้ว แต่เมื่อเราส่งต่อไปให้ผู้อื่นที่
ต้องการ สิ่งของชิ้นนั้นก็ยังมีประโยชน์ดังเดิม ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้
ของแต่ละบุคคล 
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ป.6 ทำเพื่อสังคม 3
จุดประสงค์	

8

กิจกรรมที่

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำไปเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและการเสียสละเพื่อผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอดี มีความพอเพียงผ่านสิ่งของ
เหลือใช้
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคของฝ่าย
2. ครูถามความรู้สึกของนักเรียนว่า จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3. ครูขออาสาสมัครออกมาเล่าความรู้สึก
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันตัดสินใจว่า เมื่อขายสินค้าได้เงินแล้ว จะนำไปทำอะไร
เพื่อสังคม เช่น นำเงินไปช่วยชุมชนใกล้โรงเรียน หรือมอบให้ผู้ด้อยโอกาสตาม
มูลนิธิต่างๆ
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันนำเงินที่ได้จากการขายของ ไปทำตามที่ได้ตกลงไว้
6. เมื่อได้นำเงินหรือสิ่งของไปมอบให้แล้ว ครูตั้งคำถาม ดังนี้
ก. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้
ข. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้
ค. นักเรียนคิดว่า การทำชีวิตให้ “พอเพียง” มีประโยชน์อย่างไร 
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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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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 6 มีทั้งหมด 8 เพลง ได้แก่ 1.แฮปปี้
ที่พอเพียง 2.Hero มาแล้ว 3.Just do it 4.กระจก 5.School so cool 6.Greater 

good 7.ซื่อสัตย์ 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
กิจกรรมที่ 7

แฮปปี้ที่พอเพียง
Hero มาแล้ว
Just do it
กระจก
School so cool
Greater good
ละครโตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล
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คนมีฝีมือแต่ไม่ใช่คนดี เป็นอันตรายร้ายแรงแก่สังคม
จะต้องเป็นทั้งคนดีและมีฝีมือ จึงจะเป็นผู้มีคุณค่า
แก่ประเทศชาติ สังคมและตนเอง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
อดีตนายกรัฐมนตรี
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มิวสิกคลับ
1 แฮปปี้ที่พอเพียง
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในสาระความพอเพียง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “แฮปปี้ที่พอเพียง” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “แฮปปี้ที่พอเพียง” แก่นกั เรียนเพือ่ ให้นกั เรียนฟังเพลงไปพร้อม
กับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ครูอธิบายว่า แฮปปี้ หมายถึง การมีความสุข แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 

5 กลุ่ม แล้วช่วยกันแสดงท่าทางของการมีความสุขโดยไม่ต้องใช้คำพูด 

พร้อมกับให้ช่วยกันคิดว่า อะไรบ้างที่จะทำให้นักเรียนแฮปปี้หรือมีความสุข 
5. ครูสรุปให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ข้าวของเงินทองเพียงอย่างเดียว 

และชวนนักเรียนคิดต่อไปว่า ถ้าทุกคนในสังคมไทยจะมีความสุขได้ คนไทย
จะต้องเป็นอย่างไรบ้าง
6. เปิดเพลงและร้องเพลงร่วมกัน แล้วปิดท้ายด้วยท่าทางการมีความสุขของ
แต่ละกลุ่ม 

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “แฮปปี้ที่พอเพียง”
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แฮปปี้ที่พอเพียง
(นอย น่อย น้อย) 
* พอเพียงก็คือเพียงพอ แฮปปี้จริงหนอ อยู่อย่างพอเพียง
พอดีพอดี ไม่มีความเสี่ยง อยู่อย่างพอเพียง ชีวิตเพียงพอ
ไทยแลนด์เราอยู่กันได้ พอกิน พอใช้ ช่วยเหลือแบ่งปัน
ซื่อสัตย์ อดทนขยัน มีน้ำใจให้กัน นี่แหละคนไทย
คิดก่อนทำ ระวังรอบคอบ รู้ผิด รู้ชอบ ไม่ประมาทพลั้งเผลอ
พอดี พอดี ไม่มีโอเวอร์  โอเค เยสเซ่อร์ โอ้ละเหนอพอเพียง
(ซ้ำ *)

133

Manual Book P6 AW_3.indd 133

10/4/11 9:41:37 PM

Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

แฮปปี้ที่พอเพียง
(นอย น่อย น้อย) 
...............................ก็คือ.............................แฮปปี้จริงหนอ อยู่อย่าง...............................
* พอดี..........................ไม่มีความเสี่ยง อยู่อย่าง..........................ชีวิต.............................
ไทยแลนด์เราอยู่กันได้ พอ........................พอ.........................ช่วยเหลือ.........................
............................อดทนขยัน..........................ให้กัน นี่แหละคนไทย
คิดก่อนทำ ระวัง......................รู้.......................รู้.....................ไม่.....................พลั้งเผลอ
พอดี..........................ไม่มีโอเวอร์  โอเค เยสเซ่อร์ โอ้ละเหน่อ..........................
(ซ้ำ *)

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

Hero มาแล้ว
จุดประสงค์ 	

2

กิจกรรมที่

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าความดี 5 ประการ ผ่านทางบทเพลง
และกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “Hero มาแล้ว” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “Hero มาแล้ว” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ถามนักเรียนว่าฮีโร่ในเนื้อเพลงมีลักษณะอย่างไร
5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกันคิดท่าแปลงกายเป็นฮีโร่ และ
บอกสิ่งที่ฮีโร่ทำ 
6. นำเสนอผลงานหน้าห้อง
7. ครูสรุปว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้เมื่อเราลงมือทำความดี แล้วให้ร้องเพลงร่วมกัน
อีกครั้ง พร้อมแสดงท่าแปลงกายของกลุ่ม

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “Hero มาแล้ว”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

Hero มาแล้ว

   
่อข้ามถนน
ดูซิใครนั้นกำลังจะพา จูงยายช่วยถือตระกร้าเพื
คนข้ามไป
คนหลังพวงมาลัย ก็ชะลอรถยนต์ และหยุดให้
งผลไม้
ผู้ชายคนนึงเดินชนผู้หญิง ผู้หญิงก็เซไปชนแผ
ไม่ตั้งใจ
เขาร้องว่าเขาผิด รับผิดชอบทุกอย่าง ขอโทษเขา
ใจ
คนดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวมาให้โลกชื่น
แล้วไม่ใช่ใคร
Hero มาแล้ว Hero มาแล้ว Hero มาแล้ว มา
ายความดี
เป็นคนธรรมดา ที่ไม่เคยดูดาย คอยเปล่งประก
แล้ว ดูนั่นซิ
Hero มาแล้ว Hero มาแล้ว Hero มาแล้ว มา
ลงมือทำดี
อยู่รอบๆ ตัวเรา และอาจอยู่ในตัวเรา เมื่อเรา
ลงกาย)
เมื่อนั้นเหมือนเธอ แปลงกาย (ดูซินั่น เธอ แป
ี่ตัวเองทำลงไป
ซื่อสัตย์ซื่อตรง เป็นคนไม่โกง รับผิดชอบเรื่องท
ะเสียสละ
รู้จักคำว่าพอ และรักความเป็นธรรม แบ่งปันแล
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

Hero มาแล้ว
ดูซิใครนั้นกำลังจะพา จูงยาย...............................ตระกร้าเพื่อข้ามถนน
คนหลังพวงมาลัยชะลอรถยนต์ และ...............................ให้คนข้ามไป
ผู้ชายคนนึงเดินชนผู้หญิง ผู้หญิงก็เซไปชนแผงผลไม้
เขาร้องว่าเขาผิด...............................ทุกอย่าง...............................เขาไม่ตั้งใจ
...............................มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แสดงตัวมาให้โลก...............................
..........................มาแล้ว.........................มาแล้ว..........................มาแล้ว มาแล้วไม่ใช่ใคร
เป็นคนธรรมดา ที่ไม่เคยดูดาย   คอยเปล่งประกาย...............................
..........................มาแล้ว..........................มาแล้ว..........................มาแล้ว มาแล้ว ดูนั่นซิ
อยู่รอบๆ ตัวเรา และอาจอยู่ในตัวเรา เมื่อเราลงมือ...............................เมื่อนั้นเหมือน
เธอ แปลงกาย     (ดูซินั่น เธอ แปลงกาย)
..........................ซื่อตรง เป็น....................................................เรื่องที่ตัวเองทำลงไป
รู้จัก..........................และรัก....................................................และ...........................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
3 Just do it
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวความเป็นธรรม การไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “Just do it” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “Just do it” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ถามนักเรียนว่า คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไร บันทึกคำตอบลงบน
กระดาษ แล้วถามต่อว่า แต่ละคนเหมือนกันอย่างไร โดยเมื่อนักเรียนตอบ
คำถามแล้ว ครูชี้ให้เห็นว่า คนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน มนุษย์ควร
ปฏิบัติต่อกันโดยที่มองว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เราต้องการให้
ผู้อื่นกระทำอย่างไรกับเรา เราก็ต้องทำเช่นนั้น
5. ให้นกั เรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทำทีไ่ ม่ถกู ต้องและไม่เป็นธรรมต่อคนอืน่  

(เช่น การขโมยของ การลอกข้อสอบ การแซงคิว การกล่าวโทษโดยไม่มเี หตุผล) 

ถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น หรือ ถ้าเห็นเพื่อนกระทำใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไร แล้วให้แสดง
บทบาทสมมติ 
6. ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติหน้าห้อง 
7. ครูสรุปให้เห็นว่าถ้าเราเป็นคนรักความเป็นธรรม เราต้องไม่นิ่งเฉยต่อความไม่
ถูกต้องที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า และต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม 

แล้วเปิดเพลง ร้องเพลงร่วมกัน
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สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “Just do it”

Just do it
* Just do it  มา มาช่วยกันทำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม
Just do it  มา ทำให้เหมาะสม ทุกคนนิยมยินดี ที่เรามาช่วยกัน
ไม่เอาเปรียบใครเขานะ นึกถึงใจคนอื่น
ฝึกเคารพคนอื่น รับฟังความคิดที่มี
ไม่ว่าหญิงหรือชาย ยากจนหรือฐานะดี
     ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ เท่าเทียมกัน
(ซ้ำ *) 
เวลาเพื่อนทำผิดนะ ก็บอกว่าเพื่อนเราผิด
เราไม่ต้องไปคิด เข้าข้างกันนั้นไม่ดี
ตอบแทนบุญคุณให้เป็นนะ  ตอบแทนในเรื่องดีๆ
        ความยุติธรรมต้องมีในหัวใจ
(ซ้ำ *)   
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

Just do it
Just do it มา มา...............................สร้าง...............................ทางสังคม
Just do it  มา ทำให้เหมาะสม ทุกคนนิยมยินดี ที่เรา.............................
...............................ใครเขานะ นึกถึงใจคนอื่น
ฝึก...............................คนอื่น รับฟังความคิดที่มี
ไม่ว่า...............................หรือ...............................ยากจนหรือฐานะดี
ทุกคนล้วนมีสิทธิ์...............................
เวลาเพื่อน...............................นะ ก็บอกว่าเพื่อนเรา...............................
เราไม่ต้องไปคิดเข้าข้างกันนั้นไม่ดี
...............................บุญคุณให้เป็นนะ  ตอบแทนในเรื่องดีๆ
ความ...............................ต้องมีในหัวใจ

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

กระจก
จุดประสงค์ 		

4

กิจกรรมที่

เพื่อเรียนรู้และตอกย้ำความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องมีประจำใจทุกคน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “กระจก” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “กระจก” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลงไป
พร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ให้นักเรียนจับคู่ สมมติว่าคนหนึ่งเป็นกระจก อีกคนหนึ่งเป็นผู้ส่อง โดยให้
เริ่มต้นจากการมองตากัน ก่อน จากนั้นกระจกต้องพยายามเลียนแบบท่าทาง
ตามให้ได้ แล้วครูเลือกบางคู่ออกมาสาธิตหน้าห้อง
5. ครูชี้ให้เห็นว่า เวลาเรารู้สึกภาคภูมิใจ เวลาทำความดี หรือเมื่อเรารู้อยู่แก่ใจ
ว่าเราเป็นคนดี และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เหมือนกับเรามองกระจก 

เรามองเห็นตัวเอง มองด้วยความบริสุทธิ์ใจ จากนั้นครูให้มองตากันอีกครั้ง 

โดยสมมติว่าอีกฝ่ายเป็นกระจก แล้วให้นักเรียนมองดูตนเองผ่านกระจก
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
6. เปิดเพลงและร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง 

สื่อการเรียนการสอน

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

กระจก
มองไปข้างหน้าเรา นั่นตัวเราเองนี่หนา
ส่องกระจกเมื่อไหร่ ไม่ใช่ใครที่มองมา
ทุกคราจะเห็นตัวเอง เป็นไงก็เป็นอย่างนั้น
มองไปข้างหน้าเธอ หากเธอยังกล้าสบตา
กับตัวเองในนั้น ไม่ได้ทำผิดอะไรมา
เต็มตาเพราะว่าเต็มใจ เป็นไงก็เป็นอย่างนั้น
เพราะว่ากระจกไม่โกหกใคร กระจกไม่ว่าบ้านใคร
ไม่หลอกไม่ลวงเฉไฉ ไม่เอาใจมายา
เพราะว่ากระจกสะท้อน สะท้อนแต่ความเป็นจริงออกมา
ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

กระจก
มองไปข้างหน้าเรา นั่น...............................เองนี่หนา
ส่อง...............................เมื่อไหร่ ไม่ใช่ใครที่มองมา
ทุกคราจะเห็นตัวเอง เป็นไงก็เป็นอย่างนั้น
มองไปข้างหน้าเธอ  หากเธอยังกล้า...............................
กับตัวเองในนั้น...............................อะไรมา
เต็มตาเพราะว่าเต็มใจ เป็นไงก็เป็นอย่างนั้น
เพราะว่ากระจก...............................ใคร   กระจกไม่ว่าบ้านใคร
ไม่...............................ไม่...............................เฉไฉ ไม่เอาใจมายา
เพราะว่ากระจกสะท้อน สะท้อนแต่...............................ออกมา
ทำหน้าที่อย่าง...............................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
5 School so cool
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วม
กันในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “School so cool” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. แจกใบงาน “School so cool” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลง
ไปพร้อมกับเติมคำในช่องว่าง
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลง  แล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเล่มเกมใบ้คำ โดยให้ทายเกี่ยวกับ
การกระทำที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียน 
5. เปิดเพลงอีกครั้งและร้องเพลงพร้อมกัน  

สื่อการเรียนการสอน

1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “School so cool”
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School so cool
 	 
School so cool
ร. โรงเรียนน่าอยู่
ค. คุณครูแสนใจดี
ด. เด็กอารมณ์ดี
โรงเรียนนี้โรงเรียนของเรา
สองมือเราแข็งขัน
ร่วมด้วยช่วยกันทุกค่ำเช้า
เริ่มต้นง่ายง่ายนะพวกเรา
เก็บกวาดแล้วเอาไปทิ้งพลัน
ช่วยกันคนละนิดนะจ๊ะ
เลิก ลด ละ นิสัยเก่าเก่า
สร้างสรรค์โรงเรียนเรา
ให้สวยสด ให้งดงาม
โรงเรียนใครน่าอยู่
ค.คุณครู ขอไถ่ถาม
ด.เด็กตอบทุกโมงยาม
ร.โรงเรียนเป็นของทุกคน
ไม่คิดเป็นภาระ
พวกเราจะหมั่นฝึกฝน
คิดดี ทำดีจน
เป็นคนดีของบ้านเมือง
นา นา นา นา  ร. โรงเรียนของเรา
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

School so cool
School so cool
ร. โรงเรียนน่าอยู่
ด. เด็กอารมณ์ดี
สองมือเราแข็งขัน
เริ่มต้นง่ายง่ายนะพวกเรา
............................คนละนิดนะจ๊ะ
สร้างสรรค์................................
โรงเรียนใครน่าอยู่
ด.เด็กตอบทุกโมงยาม
ไม่คิดเป็นภาระ
...............................จน
นา นา นา นา  ร. โรงเรียนของเรา

ค. คุณครูแสนใจดี
โรงเรียนนี้...............................
...............................ทุกค่ำเช้า
เก็บกวาดแล้วเอาไปทิ้งพลัน
...............................นิสัยเก่า
ให้สวยสด ให้งดงาม
ค.คุณครู ขอไถ่ถาม
ร.โรงเรียนเป็น...............................
พวกเราจะหมั่นฝึกฝน
เป็น...............................ของบ้านเมือง

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

Greater good
จุดประสงค์ 		

6

กิจกรรมที่

เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการคำนึงถึงส่วนรวมและการทำเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. แนะนำเพลง “Greater good” และเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 รอบ 
2. แจกใบงาน “Greater good” แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฟังเพลง
ไปพร้อมกับเติมคำในช่องว่าง 
3. เปิดเพลงและร้องเพลงพร้อมกันตามเนื้อเพลงแล้วให้นักเรียนจดบันทึก
เนื้อเพลงลงในสมุดบันทึก “โตไปไม่โกง”
4. ครูอธิบายความหมายของคำว่า “Greater good” ว่าหมายถึง 

การมีจิตสาธารณะ ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

แล้วถามนักเรียนว่าการกระทำอะไรที่ถือว่าเป็นการทำดีเพื่อส่วนรวม 

และเมื่อทำแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร
5. สอนนักเรียนตบมือตามจังหวะในเพลง (1,2  / 1,2,3 / 1,2/ 1,2 / 1)
6. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วให้คิดท่าทางประกอบเพลงในลักษณะ
เพลงเชียร์ โดยสมมติว่าแต่ละกลุ่มเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่ต้องเชียร์ให้เด็กๆ 

ทุกคนทำดีเพื่อส่วนรวม
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอท่าเชียร์
8. เปิดเพลงและร้องเพลงร่วมกันอีกครั้ง 

สื่อการเรียนการสอน	
1. ซีดีเพลง
2. เนื้อเพลง
3. ใบงาน “Greater good”
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มิวสิกคลับ
มิวสิกคลับ

Greater good
G … r …  e …  a …  t …  e …  r
g … o ….  o …  d
เกรทเตอร์ กู๊ด เกรทเตอร์ กู๊ด
ความดีที่ยิ่งใหญ่  ความดีเพื่อใครใคร
เพื่อส่วนรวม
เราทุกคนทำได้ เราทุกคนทำได้  ทำดี
ด้
ส่วนรวมคือเรื่องใหญ่  คนเดียวไปไม่ไ
่อส่วนรวม 
ทุกคนจงจำไว้ ทุกคนจงจำไว้  ทำดีเพื
หัวใจดวงเล็กเล็ก  หัวใจที่ยิ่งใหญ่
วม

หัวใจเพื่อใครใคร ทำดีต่อไปเพื่อส่วนร
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Music Club
ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างหลังจากฟังเพลง 1 รอบ

Greater good
G … r …  e …  a …  t …  e …  r
g … o ….  o …  d
เกรทเตอร์ กู๊ด เกรทเตอร์ กู๊ด
...............................ที่ยิ่งใหญ่...............................เพื่อใครใคร
เราทุกคน...............................เราทุกคนทำได้...............................
...............................คือเรื่องใหญ่   คนเดียวไปไม่ได้
ทุกคน...............................ทุกคนจงจำไว้...............................
หัวใจดวงเล็กเล็ก  หัวใจที่ยิ่งใหญ่
หัวใจเพื่อใครใคร...............................ต่อไปเพื่อ...............................

ข้อคิดจากการฟังเพลง
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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มิวสิกคลับ
7 ละคร โตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล
มิวสิกคลับ

กิจกรรมที่

จุดประสงค์ 	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าความดี 5 ประการและเชื่อมโยง
โดยการ นำเพลงในสาระมาทำเพลงประกอบละคร

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูทบทวนกิจกรรมมิวสิคคลับเกี่ยวกับเพลงในแต่ละสาระ
2. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเพื่อช่วยกันคิดเค้าโครงละครประกอบเพลงที่เกี่ยวกับคุณค่า
ความดี 5 ประการ ที่มีชื่อว่า ละคร โตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล
3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเค้าโครงละคร แล้วให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุด 

หรือนำมาช่วยไปปรับแต่งให้เป็นละครของห้อง
4. เขียนรายละเอียดบทละครเพิ่มเติมและกำหนดวันแสดง 

“โตไปไม่โกง เดอะมิวสิคัล”
5. ฝึกซ้อมการแสดง และแสดงจริง 
6. นำเสนอผลงาน

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 คาบเรียน
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของ เรณู ปัญญาดี
แบบเรียน (กึ่ง) สำเร็จรูป
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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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