
 

 

กิจกรรม  “ เด็กดีมนี ้ำใจ ”  
ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 4-6 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน การมีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

แนวคิด มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมา ล้วนปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  การที่สังคมเราจะมีความสุขหรือสันติสุขได้นั้น เรา 
ทุกคนต้องร่วมกันสร้าง ช่วยกันประคับประคองและต้องตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขซึ่งต้องอาศัย
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกปรารถนา
ที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิ
ควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึกถึงพลังของตนว่า
สามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้และลงมือกระท าเพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กับคนในสังคม ไม่เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตน พร้อมที่จะช่วยเหลือ
และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม การปลูกฝังจิตส านึก
ตั้งแต่เด็กจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างคนดี ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
สังคมเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข       

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
    จากการไม่มีสิ่งของที่จ าเป็น 
2. นักเรียนสามารถแบ่งปันสิ่งของแก่ เพื่อน ชุมชน และ สังคม  
   โดยไม่หวังผลตอบแทน 

   
  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ครูน าภาพเกี่ยวกับน้ าท่วม ไฟไหม้บ้าน ภัยสึนามิที่เกิดขึ้นมาให้นักเรียนดูและร่วมกันสนทนา
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 

2. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ ครูและนักเรียนร่วมกันคิดถึงวิธีการกระท าที่จะเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นั้น ๆ พร้อมบอกเหตุผลของการกระท านั้น ๆ 

3. ครูเชื่อมโยงวิธีการกระท าต่าง ๆ เหล่านั้น กับค าว่า “แบ่งปัน , มีน้ าใจ , จิตสาธารณะ”  
พร้อมร่วมกันให้ค าจ ากัดความของค าทั้ง 3 ค า 



 

 

4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ  จากนั้นให้ 
       ส่งตัวแทนออกมารับใบงาน      
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ครูก าหนดให้ จากนั้นส่งตัวแทน

ออกไปน าเสนอหน้าชั้น 
6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปถึงการกระท าที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ แล้วครูก าหนด

ระยะเวลาให้นักเรียน 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนหาโอกาสกระท าตนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี
จิตสาธารณะพร้อมเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกความดีส่งครู   

สื่อและอุปกรณ์ 
1. ภาพน  าท่วม ไฟไหม้บ้าน และภัยสึนามิ 
2. ใบงานที่ 1 “เด็กดีมีน  าใจ” 
3. ใบงานที่ 2 การมีจิตสาธารณะ 

การวัดและประเมินผล 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 สังเกตพฤติกรรม 
1.2 การน าเสนอผลงาน 

2. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 แบบประเมินการเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ใบงำนท่ี 1 “เด็กดีมีน ้ำใจ” 
เร่ือง  เพื่อนคนหนึ่งยำกจนไม่มีข้ำวมำรับประทำนกลำงวัน 

 
ค าชี้แจง   จากกรณีตัวอย่าง  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดให้    
 

1. นักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ด้วยวิธีการใดได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.  ถ้าเพื่อนคนนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 

3. เมื่อนักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนคนน้ี นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. ถ้าเพื่อนคนนี เป็นตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 
 
 
 
 



 

 

ใบงำนท่ี 1 “เด็กดีมีน ้ำใจ” 
เร่ือง  เพื่อนคนหนึ่งท้ำกระเป๋ำสตำงค์หำยไม่มีเงินซื อขนมกิน 

 
ค าชี แจง   จากกรณีตัวอย่าง  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดให้    
 

1.    นักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือเพื่อนคนนี ด้วยวิธีการใดได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.    ถ้าเพื่อนคนนี ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ นกับเขาได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

   3.   เมื่อนักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนคนนี  นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  4.   ถ้าเพื่อนคนนี เป็นตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 
 
 
 
 

 



 

 

ใบงำนท่ี 1 “เด็กดีมีน ้ำใจ” 
เร่ือง  เพื่อนคนหนึ่งบ้ำนพังเนื่องจำกถูกพำยุพัด 

 
ค าชี้แจง   จากกรณีตัวอย่าง  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดให้    
 

1.      นักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ด้วยวิธีการใดได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.     ถ้าเพื่อนคนนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. เมื่อนักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนคนน้ี นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……… 

5. ถ้าเพื่อนคนนี เป็นตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยเหลือ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………… 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

ใบงำนท่ี 2 “เด็กดีมีน ้ำใจ” 
 

ค้ำสั่ง   ให้นักเรียนเขียนบันทึกตำมหัวข้อท่ีครูก้ำหนดให้ลงในใบงำนนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลดีที่ได้รับ 
1.................................................................... 
2.....................................................................
3. ………………………............................... 
4..................................................................... 
5..................................................................... 

 

กำรมีจิตสำธำรณะ 

กำรกระท้ำของบุคคลผู้มีจิตสำธำรณะ 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3..................................................................... 
4.....................................................................
5. ……………………………………........... 
 

กำรกระท้ำของข้ำพเจ้ำเร่ืองกำรมีจิตสำธำรณะ 
1........................................................................................ 
2........................................................................................ 
3........................................................................................ 
4........................................................................................ 
5. ..................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

ล้ำดับที ่ ชื่อกลุ่ม 
ควำม
ร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น 

กำรรับฟัง
ควำม
คิดเห็น 

กำรตั งใจ
ท้ำงำน 

ผลงำน 
รวม 
15 

คะแนน 
  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 

                      ............./....................../.................... 
 
เกณฑ์การประเมิน     เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 

ดีมาก     =   3  คะแนน            13 - 15  คะแนน  =  ดีเยี่ยม 
ดี  =   2  คะแนน       9 -  12  คะแนน  =  ดี 
พอใช้    =  1  คะแนน       5  -  8   คะแนน  =   ผ่าน 

                                                                                                               1 – 4    คะแนน  =  ไม่ผ่าน 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินกำรน้ำเสนอผลงำน 
 

ชื่อกลุ่มผู้รับการประเมิน............................................................................................................................. 
 

ล าดับที ่
รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ความพร้อมในการรายงาน 
ความชัดเจนถูกต้องในการใช้ค าพูดรายงาน 
ความสมบูรณ์ถูกต้องของผลงาน 
ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 
ความน่าสนใจของกลวิธีในการน าเสนอผลงาน 

   

รวมคะแนน  
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
                       ................./..................../................... 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนนผลงำน 
 

ประเด็น 
ท่ีประเมิน 

3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์เป็น 
ส่วนใหญ่ 

ผลงานไม่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน 

เน้ือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เน้ือหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่และเป็น
ระบบ 

ผลงานมีแนวคิดแปลก
ใหม่แต่ยังไม่เป็นระบบ 

ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มีความ
เป็นระเบียบแต่ยังมี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
เป็นระเบียบและมี
ข้อบกพร่องมาก 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม 
9 - 12 ดี 
5 - 8 ผ่าน 

1 -  4 ไม่ผ่าน 
 
 


