การจัดกิจกรรม ป้องกันทุจริต ปลูกจิตสานึกนักเรียน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓

๒
ชื่อกิจกรรม

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

เวลา

๒ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำธำรณะ

แนวคิด
กำรจำแนกพฤติกรรมดีและไม่ดี กำรปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเป็นเกรำะ
ป้องกันให้เด็กเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี รังเกียจกำรกระทำที่ไม่ดี
จุดประสงค์
๑. นักเรียนสำมำรถจำแนกพฤติกรรมดีและไม่ดีได้
๒. ให้นักเรียนบอกเหตุผลกำรกระทำที่ดีและไม่ดีของตนเองได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ คนทุกคนมีทั้งกำรทำดีและทำไม่ดีอยู่ในตัวเอง
๒. ครูยกตัวอย่ำงกำรกระทำที่ดีและไม่ดีของคนให้นักเรียนฟัง เช่น
กำรกระทำดี
: ชอบสอนหนังสือ / ชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน / อำสำสมัครทำงำน ฯลฯ
กำรกระทำที่ไม่ดี : ใจร้อน / ตัดสินใจเร็วก่อนคิด / โมโหง่ำย ฯลฯ
๓. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดกันบอกกำรกระทำที่ดี และไม่ดีของตนเอง
๔. นักเรียนช่วยกันบอกผลดีที่เกิดจำกกำรทำควำมดี และบอกผลเสียที่เกิดจำกกำรกระทำไม่ดี
ว่ำมีอะไรบ้ำง ครูบันทึกคำบอกของนักเรียนบนกระดำน แล้วให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมบน
กระดำนอีกครั้ง
๕. ให้นักเรียนดูภำพจำกใบงำนเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ที่ครูแจกให้ และให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วิเครำะห์ว่ำนักเรียนจะทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่ เพรำะอะไร
๖. นักเรียนอำสำสมัครเป็นตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน ๒ – ๓ คน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย / แสดงควำมคิดเห็นแต่ละภำพ
๘. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรที่นักเรียนสำมำรถจำแนกกระทำที่ดีและไม่ดีของตนเองและเพื่อนได้บอกเหตุผล
กำรกระทำดีและกำรกระทำไม่ดีได้นั้นแสดงว่ำนักเรียน มีควำมสำมำรถในกำรคิดจำแนกแยกแยะ
กำรกระทำที่ดีและกำรกระทำไม่ดแี ล้ว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน สำมำรถนำสิ่งที่ดีไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันได้รับผิดชอบในกำรกระทำสิ่งที่ไม่ดี (ไม่ทุจริต) ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
และหลีกเลี่ยงกำรกระทำในสิ่งที่ไม่ดี (กำรทุจริต) ที่อำจส่งผลให้นักเรียนเป็นคนทุจริตในอนำคต

๓
สื่อ / อุปกรณ์
ใบงำนเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำน เรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

๔
ใบงาน
เรื่อง ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
ชื่อ – สกุล………………………………………………………………..………..ชั้น…………………....เลขที่………………
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนดูภำพที่กำหนดให้ แล้วขีดเครื่องหมำยถูก ( ) หน้ำภำพกำรกระทำดี
และขีดเครื่องหมำยผิด ( X ) หน้ำภำพกำรกระทำไม่ดี
๒. ให้นักเรียนแสดงเหตุผลว่ำนักเรียนจะพัฒนำแบบอย่ำงในภำพหรือไม่ เพรำะอะไร
๑.

ภาพคนสูบบุหรี่

๒.

๔.

ภาพวิ่งเล่นใน
ห้องเรียน

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่..................................
เพรำะ...........................................................................
๓.

ภาพคนช่วยถือของ

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่...............................
เพรำะ.........................................................................
๕.

ภาพเก็บเงิ๖.นหยอด

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่..................
เพรำะ............................................................
๔.

ภาพคนสูบบุหรี่

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่………………..
เพรำะ............................................................
๖.

ภาพคนไหว้ผู้ใหญ่

กระปุกออมสิน
นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่...............................
เพรำะ........................................................................

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่…………….
เพรำะ........................................................

๕
๗.

๘.

ภาพคนทิ้งขยะไม่ลงที่

ภาพการเข้าแถวทีไ่ ม่

รองรับ
นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่..........................
เพรำะ...................................................................

๙.

เป็นระเบียบ
นักเรียนทำตำมแบบหรือไม่.........................
เพรำะ.........................................................

๑๐.

ภาพเด็กเดินก้มหลัง

ภาพคนปลูกต้นไม้

ผ่านผู้ใหญ่
นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่..........................
เพรำะ...................................................................

นักเรียนทำตำมแบบอย่ำงหรือไม่..............
เพรำะ......................................................

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงำนเรื่อง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
จำแนกภำพได้ถูกต้องและให้เหตุผลได้สอดคล้อง
จำแนกภำพได้ถูกต้องและให้เหตุผลได้สอดคล้อง
จำแนกภำพได้ถูกต้องและให้เหตุผลได้สอดคล้อง
จำแนกภำพได้ถูกต้องและให้เหตุผลได้สอดคล้อง

๙ - ๑๐ ภำพ
๖ - ๘ ภำพ
๓ - ๕ ภำพ
๑ - ๒ ภำพ

ได้
ได้
ได้
ได้

๔
๓
๒
๑

คะแนน (ดีมำก)
คะแนน ( ดี )
คะแนน (พอใช้)
คะแนน (ปรับปรุง)

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนสำมำรถจำแนกภำพได้ถูกต้องและให้เหตุผลได้สอดคล้อง ๖ ภำพขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่ำน”

๖
ชื่อกิจกรรม

ตำมหำคนดี

เวลา

๑ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจติ สำธำรณะ

ตัวชี้วัดที่

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

แนวคิด
กำรค้นหำพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น โดยใช้วิธีต่ำง ๆ แล้วนำมำจำแนก
เปรียบเทียบกำรกระทำที่ดีและไม่ดีอย่ำงมีเหตุผล เพื่อเลือกสิ่งที่ดีมำเป็นแบบอย่ำงกำรปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์
๑. นักเรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็น บุคคลที่ทำควำมดีและทำไม่ดีได้
๒. นักเรียนสำมำรถยกตัวอย่ำงบุคคลที่ทำควำมดีในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ นักเรียนเคยพบเห็นคนทำควำมดี และทำไม่ดีอย่ำงไรบ้ำง
๒. ครูยกตัวอย่ำงบุคคลที่ทำควำมดีในชุมชนมำ ๑ คน ตำมใบควำมรู้ ตัวอย่ำงบุคคลที่ทำควำมดี
ในชุมชน แล้วจำแนกควำมดีของบุคคลที่ยกตัวอย่ำง
๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๔ คน หำบุคคลที่ทำควำมดีในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นมำ ๑ คน
๔. แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นถึงควำมดีของบุคคลที่เลือกมำว่ำ เขำทำควำมดีอะไรบ้ำงและ
บอกผลของกำรทำควำมดีของบุคคลนั้น ๆ โดยร่วมกันจัดทำเป็นตำรำงบันทึกควำมดีของบุคคล
ในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น
๕. แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปว่ำจะนำสิ่งที่ดีของบุคคลนั้น ไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่ำงไรบ้ำง โดยสรุปลงในใบงำนบันทึกควำมดีของบุคคลในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้น และช่วยกันเติมเต็มให้สมบูรณ์
๗. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่ำ บุคคลที่ทำไม่ดีส่วนใหญ่เป็นคนอย่ำงไร (คนทุจริต) จะมีผลเสีย
อย่ำงไรบ้ำง (เช่น ไม่ได้รับกำรยกย่อง / ไม่มีคนกล่ำวถึง / ถูกว่ำกล่ำวติเตียน / ไม่ได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้อื่น / ไม่มีใครนำพฤติกรรมมำปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงฯ) นักเรียนควรนำไปเป็น
แบบอย่ำงหรือไม่ เพรำะอะไร

๗
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมว่ำ การที่นักเรียนสามารถบอกความดี ผลที่เกิดจากการทา
ความดีของบุคคลตัวอย่างในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น และสิ่งที่ดีที่เราสามารถนาไปปฏิบัติของ
บุคคลที่นักเรียนยกตัวอย่างได้ แสดงว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด สามารถจาแนกได้ว่า
สิ่งใดดี (ไม่ทุจริต) ที่เราควรนาไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และสิ่งใดไม่ดี (ทุจริต)
เราไม่ควรนาไปปฏิบัติ เพราะอาจเกิดผลเสียแก่เราได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การไม่มีวินัย
ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีจิตสาธารณะ หรือก่อนิสัยให้เกิดการทุจริต ฯ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ใบควำมรู้
๒. ตำรำงบันทึกควำมดีของบุคคลในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล
๑. ตรวจผลงำนกำรบันทึกควำมดีของบุคคลในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๘
ใบความรู้
ตัวอย่างบุคคลทาความดีในท้องถิ่น
กลุ่มที…่ ………………………..
ข้อมูลบุคคล
ที่ทำควำมดี

ควำมดีที่ทำ

ผลที่เกิดจำก
กำรทำควำมดี

สิ่งที่ดีที่เรำ
สำมำรถนำไปปฏิบัติ

นำยประกอบ จำเนียร อำยุ ๗๐ ปี ตำบลบ้ำนหลวง อำเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี
๑. ปลูกดอกไม้ไว้ริมทำงสำธำรณะของหมู่บ้ำน
๒. แบ่งปันกล้ำไม้ดอกและเมล็ดพันธุ์ให้กับคนที่สนใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๓. ขี่จักรยำนไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ
๔. นำดอกไม้ที่ปลูกเองไปบูชำพระและแบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอ
๕. พูดจำไพเรำะด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลจริงใจกับบุคคลทั่วไป
๖. ตื่นแต่เช้ำตรู่ทำงำนด้วยควำมขยันขันแข็ง
๗. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำเปรียบผู้อื่น และไม่คดโกง
๘. ติดตำมข่ำวทำงโทรทัศน์ และอ่ำนหนังสือก่อนนอนพักกลำงวัน
๑. ชุมชนน่ำอยู่ น่ำมอง สดชื่นสวยงำม
๒. เป็นแบบอย่ำงให้คนทั่วไปปฏิบัติตำม ร่วมกันสร้ำงควำมสวยงำมให้กับบ้ำน
และชุมชนของตน
๓. คนในชุมชนมีควำมเคำรพ เชื่อถือ ศรัทธำซึ่งกันและกัน
๔. มีควำมประหยัดและลดกำรใช้พลังงำน
๕. เป็นที่ชื่นชอบ ไว้วำงใจของทุกคนที่มำสนทนำและขอคำปรึกษำ
๖. สุขภำพกำยแข็งแร และสุขภำพจิตดี
๗. ได้รับกำรยกย่องเป็นพ่อดีเด่นของอำเภอดอนพุด
๘. สำมำรถให้คำปรึกษำแนะนำ ตักเตือนบุคคลที่รู้จัดโดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ควำมเสียสละทำงำนโดยไม่หวังผลตอบแทน
กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
กำรแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ควำมประหยัด ควำมพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
กำรพูดจำไพเรำะสุภำพ
ควำมมีวินัยมุ่งมั่นในกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบ
ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน

๙
ใบงาน
บันทึกความดีของบุคคลในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น
กลุ่มที…่ ………………………..
ข้อมูลบุคคล
ที่ทำควำมดี

ควำมดีที่ทำ

ผลที่เกิดจำก
กำรทำควำมดี

สิ่งที่ดีที่เรำ
สำมำรถนำไปปฏิบัติ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑. …………………………………..
๒. ………………………………….
๓. ………………………………….

๑๐
เกณฑ์การให้คะแนน
บันทึกได้ครบทุกรำยกำร
บันทึกได้ครบทุกรำยกำร
บันทึกได้ ๑ - ๒ รำยกำร
บันทึกได้ ๑ รำยกำร

และมีข้อมูลสมเหตุสมผล
และมีข้อมูลบำงส่วนสมเหตุสมผล
และมีข้อมูลบำงส่วนสมเหตุสมผล
และมีข้อมูลบำงส่วนสมเหตุสมผล

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนทำได้ ๓ คะแนน ถือว่ำ “ผ่ำน”

ได้
ได้
ได้
ได้

๔
๓
๒
๑

คะแนน (ดีมำก)
คะแนน ( ดี )
คะแนน (พอใช้)
คะแนน (ปรับปรุง)

๑๑
ชื่อกิจกรรม

แยกให้ชัด….จัดให้ถูก

เวลา

๒ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๓. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำธำรณะ

แนวคิด
กำรจำแนกพฤติกรรมที่ดแี ละพฤติกรรมที่ไม่ดี และวิเครำะห์ถึงประโยชน์และโทษได้อย่ำงมีเหตุผล
นักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนกำรคิด และนำผลที่ได้จำกกำรคิดมำเลือกปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
จุดประสงค์
๑. นักเรียนจำแนกพฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดีได้
๒. นักเรียนบอกประโยชน์ และโทษของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนและให้นักเรียนบอกว่ำแต่ละวันนักเรียนทำอะไรบ้ำง (เช่น ช่วยแม่ถูบ้ำน/
ล้ำงจำน ทำควำมสะอำดห้องเรียน ทำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ ฯลฯ)
๒. ครูแจกใบงำนที่ ๑ เรื่อง งำนที่ฉันทำในแต่ละวัน ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น และปฏิบัติตำม
คำชี้แจงในใบงำน
๓. นักเรียนอำสำสมัคร ๓ - ๔ คน นำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนตำมใบงำนที่ ๑
๔. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงกำรกระทำดี / กำรกระทำไม่ดี ประโยชน์ของกำรทำดี และโทษ
ของกำรทำไม่ดี
๕. ครูให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๒ เรื่อง แยกให้ชัด…จัดให้ถูก
๖. ครูยกตัวอย่ำงใบงำนที่ ๒ ของนักเรียนที่ทำเสร็จแล้ว ๑ – ๒ คน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพฤติกรรมที่ดี / พฤติกรรมไม่ดี รวมถึงประโยชน์และโทษของพฤติกรรมนั้น
๘. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ การที่นักเรียนสามารถจาแนกการกระทาที่ดี และการกระทาทีไ่ ม่ดีได้นั้น นักเรียน
ต้องใช้ทักษะกระบวนการคิด คิดอย่างใช้เหตุใช้ผล คิดแบบมีวิจารณญาณ และนาผลที่ได้จากการคิด
มาใช้ในการเลือกพฤติกรรมหรือการกระทาที่ดี ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และไม่เลือกหรือหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมหรือการกระทาที่ไม่ดีนาไปปฏิบัติ การกระทาดังกล่าว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียน
เป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลง มีระเบียบวินัย มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะไม่เป็น
คนทุจริตในอนาคต

๑๒
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ใบงำนที่ ๑ เรื่อง งำนที่ฉันทำในแต่ละวัน
๒. ใบงำนที่ ๒ เรือ่ ง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำนที่ ๒ เรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก

๑๓
ใบงานที่ ๑
เรื่อง งานที่ฉันทาในแต่ละวัน
ชื่อ-สกุล………………………………………………….………………………ชั้น………………………….เลขที่…………………….…
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนบอกงำนที่นักเรียนทำในแต่ละวัน ว่ำนักเรียนทำงำนอะไรบ้ำง
๒. ให้นักเรียนจำแนกว่ำงำนที่ทำในแต่ละวัน งำนใดเป็นกำรกระทำที่ดี และงำนใด
เป็นกำรกระทำที่ไม่ดี
๓. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของกำรกระทำที่ดี และบอกโทษของกำรกระทำที่ไม่ดี
๑. งำนที่นักเรียนทำในแต่ละวัน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๒. จำแนกงำนที่ทำในแต่ละวันว่ำงำนใดเป็นกำรกระทำที่ดี และงำนใดเป็นกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
การกระทาที่ดี
การกระทาที่ไม่ดี
๑. ช่วยแม่ถูบ้ำน (ตัวอย่ำง)
๑. ไม่ทำควำมสะอำดห้องเรียน (ตัวอย่ำง)
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๓. บอกประโยชน์ของกำรกระทำดี และบอกโทษของกำรกระทำที่ไม่ดี
ประโยชน์ของการกระทาดี
โทษของการกระทาที่ไม่ดี
๑. ได้รับคำชมเชย (ตัวอย่ำง)
๑. ถูกลงโทษ (ตัวอย่ำง)
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.

๑๔
ใบงานที่ ๒
เรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถกู
ชื่อ-สกุล…………………………………………..…………………….…ชั้น……………….…….เลขที่…………………………..……
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนพิจำรณำพฤติกรรมตำมรำยกำรที่กำหนดให้
๒. ให้นักเรียนเขียนหมำยเลขหน้ำพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมไม่ดีลงในช่อง  พร้อมทั้งเขียน
ประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมนั้น
รายการพฤติกรรม
๑. พูดคำหยำบ
๑๑. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน
๒. ขยันทำควำมสะอำด
๑๒. เก็บที่นอนไม่เป็นระเบียบ
๓. มำโรงเรียนแต่เช้ำทุกวัน
๑๓. ตืน่ นอนแต่เช้ำทุกวัน
๔. หยิบของเพื่อนมำใช้โดยไม่ขออนุญำต
๑๔. มำโรงเรียนสำย
๕ ทิ้งขยะไม่เป็นที่
๑๕. ขี้เกียจทำกำรบ้ำน
๖. ช่วยแม่ทำงำนบ้ำน
๑๖. ทิ้งขยะลงถังขยะ
๗. ประหยัดและใช้ของคุ้มค่ำ
๑๗. ขีดเขียนฝำผนัง
๘. แต่งกำยสกปรก
๑๘. พูดสุภำพเรียบร้อย
๙. ทำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน
๑๙. แต่งกำยสะอำด
๑๐. เก็บที่นอนเป็นระเบียบ
๒๐. สุรุ่ยสุร่ำย
การจาแนกพฤติกรรม
พฤติกรรมดี
๑๘ พูดสุภาพเรียบร้อย (ตัวอย่าง)
ประโยชน์ - เป็นที่รักของครูและเพื่อน
- ได้รับคำชม
…. …………………………….
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………………….
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………

๑
โทษ
….
โทษ

พฤติกรรมไม่ดี
พูดคาหยาบ (ตัวอย่าง)
- เพื่อนไม่ชอบไม่อยำกคบ
- ไม่มีใครชมเชย
…………………………….
……………………………………….
……………………………………….

…. …………………………….
โทษ ……………………………………….
……………………………………….

๑๕
พฤติกรรมดี
… …………………..
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………..
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………..
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………
… …………………..
ประโยชน์ ………………………………...
…………………………………

….
โทษ
….
โทษ
….
โทษ
….
โทษ
….
โทษ
….
โทษ
….
โทษ

พฤติกรรมไม่ดี
…………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………..
……………………………………….
……………………………………….
…………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………..
……………………………………….
……………………………………….
…………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………..
……………………………………….
……………………………………….
…………………….
……………………………………….
……………………………………….

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานเรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก
จำแนกพฤติกรรม และบอกประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ๑๖ - ๒๐ ข้อ ได้ ๔ คะแนน
จำแนกพฤติกรรม และบอกประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ๑๑ - ๑๕ ข้อ ได้ ๓ คะแนน
จำแนกพฤติกรรม และบอกประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ๖ – ๑๐ ข้อ ได้ ๒ คะแนน
จำแนกพฤติกรรม และบอกประโยชน์หรือโทษของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ๑ - ๕ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนทำได้ ๑๑ ข้อขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่ำน”

๑๖
ชื่อกิจกรรม

คุณค่ำเพื่อนแท้

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัดที่

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

มีวินัย

มีจิตสำธำรณะ

แนวคิด
กำรจำแนกและเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี และสำมำรถบอกถึงผลที่เกิดจำกพฤติกรรมที่ดี
(ไม่ทุจริต) และพฤติกรรมที่ไม่ดี (ทุจริต) แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีทักษะกำรคิด กำรจำแนก และเปรียบเทียบ
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรเลือกพฤติกรรมที่ดี มำใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่ดี
จุดประสงค์
๑. นักเรียนจำแนกเปรียบเทียบพฤติกรรมดีและพฤติกรรมไม่ดีได้
๒. นักเรียนรู้จักวิเครำะห์ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนว่ำ
- เพื่อนสนิทของนักเรียน คือใคร
- เพรำะเหตุใดจึงเลือกเขำเป็นเพื่อนสนิท
- พฤติกรรมของเพื่อนที่แสดงต่อนักเรียน และนักเรียนประทับใจที่สุดได้แก่พฤติกรรมใด
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำๆกัน ครูแจกนิทำนเรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก ให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น
โดยให้ตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มอ่ำนให้เพื่อนฟัง แล้วให้ช่วยกันตอบคำถำมลงในใบงำนที่ ๑
๓. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ออกมำนำเสนอใบงำนและครูประเมินผลจำกกำรนำเสนอ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกำรกระทำของตัวละคร และช่วยกันเติมเต็มคำตอบใน
ใบงำนของแต่ละกลุ่มให้สมบูรณ์
๕. ครูสรุปผลที่ได้จำกกำรกระทำของตัวละครในนิทำนว่ำ คนที่มีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือ
เพื่อนด้วยความเต็ม โดยไม่หวังผลตอบแทน ก็จะเป็นที่รักของเพื่อนและผู้ที่พบเห็น ซึ่งนักเรียน
ต้องนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๑๗
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก
๒. ใบงำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก

๑๘

นิทานเรื่อง น้าหวานเพื่อนรัก

ภาพประกอบนิทาน

ตุ๊กตำเป็นลูกสำวคนเดียวของพ่อแม่ มีฐำนะร่ำรวย ตุ๊กตำมีเพื่อนสนิทชื่อสมใจ ซึ่งมีฐำนะร่ำรวย
พอๆ กัน ส่วนน้ำหวำนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมีฐำนะยำกจน ตุ๊กตำและสมใจมักมีของเล่นรำคำแพงมำเล่น
ที่โรงเรียนเสมอ แต่ทั้งสองคนไม่เคยแบ่งให้น้ำหวำนเล่นเลย ทั้งตุ๊กตำและสมใจมักจะดุด่ำน้ำหวำนและใช้
น้ำหวำนทำงำนให้เสมอ วันหนึ่งเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนกลับบ้ำนกันหมด เหลือตุ๊กตำและสมใจนั่งรอพ่อ
และแม่จนเย็น ในที่สุดพ่อแม่ของสมใจก็มำรับสมใจ สมใจดีใจมำกรีบวิ่งไปขึ้นรถของพ่อแม่ โดยไม่สนใจ
ตุ๊กตำว่ำนั่งรออยู่คนเดียว ตอนนั้นตุ๊กตำรู้สึกกลัวมำกเพรำะเป็นเวลำเย็นมำกแล้ว เพื่อน ๆ กลับบ้ำนหมดแล้ว
ขณะนั้นน้ำหวำนขี่จักรยำนกลับเข้ำมำในโรงเรียน เพรำะลืมกระเป๋ำดินสอไว้ใต้โต๊ะเรียน น้ำหวำนเห็นตุ๊กตำ
นั่งอยู่คนเดียว จึงเดินเข้ำไปหำ และนั่งอยู่เป็นเพื่อนตุ๊กตำพร้อมทั้งจับมือตุ๊กตำ ทำให้ตุ๊กตำรู้สึกอบอุ่นใจ
มำกขึ้น สักครู่พ่อแม่ของตุ๊กตำมำรับและขอบใจน้ำหวำน ตุ๊กตำขอให้พ่อแม่ขับรถไปส่งน้ำหวำนด้วย
เพรำะเริ่มมืดแล้ว น้ำหวำนบอกตุ๊กตำว่ำไม่ต้องเพรำะบ้ำนของตนอยู่ใกล้โรงเรียน แต่ตุ๊กตำไม่ยอม พ่อแม่
ของตุ๊กตำจึงขับรถไปส่งน้ำหวำนจนถึงบ้ำน ก่อนลงรถตุ๊กตำจับมือน้ำหวำนและมองน้ำหวำนด้วยสำยตำที่
ซำบซึ้ง น้ำตำไหล พูดเสียงสะอื้นว่ำ “น้ำหวำนขอบใจมำกนะเพื่อนรัก”
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ ตุ๊กตำก็เริ่มเหินห่ำงจำกสมใจ และหันมำสนิทสนมกับน้ำหวำนและนำ
ของเล่นมำแบ่งให้น้ำหวำนกลับไปเล่นที่บ้ำนเสมอ และไม่ดุด่ำน้ำหวำนอีกเลย

๑๙
ใบงาน
เรื่อง น้าหวานเพื่อนรัก
กลุ่มที.่ ................ชื่อสมำชิกในกลุ่ม ๑.………………………………………………………๒……………………………………….
๓.……………………………………………………..๔………………………………………..
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่ำนนิทำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก แล้วตอบคำถำม
๑. จำกนิทำนเรื่องนี้ สมใจ มีพฤติกรรมอย่ำงไร
............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..
๒. น้ำหวำน มีพฤติกรรมอย่ำงไร
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
๓. ตุ๊กตำ มีพฤติกรรมอย่ำงไร?
............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..
๔. นักเรียนคิดว่ำ สมใจ น้ำหวำน และตุ๊กตำ ใครมีพฤติกรรมที่ดี
และทำไมจึงคิดเช่นนั้น
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
๕. ทำไมตุ๊กตำ จึงเลิกคบกับสมใจ
............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..
๖. ทำไมตุ๊กตำจึงหันมำสนิทกับน้ำหวำน
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
๗. กำรกระทำของน้ำหวำน เกิดผลดีอย่ำงไร
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
๘. กำรกระทำของสมใจ เกิดผลเสียอย่ำงไร
............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..

๒๐
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๗ - ๘ ข้อ
ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๕ - ๖ ข้อ
ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๓ - ๔ ข้อ
ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๑ - ๒ ข้อ

ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน
ได้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนทำได้ ๕ ข้อขึ้นไป ถือว่ำ “ ผ่ำน ”

๔ คะแนน (ดีมำก)
๓ คะแนน ( ดี )
๒ คะแนน (พอใช้)
๑ คะแนน (ปรับปรุง)

๒๑
ชื่อกิจกรรม

คิดดี ทำดี ได้ดี

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

๑. มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
๒. ตัดสินกำรกระทำหรือไปกระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
ต่อตนเองและผู้อื่น
๔. ยอมรับตนเองและผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

แนวคิด
กำรอยู่ร่วมกันของคนในสังคมระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน จะต้องมีกฎกติกำของ
กำรอยู่ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
จุดประสงค์
๑. นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
๒. นักเรียนสำมำรถตัดสินกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงมีเหตุผล โดยไม่เดือนร้อนต่อตนเองและผู้อื่น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำภำพนักเรียนเข้ำแถวรับอำหำร นักเรียนเดินอย่ำงมีสมำธิ และนักเรียนเข้ำแถวส่งงำน
ให้นักเรียนดู
๒. สนทนำกับนักเรียนถึงกำรกระทำของบุคคลในภำพว่ำ นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำของบุคคล
ในแต่ละภำพเป็นกำรกระทำที่ดีหรือไม่ดี เพรำะเหตุใด
๓. ครูนำภำพนักเรียนไม่เข้ำแถว ไม่มีระเบียบ เดินเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนดู
๔. สนทนำกับนักเรียนถึงกำรกระทำของนักเรียนในภำพว่ำ นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำของนักเรียน
ในแต่ละภำพดีหรือไม่ เพรำะเหตุใด ควรแก้ไขอย่ำงไร
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมำจับฉลำกกำรแสดงบทบำทสมมติ ๔ เรื่องดังนี้
เรื่องที่ ๑ ช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำน
เรื่องที่ ๒ กินขนมในห้องเรียน
เรื่องที่ ๓ ขีดเขียนตำมผนังห้องเรียน และทิ้งขยะลงพื้น
เรื่องที่ ๔ วิ่งเล่นในห้องเรียน
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำแสดงบทบำทสมมติตำมฉลำกที่จับได้
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นว่ำ พฤติกรรมที่แสดงตำมบทบำทสมมตินั้นดีหรือถูกต้อง
หรือไม่ อย่ำงไร นักเรียนควรนำมำเป็นแบบอย่ำงหรือไม่ ให้นักเรียนเขียนลงในใบงำน
กำรวิเครำะห์ผลดี ผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี

๒๒
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมว่ำ การรู้จักวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย ของการกระทาที่ดี
(ไม่ทุจริต) และกระทาไม่ดี (ทุจริต) ได้อย่างสมเหตุสมผล จะช่วยในการตัดสินใจเลือกทาในสิ่ง
ที่ดี ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎกติกา ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ภำพพฤติกรรมที่ดี ได้แก่ นักเรียนเข้ำแถวรับอำหำร นักเรียนเดินอย่ำงมีสมำธิและนักเรียน
เข้ำแถวส่งงำน
๒. ภำพพฤติกรรมไม่ดี ได้แก่ นักเรียนไม่เข้ำแถว ไม่มีระเบียบ และเดินเป็นกลุ่ม
๓. ฉลำกกำรแสดงบทบำทสมมติ
๔. ใบงำนกำรวิเครำะห์ผลดี / ผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำนกำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี

๒๓

ภาพนักเรียนเข้าแถวรับอาหาร

ภาพนักเรียนเดินอย่างมีสมาธิ

ภาพนักเรียนเข้าแถวส่งงานครู

๒๔

ภาพนักเรียนไม่เข้าแถว

ภาพนักเรียนเดินเป็นกลุ่มไม่มีระเบียบ

๒๕
ฉลากแสดงบทบาทสมมติ

ช่วยพ่อแม่

กินขนม

ทำงำนบ้ำน

ในห้องเรียน

ขีดเขียนตำมผนัง

วิ่งเล่น

ห้องเรียน และทิ้ง

ในห้องเรียน

ขยะลงพื้น

๒๖
ใบงาน
การวิเคราะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมข้ำงล่ำงนี้
๑. นักเรียนคิดว่ำเรื่องที่แสดงบทบำทสมมติ เป็นกำรกระทำที่ดีและถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
(๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนควรจะนำเรื่องที่แสดงบทบำทสมมติมำเป็นแบบอย่ำงหรือไม่ เพรำะเหตุใด ( ๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำตำมบทบำทสมมตินั้น เป็นกำรกระทำทีด่ หี รือไม่ดี
ถ้ำเป็นกำรกระทำที่ไม่ดี จะเกิดผลเสียอย่ำงไร (๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนบอกผลของกำรกระทำดีมำ ๒ ข้อ ( ๒ คะแนน)
๔.๑ …………………………………………………………………………………………
๔.๒ …………………………………………………………………………………………
๔.๓ …………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบคำถำมถูกต้อง
ตอบคำถำมถูกต้อง
ตอบคำถำมถูกต้อง
ตอบคำถำมถูกต้อง

๔
๓
๒
๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้

๘
๖
๔
๒

เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนตอบได้ ๖ คะแนนขึ้นไปถือว่ำ “ผ่าน”

คะแนน (ดีมำก)
คะแนน ( ดี )
คะแนน (พอใช้)
คะแนน (ปรับปรุง)

๒๗
ชื่อกิจกรรม

คิดอยู่…..รู้ดี

เวลา

๑

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจิตสำธำรณะ เวลำ ๑ ชั่วโมง

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

ชัว่ โมง

แนวคิด
ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดี มีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดต่อตนเองและผู้อื่นจะทำให้ได้รับกำรยอม เชื่อถือและไว้วำงใจ
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองด้วยควำมรับผิดชอบ และทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ ในแต่ละวัน นักเรียนทำอะไรบ้ำง
๒. ครูให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๑ เรื่อง ฉันคือใคร
๓. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตำมใบงำนที่ ๒ เรื่อง จำแนกพฤติกรรม ดังนี้
- พฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติ มีพฤติกรรมอะไรบ้ำง
- กำรปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี เกิดผลดีอย่ำงไร
- พฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรปฏิบัติมีพฤติกรรมอะไรบ้ำง
- กำรปฏิบัติตนตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี เกิดผลเสียอย่ำงไร
๔. ให้นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน และส่งให้ครูตรวจ
๕. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ การจาแนกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี พฤติกรรมใดควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
รวมทั้งบอกผลดีของการกระทาที่ดี และผลเสียของการกระทาที่ไม่ดีได้นั้น แสดงว่านักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้นักเรียน
เลือกนาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นการทุจริตได้
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ใบงำนที่ ๑ เรื่อง ฉันคือใคร
๒. ใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรจำแนกพฤติกรรม
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำน

๒๘
ใบงานที่ ๑
เรื่อง ฉันคือใคร
ชื่อ – สกุล…………………………………………….…………….ชั้น…………………….เลขที่…………………..….
คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมำยถูก ( ) หน้ำพฤติกรรมที่กำหนดให้ ให้ตรงกับควำมเป็นจริงของ
นักเรียน และเครื่องหมำยผิด ( X ) หน้ำพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับควำมเป็นจริงของนักเรียน
เครื่องหมาย

พฤติกรรมนักเรียน
นอนตื่นสำย
ไปโรงเรียนแต่เช้ำ
ขี้เกียจทำกำรบ้ำน
หงุดหงิดง่ำย
เอำเปรียบเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อน
อิจฉำเพื่อน
อ่ำนหนังสือเพิ่มเติม
ทำงำนอย่ำงละเอียดรอบคอบ
ทำงำนเสร็จทันเวลำ
ช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำน
ช่วยครูถือของ
ไม่เคยช่วยงำนสำธำรณะ
ใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ

๒๙
ใบงานที่ ๒
เรื่อง การจาแนกพฤติกรรม
ชื่อ – สกุล……………………….…………………………………………….ชั้น………………….เลขที…่ …………….
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจำแนกพฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติ และพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรปฏิบัติ
จำกใบงำนที่ ๑ มำใส่ในช่องที่กำหนดให้
๒. บอกผลดีของกำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ดี และบอกผลเสียของกำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี
พฤติกรรม
พฤติกรรมที่ดี (ไม่ทุจริต)
……………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
พฤติกรรมที่ไม่ดี (ทุจริต)
……………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนน
บอกพฤติกรรมดี
บอกพฤติกรรมดี
บอกพฤติกรรมดี
บอกพฤติกรรมดี

พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี

ผลดี/ผลเสียที่เกิด
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

และผลที่เกิดได้สอดคล้อง ๑๒ – ๑๔
และผลที่เกิดได้สอดคล้อง ๘ – ๑๑
และผลที่เกิดได้สอดคล้อง ๔ – ๗
และผลที่เกิดได้สอดคล้อง ๑ – ๓

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนทำได้ ๘ ข้อขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ได้ ๒ คะแนน
ได้ ๑ คะแนน

(ดีมำก)
( ดี )
(พอใช้)
(ปรับปรุง)

๓๐
ชื่อกิจกรรม

บอกหน่อยได้ไหม

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
๕. เห็นคุณค่ำตนเองว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้สงบสุข

มีวินัย อยู่อย่ำงพอเพียง

แนวคิด
กำรปฏิเสธกำรกระทำที่ทุจริตไม่ถูกต้อง เป็นทักษะกำรแก้ปัญหำที่นักเรียนควรปฏิบัติเมื่อมีคนมำ
ชักชวนให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดควำมเสียหำย ไม่ปลอดภัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีกำรปฏิเสธที่นุ่มนวลและเหมำะสม
จุดประสงค์
นักเรียนกล้ำปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อย่ำงเหมำะสม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ นักเรียนเคยถูกเพื่อนชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ และ
นักเรียนไปกับเพื่อนหรือไม่ เพรำะอะไร ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนตอบเพื่อนว่ำอย่ำงไรจึงจะ
ไม่ทำให้เพื่อนโกรธ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๔ คน ตำมควำมเหมำะสม
๓. แจกใบงำน บอกหน่อยได้ไหม ให้แต่ละกลุ่ม และให้ช่วยกันคิด และตอบคำถำมตำมใบงำน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน และเมื่อนำเสนอแล้วส่งใบงำนให้ครูตรวจ
๕. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ ถ้านักเรียนมีความพอเพียง เมื่อมีใครหยิบยื่นสิ่งของให้ นักเรียนจะไม่รับ
เพราะไม่อยากได้ของของคนอื่น และสามารถกล้าที่จะพูดปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องได้
ซึ่งเป็นทักษะการคิดแก้ปัญหาที่สาคัญ ทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนหลงผิดเป็นคนไม่ดี
จะทาให้ไม่เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
สื่อ / อุปกรณ์
ใบงำน บอกหน่อยได้ไหม
การวัดประเมินผล
ตรวจใบงำน บอกหน่อยได้ไหม

๓๑
ใบงาน บอกหน่อยได้ไหม
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถำมต่อไปนี้
๑. เมื่อมีเพื่อนมำชวนนักเรียนไปเล่นเกมที่ร้ำนเกมข้ำงโรงเรียนในเวลำเรียน
นักเรียนจะไปหรือไม่………………………..เพรำะเหตุใด..................................................................
ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร.........................................................................
๒. เมื่อมีผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จัก เอำขนมมำให้กิน นักเรียนจะกินหรือไม่ ………………………………………….
เพรำะเหตุใด.............................................................................................................................
ถ้ำนักเรียนไม่กิน นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร.......................................................................
๓. เมื่อมีผู้ที่นักเรียนไม่รู้จักบอกว่ำ “ผู้ปกครองนักเรียนให้มำรับกลับบ้ำน” นักเรียนจะไปหรือไม่
………………………….เพรำะเหตุใด...............................................................................................
ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อน ๆ เล่นฟุตบอลที่ริมถนนที่มีรถวิ่งไปมำ และเพื่อนชวนนักเรียน
ไปเล่นด้วย นักเรียนจะไปด้วยหรือไม่ ………………………
เพรำะเหตุใด..............................................................................................................................
ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕. เมื่อเห็นพี่ชำยของนักเรียนแอบสูบบุหรี่ที่ห้องน้ำ และชวนนักเรียนสูบบุหรี่ด้วย นักเรียน
จะสูบบุหรี่หรือไม่……………….. เพรำะเหตุใด...........................................................................
ถ้ำนักเรียนไม่สูบบุหรี่ด้วย นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ถ้ำนักเรียนทำสิ่งไม่ดี จะก่อให้เกิดผลเสียต่อใคร อย่ำงไร
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑……………………………………………………..
๒……………………………………………………..
๓……………………………………………………..
๔……………………………………………………..

๓๒
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสมนุ่มนวล
๖ ข้อ
ตอบปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสมนุ่มนวล ๔ – ๕ ข้อ
ตอบปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสมนุ่มนวล ๒ – ๓ ข้อ
ตอบปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสมนุ่มนวล
๑ ข้อ
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนตอบได้ ๔ ข้อขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

ได้
ได้
ได้
ได้

๔ คะแนน (ดีมำก)
๓ คะแนน ( ดี )
๒ คะแนน (พอใช้)
๑ คะแนน (ปรับปรุง)

๓๓
ชื่อกิจกรรม

รอบคอบ รอบรู้ เป็นหนทำงสู่ควำมสำเร็จ

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๒. ตัดสินกระทำ/ไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อตกลง กฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ ผลดีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกำย วำจำ และใจ
๔. ยอมรับตนเองและผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวคิด
กำรกล้ำพูดปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีผู้มำชักชวนให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี เป็นกำรแสดงถึงกำรมี
ทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียน นักเรียนควรฝึกบ่อย ๆ เพรำะจะเป็นเกรำะป้องกันไม่ให้นักเรียน
กระทำในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งจะนำไปสู่กำรกระทำที่ทุจริตในอนำคต อำจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
จุดประสงค์
นักเรียนสำมำรถปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เหมำะสม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ ให้นักเรียนฟัง
๒. ครูซักถำมนักเรียนเพื่อให้ช่วยกันสรุปเรื่องที่ฟังว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ฟังเรื่องนี้แล้วนักเรียน
ได้ข้อคิดอะไรบ้ำง
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนนำเสนอผลกำรทำใบงำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๕. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ ถ้ามีคนมาชวนเราไปทาในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง เราต้องคิดแก้ปัญหาโดย
กล้าปฏิเสธไม่ไปทาตามคาชักชวน ได้อย่างเหมาะสมและนุ่มนวล เพราะการทาสิ่งที่ไม่ดี จะส่งผล
เสียต่อตนเอง ครองครัว และผู้อนื่ เช่น ลุงเบิ้มซื้อขายยาบ้า ยาขยัน ทาให้บอลซึง่ เป็นลูกชายต้อง
ติดยาด้วย ทาให้บอลเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเสียอนาคตในที่สุด
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๒. ใบงำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ

๓๔
ใบงาน
เรื่อง ยาขยัน เป็นเหตุ
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและตอบคำถำมต่อไปนี้
๑. “ยำขยัน” ในเรื่องนี้ หมำยถึงอะไร (๑ คะแนน)
………………………………………………………………… ………………………………………………………..
๒. “ยำขยัน” กินแล้วเรียนเก่ง ขยันอ่ำนหนังสือ และทำให้สมองดี จริงหรือไม่
เพรำะเหตุใด (๒ คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ทำไมเพื่อน ๆ ของบอลจึงคิดว่ำ ยำที่บอลนำมำขำยเป็นยำเสพติด (๑ คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ถ้ำมีเพื่อนชวนให้นักเรียนขโมยเงินแม่ไปเล่นเกม นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร
ตอบอย่ำงน้อย ๒ ข้อ (๒ คะแนน)
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................... .............
๕. กำรขโมยเงินแม่ ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ไม่ดี ก่อให้เกิดผลเสียต่อใครบ้ำง อย่ำงไร (๒ คะแนน)
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนตอบได้ ๖ คะแนน ขั้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๓๕

ยาขยัน เป็นเหตุ

ภาพประกอบ

ลุงเบิ้มขำยยำที่ลุงเรียกและโฆษณำว่ำเป็น “ยาขยัน” กินแล้วเรียนเก่ง ขยันอ่ำนหนังสือ สมองดี
ต้องยำขยันของลุงเบิ้ม” เด็ก ๆ ในหมู่บ้ำนหลำยคนเชื่อว่ำมียำขยันจริง ๆ จึงไปซื้อมำกิน
ปรำกฏว่ำวันต่อ ๆ มำต้องกินทุกวัน และเพิ่มปริมำณมำกขึ้นจนถึงขั้นเสพติด หน่องรู้ว่ำ
ยำขยันของลุงเบิ้มที่เพื่อน ๆ กินไปนั้น เป็นยำเสพติดแน่ ๆ เมื่อลุงเบิ้มโฆษณำให้หน่องกินยำขยัน หน่อง
ปฏิเสธทันทีโดยไม่ลังเล เพรำะรู้ดีว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ดี ให้โทษต่อร่ำงกำยและรีบวิ่งไปบอกลุงชัย ลุงเบิ้มจึงรีบ
วิ่งหนีไป
ลุงชัยพำหน่องไปแจ้งควำมกับตำรวจ ลุงเบิ้มจึงหนีออกไปจำกหมู่บ้ำน บอลลูกชำยของลุงเบิ้ม
กินยำขยันที่พ่อซ่อนไว้ มีอำกำรซูบผอม กระวนกระวำย ต้องกำรกินยำเพิ่มขึ้นและนำมำขำยให้เพื่อน ๆ
บอกว่ำเป็นยำดี ยำวิเศษ กินแล้วจะเรียนเก่งมำก แต่เพื่อน ๆ ก็เห็นแล้วว่ำบอลซูบผอมมำก ยำขยันที่ว่ำ
คงจะเป็นยำเสพติด ทุกคนจึงปฎิเสธไม่ซื้อยำขยัน โดยพูดว่ำ “พวก เรำคงไม่ต้องซื้อยำขยันมำกินหรอก
เพรำะคิดว่ำถ้ำเรำตั้งใจเรียน ขยันอ่ำนหนังสือ พวกเรำจะเรียนเก่งได้”
เมื่อกล้ำปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องได้ ทุกคนก็ปลอดภัย ห่ำงไกลจำกสิ่งไม่ดี(ทุจริต)

๓๖
ชื่อกิจกรรม

ไม่แตกแถว

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

๒. ตัดสินกำรกระทำหรือไม่ควรทำอย่ำงมีเหตุผลโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
ของตนเองและผู้อื่น
๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกำย วำจำ และใจ
๔. ยอมรับตนเองและผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวคิด
กำรยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนอตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบและข้อบังคับอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง วินัยเป็นสิ่งดีงำมเรำควรที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ซึง่ จะส่งผลให้ผู้มีวินัยในตนเองเกิด
ควำมสำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ เป็นคนทีม่ ีควำมประพฤติดี ไม่ทุจริตในอนำคต
จุดประสงค์
๑. นักเรียนตระหนักถึงควำมสำคัญที่จำเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบ
และข้อบังคับ
๒. นักเรียนปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบ และข้อบังคับของห้องเรียนและโรงเรียนได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง “มำดู มำดู มดเดินสวยมำก” ให้นักเรียนดูจนจบ
๒. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูตั้งคำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนกำรคิด โดยให้ตอบคำถำม
เช่น
- จำกคลิปวีดีโอนักเรียนเห็นอะไร ( ต้องกำรให้นักเรียนตอบคำถำมเรื่องของมดเดิน
เป็นระเบียบ ไม่แตกแถว)
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้วนักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร
- มีใครบ้ำงที่มีกำรปฏิบัติตนเช่นเดียวกับกำรเดินของมดในคลิปวีดีโอที่ชม
๓. ครูหำนักเรียนอำสำสมัครทีก่ ล้ำแสดงออก จำนวน ๓ คน แล้วกำหนดบทบำทสมมติ (ครูกำหนด
บทบำทสมมติโดยนักเรียนคนอื่นๆ ไม่ทรำบ) และให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมติ ดังนี้ คือ
คนที่ ๑ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวำย ในแถวที่ ๑
คนที่ ๒ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุดในแถวที่ ๒
คนที่ ๓ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ยืนหน้ำแถวที่ ๓
๔. ครูกำหนดสถำนกำรณ์ให้นักเรียนที่เหลือในห้อง (ไม่รวมนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติ)
ออกมำรับสมุดงำนจำกครู จำนวน ๓ แถว

๓๗
๕. นักเรียนที่แสดงบทบำทสมมติ เริ่มแสดงบทบำทที่ได้รับ โดยครูมอบหมำย ดังนี้
คนที่ ๑ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนที่อยู่แถว ๑ พร้อมส่งเสียงดังเอะอะโวยวำย
คนที่ ๒ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุดที่อยู่ใน แถวที่ ๒
คนที่ ๓ เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ยืนหน้ำ แถวที่ ๓
๖. เมือ่ จบกำรแสดงบทบำทสมมติ ครูสนทนำซักถำมนักเรียนที่ถูกแซงคิวทั้ง ๓ แถว
โดยให้ตอบคำถำมต่อไปนี้
รู้สึกอย่ำงไรเมื่อถูกแซงคิว
- แก้ปัญหำในขณะถูกแซงคิวอย่ำงไร เช่น ได้พูดอะไรกับเพื่อนที่มำแซงคิวหรือไม่ ถ้ำพูด
แสดงกริยำอย่ำงไร เป็นต้น
- กำรแซงคิวเป็นกำรปฏิบัติตนที่ดีหรือไม่ เพรำะอะไร
- กำรเข้ำแถวมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่ำงไร
- ในชีวิตประจำวันถ้ำต้องเข้ำแถวซึ่งต้องใช้เวลำรอคอยนำนๆ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร
- กำรแซงคิวเป็นกำรกระทำไม่ดีในเรื่องใด ( กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ำใจว่ำเรื่องของเวลำและ
กำรละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นกำรทุจริต)
- กำรแซงคิวเกิดผลเสียต่อใคร อย่ำงไร
๗. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจำกกำรทำกิจกรรมว่ำ การเข้าแถวเป็นการแสดงถึงความเป็นคนมีวินัย ยอมรับ
และปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน การปฏิบัติตามข้อตกลงจะช่วยให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดย
ไม่ทุจริตในเรื่องของเวลาและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๘. ครูฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมประจำวันในเรื่องกำรสร้ำงวินัยในกำรเดินแถว
ตำมใบควำมรู้สำหรับครู คือกิจกรรมไม่แตกแถว
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง มำดู มำดู มดเดินสวยมำกโดยสำมำรถทำกำรดำวน์โหลด
ได้จำกเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=1rINwA0O7bE
๒. ใบควำมรู้สำหรับครูกิจกรรมไม่แตกแถว

๓๘
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมกำรมีวินัยในตนเอง
ข้อเสนอแนะ
กำรฝึกวินัยในตนเองให้กับนักเรียน จะต้องทำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกำรประเมินพฤติกรรม
เป็นระยะ เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน

๓๙
คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง มาดู มาดู มดเดินสวยมาก

๔๐
ใบความรู้สาหรับครู
ไม่แตกแถว
วิธีการฝึก
๑. นักเรียนทุกคนเข้ำแถวเรียงลำดับไหล่ (จะเป็นแถวหน้ำกระดำนหรือแถวตอนลึกก็ได้)

๒. ครูสำธิตกำรเดินแบบมีสติ “รู้ตัวขณะก้ำวเท้ำซ้ำยหรือก้ำวเท้ำขวำ” (ครูต้องฝึกกำรเดินแบบมีสติให้เป็น
ตัวอย่ำงกับนักเรียน)
๓. กำรเดินแถวทุกครั้งไม่ว่ำเดินเข้ำห้องเรียนหรือเดินแถวไปทำกิจกรรมต่ำง ๆ นักเรียนแต่ละคนจะต้องเดิน
แบบมีสติ คือให้นักเรียนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลำว่ำขณะกำลังก้ำวเท้ำซ้ำย หรือก้ำวเท้ำขวำ (สติจะต้องอยู่กับ
เท้ำที่สัมผัสพื้นให้มำกที่สุด) ในขณะที่กำลังเดิน นักเรียนพูดในใจดังนี้
- ก้ำวเท้ำขวำก็พูดว่ำ “ขวำ”
- ก้ำวเท้ำซ้ำยก็พูดว่ำ “ซ้ำย”
สลับกันไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะถึงห้องเรียน
๔. ในขณะที่นักเรียนเดิน ครูต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงและคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด (เมื่อนักเรียนคนใดเดินแถว
ได้เป็นระเบียบ ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง ไม่แตกแถวหรือวิ่งเล่นกันในแถว ครูให้แรงเสริมโดยกำรกล่ำวชมเชย
และเมื่อพบนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตำมที่ครูฝึก ครูไม่ควรพูดในเชิงลบ หรือใช้น้ำเสียงที่ดังแสดง
อำรมณ์โกรธ ครูควรถำมนักเรียนด้วยเหตุผลว่ำทำไม ถึงทำไม่ได้ เพรำะอะไร ครูเปิดโอกำสให้นักเรียน
ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ ฝึกเดินแถวใหม่อีกครั้งโดยครูคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
๕. ครูพำนักเรียนฝึกปฏิบัติกำรเดินแถวแบบมีสติ ทุก ๆ วัน จนทำได้เป็นนิสัย จะทำให้นักเรียนมีวินัย
ในกำรเดินแถว และมีวินัยในเรื่องอื่นๆ ตำมมำ
๖. ครูสนทนำซักถำมและสรุปร่วมกับนักเรียนถึงผลดีของกำรเดินแถวอย่ำงมีระเบียบไม่แตกแถว นักเรียน
ได้รับประโยชน์ด้ำนใดบ้ำง เช่น

๔๑
ผลดี
เดินแถวเป็นระเบียบมองดูสวยงำม
- ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น
- ปลูกจิตสำนึกในเรื่องกำรมีวินัย
- ถึงที่หมำยได้เร็วทันเวลำ
- นักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม
เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในกำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ นักเรียนได้ชื่อว่ำปฏิบัติ
ตำมข้อตกลง กฎระเบียบของโรงเรียน มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๗. ครูสนทนำซักถำมและสรุปร่วมกับนักเรียนถึงผลเสียของกำรเดินไม่เป็นระเบียบ เช่น วิ่งแซงกัน เล่นกัน
พูดคุยเสียงดังในระหว่ำงเดินแถว เช่น
ผลเสีย
-

นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง
- ทำให้เกิดกำรทะเลำะกันกับเพื่อน
- ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- ส่งเสียงรบกวนคนอื่น
- เป็นที่รังเกียจของเพื่อนและผู้พบเห็น
- ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของกำรมีวินัย ขำดควำมรับผิดชอบ
- เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัย
๘. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ การเดินแถวเป็นระเบียบเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น จะทาให้
นักเรียนเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิของตนได้อย่างดี
เป็นที่เมตตารักใคร่ของผู้ที่พบเห็น
-

๔๒
แบบสังเกตการมีวินัยในตนเองเรื่อง การเดินแถว
ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น....................วันที.่ .........เดือน.......................พ.ศ..............
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

เดินแถวเป็นระเบียบ
กำรเดินก้ำวเท้ำแบบมีสติ
ไม่พูดคุยและเล่นกันในขณะเดินแถว
ไม่วิ่งแซงกันในขณะเดินแถว
ไม่ร้องตะโกนเสียงดังในขณะเดินแถว
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ.......................
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๔๓
ชื่อกิจกรรม

หนูเลือกได้

เวลา

๒ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

๒. ตัดสินกำรกระทำหรือไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
ของตนเองและผู้อื่น
๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกำย วำจำ และใจ
๔. ยอมรับตนเองและผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวคิด
กำรยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบและข้อบังคับอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง วินัยเป็นสิ่งดีงำมที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้มีวินัยอยู่เสมอ จะทำให้เกิดกำรกระทำที่ตรง
ตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้เป็นคนที่มีควำมประพฤติดี มีควำมละอำยในกำรทุจริต
และจะไม่กระทำกำรทุจริตในอนำคต
จุดประสงค์
๑. นักเรียนตระหนักถึงควำมสำคัญที่จำเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบ
และข้อบังคับของห้องเรียนและโรงเรียน
๒. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ รู้สิทธิและหน้ำทีข่ องตนเองและ
ผู้อื่น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำๆกัน จำนวน ๔ กลุ่ม
๒. แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อรับเกมจิ๊กซอว์รูปภำพกลุ่มละ ๑ ภำพ ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ภำพเด็กแย่งกันซื้ออำหำร
- กลุ่มที่ ๒ ภำพเด็กแย่งกันขึ้นรถโดยสำร
- กลุ่มที่ ๓ ภำพเด็กแย่งกันส่งงำนครู
- กลุ่มที่ ๔ ภำพนักเรียนเล่นในแถว
๓. แต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ที่ได้รับภำยในเวลำ ๑๐ นำที ให้นักเรียนสังเกตภำพที่ต่อสำเร็จ แล้วร่วมกันคิด
ตอบคำถำมตำมประเด็นคำถำมต่อไปนี้
- ภำพจิ๊กซอว์กลุ่มที่นักเรียนได้รับเป็นภำพอะไร
- นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนเด็กในภำพนั้นหรือไม่ เพรำะอะไร ถ้ำปฏิบัติแสดงให้เห็นถึง
กำรกระทำไม่ดีในเรื่องใด

๔๔
- กำรปฏิบัติตนตำมภำพก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย อย่ำงไร
- นักเรียนควรปฏิบัติตนเหมือนเด็กในภำพหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๔. กลุ่มใดที่ต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จให้ทันตำมเวลำที่กำหนดให้บอกเหตุผลว่ำ สำเหตุที่ต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จ
ทันเวลำนั้น เพรำะสำเหตุใด ซึ่งประเด็นของกำรต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จ เช่น
- สมำชิกภำยในกลุ่มไม่มีกำรวำงแผน
- สมำชิกภำยในกลุ่มขำดควำมรับผิดชอบ
- สมำชิกภำยในกลุ่มขำดวินัยในกำรทำงำน
๕. ครูสรุปแนวคิดจำกกิจกรรมดังนี้
กำรต่อจิ๊กซอว์รูปภำพให้สำเร็จต้องเกิดจำกกำรคิด กำรวำงแผน และกำรแก้ปัญหำร่วมกัน
ส่วนภำพสำเร็จของจิ๊กซอว์แสดงถึงกำรปฏิบัติตนของนักเรียนทำงด้ำนควำมรับผิดชอบและควำมมี
วินัย เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งในชีวิตจริงของนักเรียน
ต้องปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบของห้องเรียน และโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ หำกทุกคน
ร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติดีเป็นแนวทำงเดียวกัน จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข
กิจกรรมที่ ๒
๑. ครูแจกใบงำนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้กลุ่มที่มีอยู่เดิม
๒. นักเรียนช่วยกันคิดและตอบคำถำมตำมใบงำน หนูทำได้
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนอภิปรำยร่วมกันถึงควำมสำคัญของกำรมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้ำงข้อตกลง กฎ กติกำ ที่นักเรียนสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
กำรเดินแถวในขณะที่นักเรียนซื้ออำหำร รอขึ้นรถโดยสำร เป็นต้น
๖. ครูฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตำมกิจกรรมที่ ๒ “กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร ” (โดยครูจะต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงให้นักเรียนเห็น และให้ทุกคนยอมรับปฏิบัติตำมข้อตกลงร่วมกัน
๗. ครูบันทึกพฤติกรรม “กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร ” ของนักเรียนลงในแบบสังเกตกำรณ์มีวินัย
ในตนเอง
สือ่ / อุปกรณ์
๑. เกมต่อภำพ (จิ๊กซอว์)
- ภำพเด็กแย่งกันซื้ออำหำร
- ภำพเด็กแย่งกันขึ้นรถโดยสำร
- ภำพเด็กแย่งกันส่งงำนครู
- ภำพนักเรียนเล่นในแถว
๒. ใบงำน หนูทำได้
๓. ใบควำมรู้สำหรับครู กิจกรรมกำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร

๔๕
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรมมีวินัยในตนเอง
๒. ตรวจใบงำน หนูทำได้
ข้อเสนอแนะ
กำรฝึกวินัยในตนเองให้กับนักเรียน จะต้องทำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีกำรประเมินพฤติกรรม
เป็นระยะ เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน

๔๖
แบบสังเกตพฤติกรรม การมีวินัยในตนเอง
ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น....................วันที.่ ......เดือน.......................พ.ศ. ..............
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง
เดินแถวเป็นระเบียบ
ไม่ส่งเสียงดังขณะทำกิจกรรม
เข้ำเรียนตรงเวลำ
ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จ
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......................

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๔๗
ภาพสาหรับทาจิ๊กซอ

๔๘

กิจกรรมการปลูกฝังวินัย

๔๙

ใบความรู้สาหรับครู
กิจกรรม กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร
วิธีการฝึก
๑. ครูและนักเรียนสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน เมื่อเดินเข้ำโรงอำหำรจะไม่ส่งเสียงดัง
และกำหนดสัญลักษณ์ในกำรบอกถึงปริมำณอำหำรที่ต้องกำรจะรับประทำน ดังนี้
- ชูนิ้วโป้ง
แสดงว่ำ
ต้องกำรปริมำณอำหำรมำก

-

ชูนิ้วก้อย

-

ชูนิ้วโป้งและนิ้วก้อย

แสดงว่ำ

แสดงว่ำ

ต้องกำรปริมำณอำหำรน้อย

ต้องกำรปริมำณอำหำรปำนกลำง

๒. ครูพำนักเรียนไปรับประทำนอำหำรที่โรงอำหำร โดยนักเรียนทุกคนเข้ำแถวตอนเรียง ๑ โดยใช้
กิจกรรมที่ ๑ ไม่แตกแถว มำปฏิบัติ
๓. เมื่อได้รับอำหำรแล้วให้ทุกคนเดินมำนั่งประจำที่ ( ครูควรจะคอยควบคุม กำกับ ในช่วงระยะแรก
เพื่อควำมสงบเรียบร้อย )
๔. ก่อนกำรรับประทำนอำหำรครูและนักเรียนทุกคน กล่ำวคำ “ขอบคุณข้ำว” (เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ
ผู้เรียนมีวินัยในกำรรับประทำนอำหำร และรับประทำนอำหำรในจำนให้หมดไม่เหลือเศษอำหำร
ให้รู้จักควำมพอประมำณ ควำมพอเพียง) จำกนั้นจึงรับประทำนอำหำรตำมปกติ

๕๐
คำกล่ำว “คำขอบคุณข้ำว”
ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า คนจน
คนยาก มีมากนักหนา สงสารบรรดา เด็กตาดาดา
(ครูอำจติดคำกล่ำว “คำขอบคุณข้ำว” บริเวณต่ำง ๆ ในโรงอำหำร)
๕. เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จเรียบร้อย ให้แต่ละคนเดินแถวไปล้ำงภำชนะใส่อำหำรของตนเองให้สะอำด
และจัดเก็บภำชนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๖. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ นักเรียนที่ปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่เป็นประจาจนเกิดเป็นนิสัย ผลที่ได้รับ นักเรียนจะ
มีวินัย โดยมีความตระหนักและเห็นความจาเป็นในการปฏิบัติตาม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักการยอมรับและปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อตกลงของห้องเรียน โรงเรียน และสังคม ทาให้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติสงบสุข
ข้อเสนอแนะ
- ครูควรสังเกตกำรนั่งรับประทำนอำหำรของนักเรียน เมื่อครูพบว่ำมีนักเรียนบำงคนรับประทำน
ข้ำว ไม่หมดจำน
- เมื่อครูพบว่ำมีนักเรียนบำงคนรับประทำนอำหำรไม่หมดจำน ควรซักถำมนักเรียนด้วยเหตุด้วยผล
ว่ำทำไมถึงรับประทำนไม่หมด ครูไม่ควรพูดเสียงดัง ควรใช้คำพูดเชิงบวก นักเรียนฟังแล้ว
สบำยใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมที่ครูแนะนำ
- ครูประเมินโดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเดินแถวไปรับอำหำรและกำรรับประทำนอำหำรรวมทั้ง
กำรล้ำงภำชนะที่ใส่อำหำร
- ให้นักเรียนบอกผลดีของกำรใช้สัญลักษณ์มือ และกำรกล่ำวคำขอบคุณข้ำว โดยให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเกิดผลดีอย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น
๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง
๒. นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียน(แสดงถึงกำรมีวินัย)
๓. นักเรียนรู้จักกำรเคำรพกฎกติกำ บ่งบอกถึงกำรเป็นคนมีวินัย
๔. นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรรับประทำนอำหำรไม่ให้เหลือทิ้ง กลำยเป็นนิสัยติดตัว
(แสดงถึงควำมพอประมำณ และควำมพอเพียง)
๕. นักเรียนรู้จักมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตัวอย่ำงเช่น
๑. นักเรียนไม่มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
๒. โรงอำหำรจะเกิดควำมวุ่นวำยมีเสียงดัง
๓. อำหำรจะเหลือทิ้งมำกมำยจนเป็นขยะที่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

๕๑

ใบงาน “หนูทาได้”
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น.............................
วันที่.............เดือน...............................................พ.ศ. ........................
คาชี้แจง นักเรียนตอบคำถำมโดยช่วยกันแสดงควำมคิดตำมข้อคำถำมต่อไปนี้
๑. กำรที่คนแย่งกันซื้ออำหำร เป็นกำรกระทำส่งผลถึงกำรขำดจิตสำนึกในเรื่องใด
และมีวิธีแก้ปัญหำอย่ำงไร ( ๓ คะแนน)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๒. กำรที่ทุกคนแย่งกันขึ้นรถโดยสำร เกิดผลเสียในเรื่องอะไรบ้ำง มีวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร (๓ คะแนน)
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
.............................................................................................................................. ..........................................
๓. นักเรียนแย่งส่งกำรบ้ำน กำรปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียกับใครบ้ำง เพรำะเหตุใด มีวิธีแก้ปัญหำอย่ำงไร
(๓ คะแนน)
........................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
๔. นักเรียนพูดคุยส่งเสียงดังในขณะที่ครูมอบหมำยงำนให้ทำจนงำนไม่เสร็จตำมเวลำ กำรกระทำนี้
เกิดผลเสียกับใครบ้ำง เพรำะเหตุใด มีวิธีแก้ปัญหำอย่ำงไร (๓ คะแนน)
.................................................................................................................................................. ......................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนตอบคำถำมได้ ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๕๒
ชื่อกิจกรรม

ข้อตกลงของเรำ

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

๒. ตัดสินกำรกระทำหรือไม่ควรทำอย่ำงมีเหตุผลโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
ของตนเองและผู้อื่น
๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งกำย วำจำ และใจ
๔. ยอมรับตนเองและผลที่เกิดจำกกำรกระทำของตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้น

แนวคิด
กำรยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎกติกำ ระเบียบและข้อบังคับอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง วินัยเป็นสิ่งดีงำมที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้มีวินัยอยู่เสมอ จะทำให้เกิดกำรกระทำที่ตรง
ตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้เป็นคนที่มีควำมประพฤติดี มีควำมละอำยในกำรทุจริต
และจะไม่กระทำกำรทุจริตในอนำคต
จุดประสงค์
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงของห้อง
๒. นักเรียนปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้อง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอ กำร์ตูนคุณธรรม ๘ ประกำร ให้นักเรียนดูจนจบ
๒. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูสนทนำกับนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิด โดยใช้คำถำม เช่น
- จำกคลิปวีดีโอ นักเรียนเห็นอะไร ( ต้องกำรให้นักเรียนตอบคำถำมเรื่องของนักเรียนที่ปฏิบัติตน
ถูกต้องตำมกฎระเบียบวินัย และไม่ถูกต้องตำมกฎระเบียบวินัย พร้อมทั้งผลของกำรปฏิบัติตน)
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว นักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร จึงจะเหมำะสมที่สุด
๓. ครูนำแผ่นภำพจำนวน ๓ ชุดให้นักเรียนดูและเปรียบเทียบภำพแต่ละชุดแล้วแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภำพที่นักเรียนเห็น ดังนี้
- ภำพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร
- ภำพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนนั่งเรียบร้อยมีครูสอนกับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำสิ่งของกัน
ในห้องเรียนขณะครูสอน
- ภำพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษกับภำพห้องเรียนสะอำดให้
นักเรียนพิจำรณำภำพแต่ละภำพแตกต่ำงกันอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนเลือกได้ จะเลือกภำพใด
เพรำะเหตุใด

๕๓
ให้นักเรียนพิจำรณำภำพแต่ละภำพว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนเลือกได้ จะเลือกปฏิบัติ
ตำมภำพใด เพรำะอะไร
ผลดี/ผลเสียของแต่ละภาพที่มีต่อตนเอง เป็นอย่ำงไรโดยตั้งคำถำมดังนี้
- ภำพใดที่นักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่ำงและควรปฏิบัติตำม เพรำะเหตุใด
- ภำพใดที่นักเรียนไม่ควรนำไปเป็นแบบอย่ำงและไม่ควรปฏิบัติตำม เพรำะเหตุใด
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ ภาพที่นักเรียนเห็นนั้นควรกาหนดข้อตกลงอะไรบ้างที่ทาให้
ห้องเรียนของเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน แล้วครู
แจกใบไม้กระดาษกลุ่มละประมาณ ๑๐ ใบ ให้นักเรียนร่วมกันคิด แล้วเขียนข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
ในห้องเรียนลงบนใบไม้กระดาษ ใบละ ๑ ข้อ
๕. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและ
เลือกข้อตกลงไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติของห้องเรียน โดยให้ใช้มติของนักเรียนในห้องเรียน
๖. นักเรียนนำข้อตกลงที่นักเรียนช่วยกันเลือก นำไปติดที่ต้นไม้ข้อตกลงของเรำ ซึ่งครูสำมำรถจัดทำ
หรือจัดหำได้ตำมควำมเหมำะสมดังภำพตัวอย่ำง

ที่มาของรูปภาพ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=343852

ครูสนทนำเพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงว่ำ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในกำรกำหนดกฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกันให้ทุกคนถือปฏิบัติเป็นประจำจนเกิด
เป็นนิสัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนมีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดชอบซื่อตรงต่อหน้ำที่ และรู้จัก
กำรใช้สิทธิของตนเองและผู้อื่น จะเป็นกำรส่งผลให้นักเรียนไม่เป็นคนทุจริตในอนำคต

๕๔
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ กำร์ตูนคุณธรรม ๘ ประกำร สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=Hz-qgl2BsVg กำร์ตูนคุณธรรม ๘ ประกำร ตอน มีวินัย
๒. ใบไม้ที่ตัดจำกกระดำษโปสเตอร์
๓. ต้นไม้ข้อตกลงเป็นกิ่งไม้แห้ง หรือต้นไม้พลำสติก หรือภำพกระดำษต้นไม้ดัดแปะ ๑ ต้น
๔. ภำพพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียน เช่น
- ภำพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับ ภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร
- ภำพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนเรียบร้อยขณะมีครูสอน กับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำกันใน
ห้องเรียนขณะครูสอน
- ภำพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษ กับ ภำพห้องเรียนสะอำด
เป็นระเบียบ
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมข้อตกลงของเรำ

๕๕
คลิปวีดีโอ การ์ตูนคุณธรรม ๘ ประการ ตอน มีวินัย

๕๖
ชุดภาพกิจกรรม
ภาพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับ ภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร

ภาพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนเรียบร้อยมีครูสอน กับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำกันในห้องเรียนขณะครูสอน

ภาพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษ กับ ภำพห้องเรียนสะอำดเป็นระเบียบ

แบบสังเกต การมีวินัยในตนเองเรื่อง ข้อตกลงของเรา

ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น....................วันที.่ ......เดือน.......................พ.ศ................

๕๗
แบบสังเกตพฤติกรรมข้อตกลงของเรา
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรทีน่ ักเรียนได้ปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

ตั้งใจเรียน
ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จ
ปฏิบัติตนตำมสิทธิของตนเองอย่ำงเหมำะสม
มีควำมรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......................
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่ำ “ผ่าน”
ข้อเสนอแนะ
รำยกำรประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมข้อตกลงของเรำ สำมำรถเพิ่ม / ลด และปรับเปลี่ยนได้
ตำมข้อตกลงในชั้นเรียน

๕๘
ชื่อกิจกรรม

หอคอยงำช้ำง

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัด

๒. ตัดสินกำรกระทำหรือไม่กระทำอย่ำงมีเหตุผล โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
ของตนเองและผู้อื่น
๖. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง ทรัพยำกรของส่วนรวมโดยคำนึงถึงควำมประหยัดและคุ้มค่ำ
๑๐. คิดแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์

แนวคิด
กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในกำรกระทำของตน กำรมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน ตัดสินใจและประเมินผลงำนร่วมกัน ทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ควำมสำเร็จร่วมกันและฝึกวินัยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ กำรอยู่อย่ำงพอเพียงไม่ทุจริตในเรื่องกำร
ทำงำนและเวลำ
จุดประสงค์
๑. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และมีส่วนร่วมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ
๒. นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหำโดยคำนึงถึงควำมถูกต้องอย่ำงมีเหตุผล
๓. นักเรียนใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำเข้ำสู่บทเรียนโดยสนทนำกับนักเรียนว่ำ ทำไมนักเรียนต้องเข้ำแถวหน้ำเสำธงทุกเช้ำ
ทำไมต้องเดินเป็นแถวเข้ำห้องเรียน และทำไมครูจึงห้ำมไม่ให้นักเรียนพูดคุยขณะครูสอน
๒. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่ำ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบของห้องเรียน
หรือของโรงเรียน ซึ่งทุกคนที่อยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติอย่างนี้ทุกวัน ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
แต่เราต้องฝึกฝนจนให้เกิดเป็นนิสัย การปฏิบัติอย่างนี้ เรียกว่า “วินัย”
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่ำ ๆ กัน กลุ่มละประมำณ ๓ – ๕ คน ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมำรับ
ใบงำนที่ครูแจกให้ พร้อมกระดำษหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๒ ฉบับ
๔. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตำมใบงำนที่ ๑ กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง โดยร่วมกันวำงแผนออกแบบ
กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำงให้สูงที่สุดและตั้งได้ กลุ่มไหนเสร็จก่อนและมีผลงำนตำมที่กำหนด
ให้นำเสนอวิธีกำรและขั้นตอนกำรทำงำนของกลุ่มที่ประสบควำมสำเร็จ
๕. กลุ่มที่เสร็จทีหลังและผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ให้นำเสนอว่ำเพรำะเหตุใดจึงไม่สำเร็จ
มีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไร และมีวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร

๕๙
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลกำรปฏิบัติงำนลงในใบงำนที่ ๒ พร้อมทั้งนำผลงำนไปติดที่ป้ำยนิเทศ
ในห้องเรียน
๗. ครูชื่นชมผลงำนของนักเรียนและสรุปเพิ่มเติมว่า ในการกระทาสิ่งใดก็ตาม เราต้องช่วยกัน
ทางานโดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจ ร่วมทางาน ร่วมประเมิน
ผลงาน รู้จักใช้วัสดุที่มีอย่างพอเพียง จะทาให้เกิดผลงานที่เราภาคภูมิใจร่วมกัน ถ้าทางาน
ไม่สาเร็จตามเป้าหมาย อาจเกิดจากการวางแผนไม่ดี/ไม่ยอมรับข้อตกลงของกลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม
ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ซึ่งทาให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม
๘. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง แล้วบันทึกผล
สื่อ / อุปกรณ์
๑. กระดำษหนังสือพิมพ์เก่ำ
๒. เทปใส
๓. ใบงำนที่ ๑ กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
๔. ใบงำนที่ ๒ กำรสรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
การวัดและประเมินผล
๑. ตรวจใบงำนกำรสรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
๒. สังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตน

๖๐
ใบงานที่ ๑
การสร้างหอคอยงาช้าง
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปรับอุปกรณ์กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำงกลุ่มละ ๑ ชุด ดังนี้
๑.๑ กระดำษหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับ
๑.๒ เทปใส ๑ ม้วน

วิธีการปฏิบัติงานการสร้างหอคอยงาช้าง
นักเรียนวำงแผนออกแบบกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง โดยนำกระดำษหนังสือพิมพ์มำออกแบบสร้ำงให้
เป็นรูปหอคอย ให้สูงที่สุดในเวลำ ๒๐ นำที

๖๑
ใบงานที่ ๒
การสรุปผลการสร้างหอคอยงาช้าง
กลุ่มชื่อ……………………………………………………………….ชั้น…………………..
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปผลกำรสร้ำงหอคอยช้ำง ตำมข้อต่อไปนี้
๑. หน้ำที่ของนักเรียนแต่ละคนในขณะที่ทำกิจกรรมหอคอยงำช้ำง คืออะไร (๒ คะแนน)
๑.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๔ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๕……………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. บอกวิธีกำรทำงำนของกลุ่มที่ทำให้งำนสำเร็จ (๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ถ้ำนักเรียนไม่ตั้งใจทำงำนจะเกิดอะไรขึ้น (๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ถ้ำทำงำนไม่ประสบควำมสำเร็จ นักเรียนคิดว่ำจะเกิดผลเสียต่อตนเองและกลุ่มอย่ำงไร
(๒ คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด หอคอยงำช้ำงที่ประสบควำมสำเร็จเกิดจำกอะไรบ้ำง
(๒ คะแนน)
หอคอยงาช้าง
ที่ประสบผลสาเร็จ
เกิดจาก

๖๒
แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตน
ชื่อกลุม่ ……………………………………………ชั้น…………………….เลขที่…………………………
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องพฤติกรรมนักเรียนปฏิเสธให้ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติได้ ๐ คะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรม
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

๑. มีส่วนร่วมในกำรประชุมวำงแผนกำรทำงำน
๒. ทำงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๓. ใช้วัสดุที่มีอยู่อย่ำงพอเพียง
๔. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและปรับปรุงงำน
๕. งำนเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
รวม
สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ………………………………….…………ผู้ประเมิน
(..........................................................)
วันที่ …….…เดือน………………..……พ.ศ……….……

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๖๓
ชื่อกิจกรรม
เวลา

ควำมซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี
๒ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัดที่

๑. จำแนกเปรียบเทียบกำรกระทำดี/ไม่ดี กำรทุจริต/ไม่ทุจริต
๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทำงกำย วำจำ และใจ

มีวินัย

แนวคิด
ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่ำนิยมพื้นฐำนที่สำคัญและจำเป็นในกำรดำเนินชีวิตที่ดีงำม เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่ำงสงบสุข ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตจะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทนเสมอ
จุดประสงค์
นักเรียนปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่พูดโกหก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอเพลงประกอบภำพกำร์ตูนชื่อเพลง “ควำมซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี”
ให้นักเรียนดูและร้องเพลงตำมจนคล่อง
๒. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง ว่ำกล่ำวถึงเรื่องอะไร
๓. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง “เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ” ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถำม
ตำมใบงำนที่ ๑
๔. นักเรียนช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้จำกกำรฟังนิทำนเรื่อง เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ
๕. ครูสรุปข้อคิดจำกนิทำนเพิ่มเติมว่ำ คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมน่าคบหา
สมาคม และจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน ส่วนคนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี
และจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ครูแจกนิทำนเรื่อง “เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ” ให้นักเรียนอ่ำนเป็นกำรทบทวนอีกครั้ง
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมควำมคิดเพื่อหำคำตอบเกี่ยวกับ
เรื่องต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ ประโยชน์ของควำมซื่อสัตย์สุจริต
กลุ่มที่ ๒ โทษของควำมไม่ซื่อสัตย์สุจริต
กลุ่มที่ ๓ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไรจึงได้ชื่อว่ำเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอแล้วให้กลุ่มอื่นช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังควำมคิดตำมใบงำนที่ ๒ เรื่อง ควำมซื่อสัตย์เป็นสมบัติ
ของคนดี เสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจ

๖๔
๕. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการ
ดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ความซื่อสัตย์สุจริตจะนาพาสังคมให้สงบสุข เป็นสังคมที่สุจริต
ปราศจากการทุจริตและการคดโกง ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นนิสัย
และรังเกียจการทุจริตคดโกง
๖. ครูให้นักเรียนทุกคน ให้คำมั่นสัญญำกับครูว่ำ จะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ (เพื่อปลูกฝัง
ควำมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียน)
๑) ไม่พูดปด
๒) ไม่ลอกกำรบ้ำน
๓) ไม่ลอกข้อสอบ
๔) ไม่หยิบสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญำต
๕) เก็บของได้ส่งคืน
๖) พูดควำมจริงต่อ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้อื่น
๑๒. นักเรียน ครู และผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติตำมคำมั่นสัญญำเดือนละ ๑ ครั้ง
(ตำมแบบสังเกตพฤติกรรม) ตลอดปีกำรศึกษำ
๑๓. ครูสรุปผลกำรสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติของนักเรียนเป็นรำยเดือน ถ้ำนักเรียนคนใดไม่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินในข้อใด ครูต้องจัดกิจกรรมซ่อมเสริมในข้อนั้นจนกว่ำนักเรียนจะผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินทุกข้อ ผู้ผ่ำนเกณฑ์จะได้รับคำชมเชยพร้อมเกียรติบัตร
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอเพลงประกอบกำร์ตูน เพลง ควำมซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
http://www.youtube.com/watch?v=4AZnVLUtcBc
๒. นิทำนเรื่อง เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ
๓. คลิปวีดีโอกำร์ตูนนิทำนหรรษำ ตอน เด็กเลี้ยงแกะ
www.youtube.com/watch?v=7Qqr9lJROd8
๔. นิทำนเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ
๕. คลิปวีดีโอนิทำนเรื่อง เทพำรักษ์กับคนตัดต้นไม้
http://www.youtube.com/watch?v=lZ7wdJUF2Jo
๖. นิทำนเรื่อง เทพำรักษ์กับคนตัดต้นไม้
๗. ใบงำนที่ ๑ เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปริญญำ
๘. ใบงำนที่ ๒ ควำมซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงำน

๖๕
ข้อเสนอแนะ
ครูผู้สอนสำมำรถเลือกคลิปวีดีโอและนิทำนเรื่องอื่นจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยซื่อสัตย์สุจริตได้ตำม
ควำมเหมำะสม และปลูกฝังอย่ำงต่อเนื่อง

๖๖
ใบงานที่ ๑
เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
คาชี้แจง นักเรียนตอบคำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
๑. เพรำะเหตุใดเศรษฐีจึงให้เมล็ดพันธุ์ผักแก่ลูกชำยเพื่อนำไปปลูก
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................................................ .............................
.............................................................................................................................................................
๒. เพรำะเหตุใดลูกของเศรษฐีทั้ง ๙ คน จึงปลูกผักออกดอกออกผลงอกงำม และกำรกระทำของเขำ
เป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
๓. ทำไมเศรษฐีจึงยกทรัพย์สมบัติ ให้กับลูกชำยคนสุดท้อง
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
๔. ถ้ำนักเรียนเป็นลูกเศรษฐีในเรื่อง นักเรียนจะทำอย่ำงไร และเพรำะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
๕. ฟังนิทำนเรื่องนี้แล้ว นักเรียนได้ข้อคิดอะไร และจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงไร
................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................

๖๗
ใบงานที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด เรื่อง ควำมซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี เสร็จแล้วนำไป
ติดที่ป้ำยนิทรรศกำร
บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ฟัง
.................................................
.................................................
................................................
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี

บอกโทษของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

บอกประโยชน์ของความซื่อสัตย์สุจริต
...................................................
...................................................
...................................................

๖๘
นิทานเรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา

ภาพประกอบ

กำลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีเฒ่ำคนหนึ่ง ต้องกำรหำทำยำทเพื่อรับทรัพย์สิน ไร่นำ ที่สำคัญคนที่
จะรับทรัพย์สมบัติจะต้องเป็นคนดีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐีผู้ชำญฉลำดจึงคิดวิธีกำรหำผู้รับ
ทรัพย์สิน เมื่อคิดได้แล้วจึงเรียกลูกทั้งสิบคนมำพูดคุย ลูกแต่ละคนเห็นว่ำตนเองควรจะได้รับทรัพย์
สมบัติ และตกลงกันไม่ได้ เศรษฐีจึงออกอุบำยโดยให้ลูกทุกคนแข่งขันกันปลูกผักภำยในสองเดือน
๒. ขออำสำสมัครเล่ำนิทำนเรื่องเศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ ๑ – ๒ คน
ให้ได้ผลแล้วจะมอบทรัพย์สมบัติให้ แต่ถ้ำปลูกไม่ได้ผลก็ไม่ให้สมบัติ จำกนั้นเศรษฐีจึงแจกเมล็ด
พันธุ์ให้ ลูกทุกคนจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูก ขยันรดน้ำพรวนดินอย่ำงสม่ำเสมอ แต่ผักก็ไม่งอก
ขึ้นมำเลย พี่ๆทั้งเก้ำคนจึงซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมำปลูกแทนเมล็ดพันธุ์ผักที่เศรษฐีให้และรดน้ำพรวนดิน
ผักเริ่มงอกและเจริญเติบโต ส่วนลูกชำยคนสุดท้องเมื่อปลูกผักแล้วก็ขยันรดน้ำพรวนดินอย่ำง
สม่ำเสมอ แต่ผักก็ไม่งอกขึ้นมำ เวลำผ่ำนไป สองเดือน พี่ๆ เก้ำคนจึงนำผักที่ออกดอกออกผล
มำให้เศรษฐีดู ด้วยใบหน้ำที่กระหยิ่ม ยิ้มย่อง ส่วนลูกชำยคนสุดท้องหน้ำตำเศร้ำหมองเพรำะไม่
มีผักมำให้เศรษฐีดูตำมสัญญำ เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงชี้แจงเรื่องรำวให้ลูกทั้งสิบคนฟังว่ำ เมล็ดพันธุ์
ผักที่ตนแจกให้แก่ลูก ๆ นั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่คั่วสุกแล้ว ซึ่งไม่สำมำรถปลูกให้งอกงำมได้ ต่อให้
รดน้ำพรวนดินอย่ำงไรก็ไม่งอกงำมได้เลย หลังจำกนั้นเศรษฐีได้กล่ำวยกย่องชมเชยลูกชำยคน
สุดท้องว่ำเป็นคนดีที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวง เหมือนพี่ๆ จึงมอบทรัพย์สินไร่นำ
ให้ครอบครอง

ที่มา : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=8174.0;wap2

๖๙
นิทาน เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

ที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ทุกๆวัน เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ จะต้อนฝูงแกะของตน ออกไป
หำกินหญ้ำที่เนินเขำใกล้ชำยป่ำอยู่สมอ และเมื่อเขำได้นำฝูงแกะมำถึงที่หมำยแล้ว ก็จะต้องนั่งเฝ้ำเพื่อคอย
ปกป้องแกะให้พ้นจำกกำรเป็นเหยื่อของหมำป่ำ จนกว่ำแกะทั้งฝูงจะกินหญ้ำเสร็จ ซึ่งมันก็เป็นหน้ำที่ประจำวันที่
แสนจะน่ำเบื่อหน่ำยอย่ำงที่สุดของเขำ เมื่อต้องทำเป็นประจำทุกวัน เขำจึงรู้สึกเบื่อหน่ำย เช้ำวันหนึ่งเด็กเลี้ยง
แกะ จึงคิดหำเรื่องสนุกๆ ทำเล่น และเมื่อคิดได้อย่ำงนั้นแล้ว…จึงแกล้งร้องตะโกน ขึ้นด้วยเสียงดัง พร้อมทั้งวิ่ง
อย่ำงตระหนกตกใจเข้ำไปในหมู่บ้ำน ปำกก็ร้องตะโกนโหวกเหวกไปตลอดทำงว่ำ “ช่วยด้วยจ้ำ !ช่วยด้วยจ้ำ….
หมำป่ำมำกินแกะแล้ว…ช่วยด้วยเจ้ำข้ำ…” พวกชำวบ้ำนเมื่อได้ยินว่ำมีหมำป่ำออกมำ จึงพำกันวิ่งเข้ำมำหมำยจะ
ช่วยพร้อมด้วยอำวุธต่ำง ๆ ที่พอจะมี…แต่แล้วเมื่อพำกันวิ่งมำถึงตรงที่พวกฝูงแกะอยู่นั้น ก็ไม่พบและเห็นว่ำมี
หมำป่ำอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียว แล้วยังมองเห็นว่ำพวกแกะนั้นกำลังเล็มหญ้ำกินกันอย่ำงสบำยใจ เด็กเลี้ยงแกะ
แอบหัวเรำะในใจที่หลอกทุกคนได้ ชำวบ้ำนเห็นเด็กเลี้ยงแกะยืนยิ้มหน้ำระรื่น ก็โกรธเพรำะรู้ว่ำโดนเด็กหลอก
ต่ำงก็โมโห เพรำะต้องเสียเวลำทำงำนของพวกเขำไปโดยเปล่ำประโยชน์ เด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆ ได้สำเร็จ
ก็รู้สึกสนุกสนำนเป็นอย่ำงมำก หลังจำกนั้น เขำก็ยังแกล้งหลอกแบบเดิม ให้ชำวบ้ำนพำกันวิ่งหน้ำตื่นเข้ำมำช่วย
ได้อีก ๒ - ๓ ครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่ง มีหมำป่ำออกมำไล่จับกินแกะเข้ำจริงๆ ครำวนี้เด็กเลี้ยงแกะ ตำเหลือก
หน้ำซีดวิ่งร้องเสียงหลงเข้ำไปขอร้องชำวบ้ำนเป็นกำรใหญ่ “ช่วยด้วยจ้ำ ! ช่วยด้วยจ้ำ….หมำป่ำมำกินแกะแล้ว…
ช่วยด้วยเจ้ำข้ำ !” เขำตะโกนร้องขอควำมช่วยเหลือจนคอแห้ง แต่พวกชำวบ้ำนก็ไม่มีใครมำช่วย เพรำะเคยโดน
หลอกอย่ำงนี้มำแล้วหลำยหน จึงไม่สนใจและเดินหนีกันไปหมด ในที่สุด ฝูงแกะทั้งฝูงโดนหมำป่ำกินเป็นอำหำร
จนหมด ไม่มีเหลือเลยสักตัว เด็กเลี้ยงแกะนั่งร้องไห้โอดครวญอย่ำงน่ำสงสำรอยู่ตรงข้ำงซำกฝูงแกะของตัวเอง และ
พูดทั้งน้ำตำว่ำ “ไม่ควรเลย..เพรำะข้ำไม่ดีเอง ชอบพูดโกหก เพรำะเห็นเป็นเรื่องสนุก กว่ำจะรู้ว่ำมันไม่ดี… ก็สำย
ไปเสียแล้ว เด็กเลี้ยงแกะเดินร้องไห้กลับบ้ำน เล่ำเรื่องให้พ่อแม่ฟัง จึงถูกพ่อแม่ตี เพรำะกำรพูดโกหกเป็นเหตุ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
กำรพูดโกหกทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและไม่มีใครเชื่อถือ
ทีใบใบ
่มา
ใบ

๗๐
งานที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟังจำกครู
๑. เพรำะเหตุใดเด็กเลี้ยงแกะจึงหลอกลวงชำวบ้ำนว่ำหมำป่ำกำลังจะมำกินแกะหมดแล้ว
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
๒. เพรำะเหตุใดชำวบ้ำนที่กำลังทำงำนอยู่ เมื่อได้ยินเด็กเลี้ยงแกะร้องขอควำมช่วยเหลือต่ำงรีบวิ่งไปช่วย
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
๓. เพระเหตุใดเมื่อหมำป่ำมำกินแกะจริงๆ ชำวบ้ำนจึงไม่มำช่วยเหลือ
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. ...........................................
๔. ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กเลี้ยงแกะ นักเรียนจะทำอย่ำงเด็กเลี้ยงแกะหรือไม่ เพรำะเหตุใด
.............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจำกเรื่องนี้ และกำรกระทำของเด็กเลี้ยงแกะเป็นกำรกระทำไม่ดีในเรื่องใด
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................

๗๑
นิทานเรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้

คนตัดไม้คนหนึ่งตัดไม้อยู่ที่ริมลำธำรลึก ทำขวำนหลุดมือตกจมหำยลงไปยังก้นลำธำร มิรู้ที่จะทำ
ประกำรใดก็ลงนั่งร้องห่มร้องไห้ เสียดำยขวำนคู่ชีวิต เทพำรักษ์แห่งลำธำรนั้นแลเห็นก็นึกเวทนำ ปรำกฏกำย
ขึ้นข้ำงหน้ำชำยคนนั้น ถำมว่ำมีเหตุใดหรือจึงนั่งร้องไห้ ครั้นคนตัดไม้แจ้งเหตุให้ทรำบแล้ว เทพำรักษ์ก็ลงไปงม
ขวำนทองมำยื่นให้แล้วถำมว่ำ "ขวานเล่มนี้ใช่หรือไม่?" คนตัดไม้ บอกว่ำไม่ใช่ขวำนของตน จึงกลับลงไปงม
ขวำนเงินมำส่งให้คนตัดไม้ ก็ไม่รับ บอกว่ำเล่มนี้ก็ไม่ใช่ขวำนของตน ครำวนี้เทพำรักษ์ก็กลับลงไป งมขวำน
เหล็ก ที่คนตัดไม้ทำตกน้ำมำส่งให้ คนตัดไม้ก็ดีใจ รับว่ำขวำนเล่มนี้แหละเป็นของตน เทพำรักษ์พอใจในควำม
ซื่อสัตย์สุจริตของเขำ จึงมอบขวำนเงินกับขวำนทองให้เป็นรำงวัล คนตัดไม้รับขวำนกลับมำบ้ำน เล่ำเรื่องโชคดี
ของตนให้เพื่อนร่วมอำชีพฟัง เพื่อนคนหนึ่งอยำกได้ลำภเช่นนั้นบ้ำง ก็ออกจำกบ้ำนไปยังที่แห่งเดียวกัน ทำเป็น
ตัดไม้ แล้วแกล้งทำขวำนหลุดมือตกลงไปในลำธำร แล้วก็แสร้งร้องคร่ำครวญ เทพำรักษ์ก็มำปรำกฏกำยขึ้น
หน้ำชำยนั้น ครั้นทรำบควำม ก็ลงไปงมขวำนทองคำขึ้นมำส่งให้ ถำมว่ำเล่มนี้ใช่ขวำนของท่ำนหรือไม่ ที่ทำตก
ลงไปในลำธำร ชำยคนนั้นอำรำมอยำกได้รีบบอกทันทีว่ำขวำนเล่มนี้แหละเป็นของเขำ พลำงยื่นมือออกไปรับ
เทพำรักษ์รู้ว่ำชำยนั้นพูดเท็จต่อหน้ำต่อตำ ก็ไม่ยอมให้ขวำน คนตัดไม้พูดเท็จจึงไม่ได้ทั้งขวำนที่ทำตกและ
ขวำนทอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตถือว่ำเป็นคนดีและจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดี
ที่มำ : http://funtales4u.blogspot.com/2010/09/mercury-and-woodcutter.html

๗๒
ใบงานที่ ๔
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน
๑. คนตัดไม้ร้องไห้ เพรำะเหตุใด
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
๒. เทพำรักษ์ให้อะไรเป็นรำงวัลแก่คนตัดไม้
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
๓. ทำไมเทพำรักษ์จึงให้รำงวัลแก่คนตัดไม้
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
๔. ทำไมเพื่อนของคนตัดไม้จึงไม่ได้รำงวัล
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจำกนิทำนเรื่องนี้และกำรกระทำของเพื่อนคนตัดต้นไม้เป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................

๗๓
แบบสังเกตพฤติกรรม
ชื่อสกุล .......................................................................................ชั้น................เลขที.่ .........................
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องพฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรทีน่ ักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
ลาดับ

รายการประเมิน

๑

ไม่พูดปด

๒

ไม่ลอกกำรบ้ำน

๓

ไม่ลอกข้อสอบ

๔

ไม่หยิบของของผู้อื่นมำเป็นของตน

พฤติกรรม
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

โดยไม่ได้รับอนุญำต
๕

เก็บของได้ส่งคืน

๖

พูดควำมจริงต่อ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู และผู้อื่น
รวม
สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ………………………………….…………ผู้ประเมิน
(..........................................................)
วันที่ …….…เดือน………………..……พ.ศ……….……

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๗๔
ชื่อกิจกรรม

คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

เวลา

๑ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่

๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจ

แนวคิด
ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่ำจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือ
ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ถ้ำทุกคนมีควำมซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในตนเองแล้ว จะไม่เห็นแก่ตัว จะไม่คิดทุจริตและคดโกง
ผู้อื่น ทำให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติอยู่อย่ำงสงบสุข
จุดประสงค์
๑. นักเรียนเกรงกลัวกำรถูกลงโทษ เมื่อพูดโกหกหรือทำผิด
๒. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดแต่ควำมจริง ไม่พูดปด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. เปิดคลิปวีดีโอ ศีล ๕ ให้นักเรียนดู
๒. ครูแจกคำกล่ำวศีล ๕ ให้นักเรียนทุกคน
๓. ครูนำนักเรียนกล่ำวศีล ๕ โดยให้นักเรียนกล่ำวตำม ดังนี้
ศีล ๕
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี

พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

๒. อทินนาทานา เวรมณี

พึงละเว้นจากการลักขโมย

๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี

พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๔. มุสาวาทา เวรมณี

พึงละเว้นจากการพูดเท็จ

๕. สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี

พึงละเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา

๔. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย ให้นักเรียนชม พร้อมตั้งคำถำมว่ำ
“ นักเรียนชมคลิปวีดีโอนี้แล้วนักเรียนคิดว่า ตรงกับ ศีล ๕ ข้อใด ”
๕. ครูและนักเรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้เนื้อหำจำกคลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย
๖. ครูแจกใบงำน เรื่อง หนูน้อยผู้ซื่อสัตย์ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งครู
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ คนที่ชอบลักขโมยของผู้อื่นเป็นคนไม่ดี ไม่ซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์
ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน เมื่อเก็บของได้ควรส่งคืนเจ้าของ ถ้านักเรียนปฏิบัติตนเป็น
คนซื่อสัตย์จะส่งผลดีและได้รับการยกย่องชมเชยจากครูและผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่รัก

๗๕
ของคนทั่วไป คนทีซ่ ื่อสัตย์สุจริตส่วนใหญ่จะเป็นคนมีวินัยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เป็นคน
ทุจริต
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลเสียของกำรลักขโมย เช่นไม่มีใครอยำกคบหำ ถูกครูลงโทษ
ถูกตำรวจจับ ถูกผู้อื่นตำหนิ ฯลฯ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดี ศีล ๕
๒. คลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย ค้นหำจำก เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=tOsAIde1L4
๓. ใบคำกล่ำว ศีล ๕ (๑ แผ่น ตัดแบ่งได้ ๓ ส่วน/๓ คน)
๔. ใบงำนเรื่อง หนูน้อยผู้ซื่อสัตย์
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจใบงำน
ข้อเสนอแนะ
๑. ครูผู้สอนควรปลูกฝังเรื่องศีล ๕ อย่ำงสม่ำเสมอ และทำให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ทั้ง ๕ ข้อ
จะทำนักเรียนเป็นคนดีของสังคมได้
๒. กิจกรรม สื่อ และกำรวัดและประเมินผล ครูจัดทำ/จัดหำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพิ่มเติมได้
ตำมควำมเหมำะสม

๗๖

ใบคากล่าวศีล ๕
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี
พึงละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต
๒. อทินนำทำนำ เวรมณี
พึงละเว้นจำกกำรลักขโมย
๓. กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
๔. มุสำวำทำ เวรมณี
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
๕. สุรำเมรยะมัชชะปมำทัฎฐำนำ เวรมณี พึงละเว้นจำกกำรดื่มเครื่องดองของเมำ

ใบคากล่าวศีล ๕
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี
๒. อทินนำทำนำ เวรมณี
๓. กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี
๔. มุสำวำทำ เวรมณี
๕. สุรำเมรยะมัชชะปมำทัฎฐำนำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต
พึงละเว้นจำกกำรลักขโมย
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
พึงละเว้นจำกกำรดื่มเครื่องดองของเมำ

ใบคากล่าวศีล ๕
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี
๒. อทินนำทำนำ เวรมณี
๓. กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี
๔. มุสำวำทำ เวรมณี
๕. สุรำเมรยะมัชชะปมำทัฎฐำนำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต
พึงละเว้นจำกกำรลักขโมย
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ
พึงละเว้นจำกกำรดื่มเครื่องดองของเมำ

๗๗
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์
ชื่อ - สกุล..................................................................ชั้น..........................เลขที.่ ........................

ระดับคุณภำพ
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

๑

พูดควำมจริง ไม่พูดปด

๒

เก็บของได้ส่งคืนเจ้ำของ

๓

ไม่ทำผิด /ไม่ถูกครูลงโทษ

๓

๒

(ดีมำก)

(ดี)

๑

๐

(พอใช้) (ปรับปรุง)

รวม
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนได้คุณภำพระดับ ๒ ขึ้นไปถือว่ำ “ผ่าน”
เกณฑ์การให้คะแนน
รำยกำร
ระดับ ๓
๑. พูดควำมจริง พูดควำมจริง
ไม่พูดปด
ทุกครั้งและ
ไม่พูดปด

ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๐
พูดควำมจริงเป็น พูดควำมจริง
ไม่พูดควำมจริง
ส่วนใหญ่
เป็นบำงครั้ง
ชอบพูดปอ
บำงครั้งพูดปด
แต่พูดปด
เกือบทุกครั้ง
แต่เป็นส่วนน้อย เป็นส่วนใหญ่
๒. เก็บของได้
เก็บของได้ส่งครู เก็บของได้ส่งครู เก็บของได้ส่งครู เก็บของได้ไม่ส่ง
ส่งคืนเจ้ำของ
หรือส่งคืน
หรือส่งคืน
หรือส่งคืน
ครูหรือไม่ส่งคืน
เจ้ำของทุกครั้ง เจ้ำของเกือบ เจ้ำของน้อยครั้ง
เจ้ำของ
ทุกครั้ง
๓. ไม่ทำผิด / ไม่ ไม่เคยทำผิดและ ทำผิดหรือถูก
ทำผิดหรือถูก
ทำผิดหรือถูก
ถูกลงโทษ
ไม่เคยถูกลงโทษ ลงโทษน้อยครั้ง
ลงโทษเป็น
ลงโทษเป็น
บำงครั้ง
ประจำสม่ำเสมอ

๗๘

ใบงาน
เรื่อง หนูน้อยผู้ซอื่ สัตย์
หำกต่อไปน้องๆพบสิ่งของมีค่ำ เช่น เงิน แหวน นำฬิกำ ปำกกำ
ที่ไม่ใช่ของเรำ น้อง ๆ จะทำอย่ำงไร ตอบอย่ำงน้อย ๒ ข้อ (๒ คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสียของกำรลักขโมย มีอะไรบ้ำงครับ (๒ คะแนน)

ที่ไม่ใช้ของเรา หนูจะ
๑. …………………………………………………………………………
น แหวน
นำฬิกำ ปำกกำ
ที่ไม่ใช้ของเรำ หนูจะ
๒. …………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………….
.
สรุปผลการประเมิน
(๔) ดีมาก

(๓) ดี

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนตอบได้ ๓ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

(๒) พอใช้

(๑) ปรับปรุง

๗๙
ชื่อกิจกรรม

อย่ำทำนะ…..ไม่ถูกต้อง

เวลา

๑ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่

๓. ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจ

แนวคิด
กำรลอกกำรบ้ำนหรือลอกข้อสอบเป็นกำรกระทำที่ไม่สุจริต จะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรประพฤติไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกำย วำจำ และใจ นับได้ว่ำ
เป็นคนไม่มีวินัยในตนเอง ไม่รู้จักคิด ซึ่งจะนำไปสู่กำรเป็นคนทุจริต คนคดโกงในอนำคต
จุดประสงค์
๑. นักเรียนตระหนักในคุณค่ำของกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
๒. นักเรียนปฏิบัติตนไม่กระทำกำรทุจริต โดยไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. เปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง ธรรมะคำใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรลอกกำรบ้ำนใครผิดให้นักเรียนดู
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่นักเรียนดู
ว่ำสิ่งที่เด็กสองคนกระทำถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
และกำรกระทำนั้นถือว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
๓. ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ การลอกการบ้าน หรือการลอกข้อสอบ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ทุจริตทางกาย ซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ซื่อสัตย์ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
๔. ครูแจกใบงำนเรื่อง ผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและกำรลอกข้อสอบ และผลดีของกำร
ไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
๕. สุ่มนักเรียน ๒ คน นำเสนอผลดีที่เกิดจำกกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ และสุ่ม
นักเรียน ๒ คน นำเสนอผลเสียที่เกิดจำกกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ
แล้วให้นักเรียนในห้องเรียนช่วยกันเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๖. ครูสรุปผลดีที่เกิดจำกกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ ดังนี้ (ครูอำจสรุปได้นอกเหนือจำกนี้)
๖.๑ ผลดีที่เกิดกับตนเอง ได้แก่
๑) เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต (ไม่ทุจริต)
๒) ได้รับควำมไว้วำงใจจำกครูและเพื่อน
๓) ไม่ถูกทำโทษ
๔) ช่วยเหลือตนเองได้

๘๐
๕) ฯลฯ
๖.๒ ผลดีที่เกิดกับเพื่อน
๑) เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
๒) ไม่ถูกทำโทษ
๓) ได้รับควำมไว้วำงใจจำกครูและผู้อื่น
๗. ครูสรุปผลเสียจำกกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ ดังนี้ (ครูอำจสรุปได้นอกเหนือจำกนี้)
๗.๑ ผลเสียที่เกิดกับตนเอง ได้แก่
๑) ไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เรียน
๒) ไม่ได้ฝึกกำรคิด
๓) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
๔) ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
๕) ส่อนิสัยกำรเป็นคนทุจริตคดโกง
๖) ถูกครูลงโทษและเพื่อน ๆ รังเกียจ ไม่อยำกคบ
๗) ฯลฯ
๗.๒ ผลเสียต่อเพื่อน ได้แก่
๑) เพื่อนที่ให้ลอกถูกครูทำโทษ
๒) เพื่อนถูกมองว่ำเป็นคนทุจริต
๓) ไม่ได้รับกำรไว้วำงใจจำกครู
๔) ฯ ลฯ
๘. ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดข้อตกลงของห้องเรียนเกี่ยวกับกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
แล้วนำไปปฏิบัติทุกวันจนเป็นนิสัย และสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นระยะๆ
ถ้ำพฤติกรรมใดที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติ ครูต้องคอยแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติ และผ่ำนกำรสังเกต
พฤติกรรมทุกข้อ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ ธรรมะคำใจ http://www.youtube.com/watch?v-b4bQrA4Gluw
๒. ใบงำนผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ และผลดีของกำรไม่ลอกกำรบ้ำน
และไม่ลอกข้อสอบ
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรร

๘๑
ใบงาน
ผลเสียของการลอกการบ้านและลอกข้อสอบ
และผลดีของการไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบ

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิดผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ และผลดีของกำร
ไม่ลอกกำรบ้ำนและข้อสอบ

ผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ

ต่อตนเอง

๑. ผลเสียของกำร
ลอกกำรบ้ำน
และลอกข้อสอบ

ต่อเพื่อน

ผลดีของกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ

ต่อตนเอง

๒. ผลดีของกำรไม่
ลอกกำรบ้ำนและ
ไม่ลอกข้อสอบ

ต่อเพื่อน

๘๒
แบบสังเกตพฤติกรรมการประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………..ชั้น……………………………….เลขที่………………….….
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
พฤติกรรม

รายการประเมิน

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

๑. ไม่พูดโกหก พูดแต่ควำมจริง
๒. ไม่ลอกกำรบ้ำน
๓. ไม่ลอกข้อสอบ
๔. ไม่เอำของผู้อื่นมำเป็นของตน (เก็บของได้ส่งครู)
๕. เกรงกลัวต่อกำรทำผิด
รวม
สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ……………………………………ผู้สังเกต
(………………………………………….)
วันที่………เดือน……………………พ.ศ………..
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ คะแนน ถือว่ำ “ผ่าน”

๘๓
ชื่อกิจกรรม

พึ่งตนเอง

เวลา

๑ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่

๖. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง ทรัพยำกรของส่วนรวม โดยคำนึงถึงควำมประหยัด
และคุ้มค่ำ

แนวคิด
ควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ แสดงว่ำเป็นคนทีม่ ีควำมพอเพียง พอประมำณ ไม่โลภอยำกได้
สิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตน ไม่เอำเปรียบผู้อื่น ประพฤติดีไม่ทุจริต ซึง่ จะส่งผลให้ไม่เป็นคนทุจริตในอนำคต
จุดประสงค์
นักเรียนรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และใช้สิ่งของส่วนตนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ และดูแลรักษำ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำรู้จักหอยทำกไหม
๒. หอยทำกมีลักษณะรูปร่ำงอย่ำงไร
๓. ครูเล่ำนิทำน เรื่อง หอยทำกน้อย ให้นักเรียนฟัง
๔. ครูถำมนักเรียน ดังนี้
๔.๑ นักเรียนคิดว่ำ หอยทำก น่ำสงสำรหรือไม่
๔.๒ ถ้ำนักเรียนเป็นหอยทำก นักเรียนจะคิดอย่ำงหอยทำกหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๔.๓ กำรคิดอย่ำงหอยทำก (อยำกเป็นเหมือนผีเสื้อ ไส้เดือน) นักเรียนคิดว่ำจะเป็นไปได้
หรือไม่ เพรำะเหตุใด
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรื่อง หอยทำกน้อย ว่ำ เราต้องพึงพอใจ
ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ และภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะทาให้เราเป็นคนไม่เบียดเบียนผู้อื่น
และไม่ทุจริต
๖. ให้นักเรียนตอบคำถำมใบงำน เรื่อง หอยทำกน้อย
๗. ครูถำมนักเรียนว่ำนักเรียนควรพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ในเรื่องใดบ้ำง (เช่น ของใช้ต่ำง ๆ
ดินสอ สมุด รองเท้ำ ฯลฯ)
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงวิธีกำรดูแลรักษำสิ่งของต่ำง ๆ ที่มีอยู่ และจะใช้ให้คงทน
และคุ้มค่ำอย่ำงไรบ้ำง (เช่น ดินสอ สมุด รองเท้ำ ฯลฯ) และให้นักเรียนทำใบงำนเรื่อง
กำรใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
๙. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่ำ นักเรียนมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และรู้จักใช้สิ่งของส่วนตน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ให้ทนทาน แสดงว่านักเรียน

๘๔
เป็นคนดีมีความพอเพียง เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะทาให้นักเรียน
มีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนจะไม่เกิดการดิ้นรนอยากได้ของของคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็นคนไม่ทุจริตเมื่อโตไปในอนาคตก็จะไม่คดโกงต่อผู้อื่นและ
ประเทศชาติ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง หอยทำกน้อย
๒. ใบงำนหอยทำกน้อย
การวัดและประเมินผล
ตรวจผลงำนกำรทำใบงำน เรื่อง กำรใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ

๘๕
ใบงาน
หอยทากน้อย
คาชี้แจง ให้นักเรียนคำตอบต่อไปนี้
๑. หอยทำกไม่พึงพอใจเรื่องอะไร (๑ คะแนน)
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนคิดว่ำหอยทำกจะอยู่แบบไม่มีเปลือกหุ้มอย่ำงหนอนแก้วและไส้เดือนได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
(๒ คะแนน)
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๓. หอยทำกคิดถูกหรือไม่ ที่อยำกจะมีสภำพเหมือนหนอนแก้วและไส้เดือน ถ้ำนักเรียนเป็นหอยทำก
นักเรียนจะคิดอย่ำงไร (๒ คะแนน)
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนได้ข้อคิดจำกนิทำนเรื่องนี้ว่ำอย่ำงไร (๑ คะแนน)
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนทำได้ ๔ คะแนน ถือว่ำ “ผ่าน”

๘๖

เรื่อง หอยทากน้อย

ภาพประกอบ

หอยทำกน้อยถำมคุณแม่ว่ำ “ทำไมเรำเกิดมำต้องแบกเปลือกทั้งแข็งและทั้งหนัก เอำไว้บนหลัง
ด้วยล่ะครับ” คุณแม่ตอบว่ำ “เพรำะร่ำงกำยของเรำไม่มีกระดูก เรำคลำนได้อย่ำงเดียว ซ้ำยังคลำนได้
ไม่เร็วด้วย เรำจึงต้องมีเปลือกไว้ปกป้องไงจ๊ะ” หอยทำกถำมอีกว่ำ “พี่หนอนแก้วก็ไม่มีกระดูก แถมยัง
คลำนช้ำด้วย แล้วทำไมไม่ต้องแบกเปลือกที่ทั้งแข็งและทั้งหนักเอำไว้ล่ะครับ” แม่ตอบว่ำ
“เพรำะพี่หนอนแก้ว เปลี่ยนเป็นผีเสื้อได้ไงจ๊ะ ท้องฟ้ำจะปกป้องเธอเอง” หอยทำกน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วก็ถำมต่อว่ำ “น้องไส้เดือน” ไม่มีกระดูกคลำนก็ช้ำแถมยังเปลี่ยนเป็นผีเสื้อไม่ได้แล้วทำไมเขำไม่มี
เปลือกที่ทั้งแข็ง และทั้งหนักแบบนี้ล่ะครับ” คุณแม่ตอบว่ำ “ เพรำะน้องไส้เดือนมุดเข้ำไปในดินได้พื้นดิน
จะปกป้องเขำจ้ะ” หอยทำกน้อยร้องไห้ขึ้นมำทันที “เรำน่ำสงสำรจังเลยครับ ท้องฟ้ำไม่ปกป้องเรำ พื้นดิน
ก็ไม่ปกป้องเรำ” คุณแม่หัวเรำะ พลำงปลอบใจหอยทำกน้อยว่ำ “เพรำะเหตุนี้เรำถึงต้องมีเปลือกที่ทั้งแข็ง
และหนักเอำไว้ปกป้องไงล่ะจ๊ะ โดยที่เรำไม่ต้องพึ่งพำท้องฟ้ำ ไม่ต้องพึ่งพำดิน พวกเรำสำมำรถพึ่งพำตัวเอง
ได้จะ้ ”

๘๗
ใบงาน
การใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………….……ชั้น………….……….เลขที่………………
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม แล้วบอกวิธีใช้อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
ของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม
ตัวอย่าง
* ดินสอ
๑. …………………………………………..

๒.…………………………………………..

๓.…………………………………………..

๔.…………………………………………..

๕. …………………………………………..

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนตอบได้ ๔ ข้อ ถือว่ำ “ผ่าน”

วิธีใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ระวังไม่ให้หล่น ไส้ดินสอจะไม่หัก
- ไม่ใช้ขีดเขียนเล่น
- ไม่ขีดเขียนแรง ๆหรือใช้น้าหนักในการกดดินสอ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

๘๘
ชื่อกิจกรรม

ควำมพอเพียง

เวลา

๒ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัดที่

๖. ใช้ทรัพย์สินของตนเอง ทรัพยำกรของส่วนรวม โดยคำนึงถึงควำมเป็นประหยัด
และคุ้มค่ำ
๗. ใช้ทรัพยำกรของส่วนรวมโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกำสของผู้อื่น

แนวคิด
กำรใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ รวมทั้งกำรดูแลรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติ เป็นกำร
ฝึกปฏิบัติตนให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง ไม่โลภอยำกได้ของคนอื่นมำเป็นของตน เป็นกำรฝึกนิสัยที่จะ
นำไปสู่กำรเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงในอนำคต
จุดประสงค์
นักเรียนรู้จักใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำภำพกำรทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำและพัดลมให้นักเรียนดู
๒. นักเรียนดูภำพกำรทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ และพัดลม และครูถำมนักเรียนว่ำ
ทำไมจึงต้องทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ และพัดลม
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ สิ่งของเครื่องใช้ เมื่อใช้แล้วต้องดูแลรักษา
ทาความสะอาด สิ่งของจึงจะมีความทนทานใช้ได้นาน ไม่เสียง่ายเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและพลังงาน
๔. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตนอย่ำงอื่นอีก เช่น ถุงเท้ำ รองเท้ำ
กระเป๋ำนักเรียน ปำกกำ แล้วช่วยกันบอกวิธีกำรดูแลรักษำให้มีควำมคงทนใช้ได้นำน
๕. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับสำธำรณสมบัติอื่นๆ ในโรงเรียนและชุมชน เช่น ดูแลรักษำสนำม
เด็กเล่น ศำลำพักร้อน วัด และโบรำณสถำน ฯลฯ ใครเป็นเจ้ำของ และใครมีหน้ำที่ดูแลรักษำ
๖. ให้นักเรียนทำใบงำนวิธีกำรดูแลรักษำสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตน และสาธารณสมบัติ
ส่วนรวม ล้วนมีคุณค่า เราควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าและช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้มี
ความคงทนใช้ได้นาน การกระทาเช่นนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย จะทาให้ไม่เป็นคนทุจริตในอนาคต

๘๙
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ภำพทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำและพัดลม
๒. ใบงำนวิธีดูแลรักษำสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
การวัดและประเมินผล
ตรวจใบงำนวิธีดูแลรักษำสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม

๙๐

ภำพประกอบ
กำรทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ

ภำพประกอบ
กำรทำควำมสะอำดพัดลม

๙๑

ใบงาน
วิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………….……ชั้น………….……….เลขที…่ ……………
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิธีกำรดูแลรักษำสิ่งของส่วนตนและส่วนรวมต่อไปนี้
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
ภาพเสื้อผ้า

ภาพรองเท้า

ภาพสมุด หนังสือ

ภาพปากกา ดินสอ

ภาพรถจักรยาน

วิธีการดูแลรักษา
ตัวอย่าง
๑. ซักให้สะอำด
๒. รีดให้เรียบร้อย
๓. แขวนไว้ในตู้

๙๒
ใบงาน
วิธีการดูแลรักษา (ต่อ)
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
ภาพซุ้มพระพุทธรูปประจาโรงเรียน

วิธีการดูแลรักษา

ภาพสนามเด็กเล่น

ภาพต้นไม้

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนเขียนวิธีกำรดูแลรักษำสิ่งของส่วนตนและส่วนรวมได้ ๖ ภำพขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๙๓
ชื่อกิจกรรม

ใช้อย่ำงไรให้ทนทำน…นำนคุ้มค่ำ

เวลา

๓ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัดที่

๗. ใช้ทรัพยำกรส่วนรวม โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกำสของผู้อื่น

แนวคิด
สิ่งของต่ำง ๆ ในโรงเรียนเป็นสมบัติของส่วนรวม ที่ทุกคนต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง ทะนุถนอม เมื่อใช้
แล้วต้องรู้จักเก็บ ช่วยกันดูแลรักษำ จะทำให้สมบัติของส่วนรวมมีควำมคงทนใช้ได้นำน กำรกระทำเช่นนี้เป็น
กำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่ควำมเป็นคนดี มีจิตอำสำ ไม่คิด
เบียดเบียนและอยำกได้ของของผู้อื่น
จุดประสงค์
นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยำกรและรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำซักถำมนักเรียนถึงสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติของห้องเรียนและของโรงเรียน
ว่ำมีอะไรบ้ำง
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน แต่ละกลุ่มรับใบงำน ช่วยกันคิดวิธีกำร
ใช้สำธำรณสมบัติของห้องเรียนให้ทนทำนคุ้มค่ำ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน และส่งครูตรวจให้คะแนน
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของห้องเรียน และของโรงเรียน
ให้คงทนและคุ้มค่ำ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. สิ่งของในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ กระดำนดำ ห้องน้ำ/ห้องส้วม ถังน้ำดื่มและอุปกรณ์กีฬำ
เป็นต้น
๒. ใบงำนกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของห้องเรียน

๙๔
การวัดและประเมินผล
๑. ตรวจใบงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรใช้สิ่งของส่วนรวมอย่ำงประหยัด และคุ้มค่ำ

๙๕
ใบงาน
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของห้องเรียน
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………….……ชั้น………….……….เลขที่………………
คาชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันเขียนวิธีกำรใช้และกำรดูแลรักษำสิ่งของสำธำรณสมบัติ (ข้อละ ๒ คะแนน)
สิ่งของสาธารณสมบัติ
๑. กระดำนดำ

วิธีการใช้

๒. โต๊ะ / เก้ำอี้

๓. ห้องน้ำ / ห้องส้วม

๔. ถังน้ำดื่ม

๕. อุปกรณ์กีฬำ

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนเขียนได้ ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

การดูแลรักษา

๙๖
แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ชื่อ – สกุล .......................................................................................ชั้น................เลขที.่ ...................
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องพฤติกรรมนักเรียนปฏิบัติให้ที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรทีน่ ักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติได้ ๐ คะแนน
พฤติกรรม
ลาดับ
รายการประเมิน
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
๑

ใช้ของส่วนรวมอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำ

๒

ดูแลรักษำของส่วนรวมให้ทนทำน

๓

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ส่วนตน

๔

เมื่อเลิกใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้ำที่เดิม
สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ……………………………………..………ผู้สังเกต
(…………………………….……………………….)
วันที่………เดือน……………………พ.ศ………..

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๓ รำยกำรขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๙๗
ชื่อกิจกรรม

ประโยชน์ร่วมกัน

เวลา

๒ ชัว่ โมง

คุณลักษณะ

มีจิตสำธำรณะ อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่

๘. ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
๙. เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์กับชุมชนและสังคมตำมกำลังควำมสำมำรถ
และโอกำส

แนวคิด
กำรมีจิตสำธำรณะช่วยงำนผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรกระทำของคนดี
มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
จุดประสงค์
นักเรียนมีจิตสำธำรณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน และแต่ละกลุ่มสำรวจบริเวณหน้ำโรงเรียน บริเวณวัด
ใกล้โรงเรียน และบันทึกสภำพปัญหำที่พบ เช่น ควำมสกปรกของพื้น กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นต้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปหำสำเหตุ และแนวทำงแก้ไข
๓. นักเรียนวำงแผนแบ่งหน้ำที่ทำควำมสะอำดหน้ำโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง และเตรียมหำ
เครื่องมือทำควำมสะอำด
๔. นักเรียนออกปฏิบัติงำนจิตสำธำรณะตำมแผนที่วำง
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดจำกกิจกรรมนี้ว่ำ การที่นักเรียนร่วมกันวางแผนและทา
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ แสดงถึงนักเรียนมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน มีจิตใจเอื้อเฟื้อ
ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น การมีจิตสาธารณะช่วยงานชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ก็แสดงถึงนักเรียน
เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สื่อ / อุปกรณ์
๑. บริเวณหน้ำโรงเรียนและวัด
๒. อุปกรณ์ทำควำมสะอำด
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม

๙๘
แบบสังเกตพฤติกรรม
คาชี้แจง กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ให้ตรงกับควำมเป็นจริง
พฤติกรรม
เลขที่

ชื่อ – สกุล

กำรมี

มีควำม

ส่วนร่วม กระตือรือร้น

เอื้อเฟื้อ

ยอมรับ

ภูมิใจ

แบ่งปัน

ควำม

ผลงำน

คิดเห็น

สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ……………………………………..………ผู้สังเกต
(…………………………….……………………….)
วันที่………เดือน……………………พ.ศ………..

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ พฤติกรรม ถือว่ำ “ผ่าน”

รวม

๙๙
ชื่อกิจกรรม

จิตสำธำรณะพำสุขใจ

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด
อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัดที่

๘. ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
กำรฝึกให้นักเรียนอำสำช่วยผู้อื่นทำงำนด้วยควำมเต็มใจ กำรรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่เพื่อนและ
ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรกระทำด้วยจิตอำสำ เสียสละไม่เห็นแก่ตัว
ไม่มีควำมโลภ เป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะ มีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นคนดีของสังคม และไม่เป็นคน
ทุจริตในอนำคต
จุดประสงค์
นักเรียนอำสำช่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ เคยได้ยินคำว่ำ จิตสำธำรณะหรือไม่
และคำว่ำจิตสำธำรณะ หมำยถึงอะไร
๒. ครูบอกควำมหมำยของคำว่ำ จิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
มีความตระหนักรู้ และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทาใด ๆ
เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
๓. ครูสนทนำกับนักเรียนโดยถำมว่ำ “ใครเคยให้เพื่อนยืมสิ่งของเครื่องใช้บ้ำง” จำกนั้นถำมต่อว่ำ
“เมื่อให้เพื่อนยืมของแล้ว เพื่อนปฏิบัติเช่นใดกับเรำ แล้วเรำรู้สึกอย่ำงไร”
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์ว่ำสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนเป็นอย่ำงไร มีสิ่งใดบ้ำงที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้น และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๕. ให้แต่ละกลุ่มนำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในโรงเรียน มำกำหนดเป็นกิจกรรมในกำรปรับปรุง
และพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น เช่น
กิจกรรม ทำควำมสะอำดโรงเรียนทุกวันศุกร์ (วันอื่นได้ ตำมควำมเหมำะสม)
กิจกรรม ทำควำมสะอำดห้องส้วม
กิจกรรม เก็บขยะ
กิจกรรม ผักนี้จำกใจ

๑๐๐
๖. เชิญชวนนักเรียนชั้นอื่น ๆ เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่กำหนด
๗. นักเรียนและครูร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตำมที่กำหนดจนสำเร็จ โดยครูสังเกตผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน
๘. นักเรียนสะท้อนควำมรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
๙. ครูและนักเรียนอภิปรำยสรุปร่วมกันว่ำ บุคคลใดที่มีจติ สาธารณะ เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
รู้จักการให้ การเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ รู้จักการแบ่งปัน จะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่คดโกงหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีคนยกย่องชมเชย แต่ถ้านักเรียนไม่มี
คุณธรรม ไม่รู้จักการให้ เห็นแก่ตัว ทางานหวังผลตอบแทน จะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนที่เห็น
แก่ได้ อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นคนทุจริต ไม่มี
คนยกย่องชมเชย และไม่มีใครอยากคบหาด้วย เป็นที่รังเกียจของสังคม
สื่อ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ทำควำมสะอำด
การวัดและประเมินผล
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

๑๐๑
แบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………….……ชั้น………….……….เลขที่………………
คาชี้แจง กำเครื่องหมำยถูก () ลงในช่องพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ให้ตรงกับควำมเป็นจริง
พฤติกรรม
เลขที่

ชื่อ – สกุล

กำรมี

มีควำม

ส่วนร่วม กระตือรือร้น

เอื้อเฟื้อ

ยอมรับ

ภูมิใจ

แบ่งปัน

ควำม

ผลงำน

คิดเห็น

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ พฤติกรรม ถือว่ำ “ผ่าน”

รวม

๑๐๒
ชื่อกิจกรรม

สำมัคคีคือพลัง

เวลา

๒ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่

๘. ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๙. เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์กับชุมชนและสังคมเสมอ

แนวคิด
กำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกในสังคม ต้องอำศัยควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
รวมทั้งกำรที่สมำชิกในสังคมคิดและทำเพื่อส่วนรวม รู้จักกำรให้เพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
อำสำทำงำนด้วยควำมสมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทน ย่อมก่อให้เกิดควำมสุขต่อตนเองและผู้อื่น เป็นกำร
ปลูกฝังจิตสำธำรณะ ควำมมีวินัย และควำมซื่อสัตย์ให้แก่ตนเอง
จุดประสงค์
๑. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๒. นักเรียนอำสำช่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดเพลง “งำนสิ่งใด” ให้นักเรียนฟัง
๒. ครูติดแผนภูมิเพลง งำนสิ่งใด บนกระดำนดำ ครูร้องนำและให้นักเรียนร้องตำมทีละแถว
๓. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง พร้อมปรบมือตำมจังหวะ
๔. ครูซักถำมนักเรียนจำกเนื้อเพลง “งำนสิ่งใด”
- เพลงที่ให้นักเรียนร้อง มีจุดประสงค์อย่ำงไร
- นักเรียนทำอย่ำงไร งำนจึงจะสำเร็จ
๕. ครูอธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ “จิตสาธารณะ” หมายถึง การมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
มีความตระหนักรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการกระทาใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น การเก็บขยะในโรงเรียนโดยไม่ต้อง
ให้ครูบอกหรือไม่ใช่เวร การกวาดห้องเรียน การถูห้องเรียน การช่วยงานที่วัด ที่ชุมชน ฯลฯ
๖. ครูพำนักเรียนเดินสำรวจขยะรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมบันทึกว่ำพบขยะอะไรบ้ำง
แล้วนำมำวิเครำะห์ว่ำพบขยะใดมำกที่สุด
๗. ให้นักเรียนช่วยกันหำสำเหตุว่ำทำไมจึงมีขยะชนิดนั้นมำกที่สุด แล้วจะมีวิธีกำรใดที่จะทำให้ขยะ
ลดลง จนไม่มีเลย โดยให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมหรือโครงงำน และนำไปปฏิบัติ บันทึกผล
กำรปฏิบัติและสรุปผลกำรดำเนินงำน

๑๐๓
๘. ครูสอบถำมควำมรู้สึกของนักเรียนที่ได้จำกกำรทำงำนจิตอำสำโดยไม่หวังผลตอบแทน
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกำหนดข้อตกลงที่จะทำให้โรงเรียนสะอำด ปรำศจำกขยะ
โดยไม่ต้องมีเวรเก็บขยะ และให้ทุกคนปฏิบัติตำมข้อตกลง
๑๐. ครูสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตสำธำรณะว่ำ คนที่มีจิตสาธารณะ มีน้าใจ อยากช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน แสดงถึงความเป็นคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
แต่เป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทาให้ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็น
ของตน ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่เป็นคนทุจริตคิดมิชอบต่อผู้อื่นและสังคม
๑๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละเท่ำ ๆ กันให้แต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมจิตสำธำรณะ ที่จะไปทำในวัดหรือ
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน ๑ กิจกรรมพร้อมระบุว่ำ กิจกรรมนั้นจะทำ
อย่ำงไรบ้ำง โดยเขียนเป็นแผนภำพควำมคิดลงในใบงำน และนำไปปฏิบัติจริงตำมขั้นตอน
ที่กำหนด
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ซีดีเพลง งำนสิ่งใด
๒. แผนภูมเิ พลง งำนสิ่งใด
๓. อุปกรณ์กำรเก็บขยะ
๔. ใบงำนจิตสำธำรณะ
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมจิตสำธำรณะ
๒. สอบถำมควำมรู้ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
ถ้ำนักเรียนทำเป็นโครงงำน ระยะเวลำไม่ควรน้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน

๑๐๔
เพลง งานสิ่งใด
งำนสิ่งใด งำนสิ่งใด
แม้ใครละเลยทิ้งเปล่ำ
มัวแต่คอย เฝ้ำแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง
จำไว้ทุกคนต้อง
ทำงำนเรำต้องช่วยกัน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน

๑๐๕
ใบงาน
จิตสาธารณะ
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………….……ชั้น………….……….เลขที่………………
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังควำมคิดกิจกรรมจิตสำธำรณะที่กลุ่มของนักเรียนจะทำมำ ๑ กิจกรรม
๒. บอกขั้นตอนกำรทำกิจกรรมนั้นว่ำมีอะไร โดยเขียนในรูปแผนผังควำมคิด
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติจริงตำมที่วำงแผนไว้

กิจกรรม………………

๑๐๖
แบบประเมินการทางานจิตสาธารณะ
กลุ่มที่ ………………………………………
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑…………………………………………….
๓……………………………………………
๕……………………………………………

ชื่อกลุ่ม………………………………………
๒…………………………………………….
๔……………………………………………..
๖……………………………………………..

คาชี้แจง ผู้ประเมินทำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องตำมควำมเป็นจริง
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

๑

ควำมเต็มใจในกำรทำงำน

๒

กำรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

๓

ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ทำ

๔

กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น

ผลกำรประเมิน
ดีมำก (๔)

ดี (๓)

พอใจ (๒)

ปรับปรุง (๑)

ผู้อื่น
๕

ผลสำเร็จของงำน
รวม
รวมคะแนน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน
ระดับคุณภาพคะแนน
ครู คะแนน ๑๖ -เพื
เรียบนดีมาก
๒๐่อนนั
ได้กระดั
คะแนน ๑๑ - ๑๕ ได้ระดับ ดี
คะแนน ๖ - ๑๐ ได้ระดับ พอใช้
คะแนน ๐ - ๕ ได้ระดับ ควรปรับปรุง

ครู

เพื่อนนักเรียน

ผลการประเมิน…………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน
(………………………………………….)

๑๐๗
ประเด็น
การประเมิน
๑. ควำมเต็มใจ
ในกำรทำงำน
(๔ คะแนน)
๒. กำรมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน
(๔ คะแนน)
๓. ควำมรับผิดชอบ
ต่องำนที่ทำ
(๔ คะแนน)

๔. กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
ผู้อื่น
(๔ คะแนน)
๕. ควำมสำเร็จ
ของงำน
(๔ คะแนน)

เกณฑ์การประเมินการทางานจิตสาธารณะ
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
ทำงำนด้วยควำม ทำงำนด้วยควำม
ทำงำนด้วยควำม
เต็มใจ โดยไม่ต้อง เต็มใจ โดยไม่ต้อง เต็มใจ โดยครูต้อง
บังคับและไม่หวัง
บังคับ
บอกให้ทำ
ผลตอบแทน
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่ สมำชิกส่วนใหญ่ให้
มีส่วนร่วมในกำร
มีส่วนร่วมในกำร ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่ม
ปฏิบัติงำนกลุ่ม
ปฏิบัติงำนกลุ่มเป็น
ส่วนน้อย
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่
สมำชิกส่วนน้อย
ทำงำนตำมหน้ำที่ ทำงำนตำมหน้ำที่ ทำงำนตำมหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำย ที่ได้รับมอบหมำย ที่ได้รับมอบหมำย
ไม่หลีกเลี่ยงงำน
ไม่หลีกเลี่ยงงำน
หลีกเลี่ยงงำนเป็น
และงำนเสร็จทัน และทำงำนเสร็จทัน บำงคนและทำงำน
ตำมกำหนด
ตำมกำหนด
เสร็จช้ำกว่ำที่
กำหนดเล็กน้อย
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่
สมำชิกส่วนน้อย
ยอมรับฟังควำม
ยอมรับฟังควำม
ยอมรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้อื่น
คิดเห็นจำกผู้อื่น
คิดเห็นจำกผู้อื่น
อย่ำงมีเหตุผล
อย่ำงมีเหตุผล
อย่ำงมีเหตุผล
และสร้ำงสรรค์
และสร้ำงสรรค์
และสร้ำงสรรค์
เกิดควำมร่วมมือ
เกิดควำมร่วมมือ
เกิดควำมร่วมมือ
ของสมำชิกทุกคน ของสมำชิกส่วน
ของสมำชิก
ในกลุ่ม
ใหญ่ในกลุ่ม
ส่วนน้อยในกลุ่ม

๑
ไม่เต็มใจทำงำน
ทำเพรำะครู
บอกให้ทำ
สมำชิกส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่ม
น้อยมำก
สมำชิกส่วนใหญ่
ไม่ทำงำน
ตำมหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำย
หลีกเลี่ยงงำนและ
ทำงำนเสร็จช้ำ
กว่ำกำหนด
สมำชิกส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็น
จำกผู้อื่นและ
ไม่มีเหตุผล
เกิดควำมร่วมมือ
ของสมำชิก ๑-๒
คนในกลุ่มเท่ำนั้น

๑๐๘
ชื่อกิจกรรม

ส่งต่อควำมดี

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

๘. ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน
๙. เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์กับชุมชนและสังคมเสมอ

แนวคิด
กำรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะ มี
วินัย มีควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงหรือเห็น
แก่ได้ และรังเกียจกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
จุดประสงค์
นักเรียนรู้จักอำสำช่วยงำนต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. นำเข้ำสู่บทเรียนโดยสนทนำกับนักเรียนว่ำ
- นักเรียนคนใดที่เคยช่วยเหลือพ่อแม่หรือคุณครูทำงำนบ้ำง และช่วยทำสิ่งใด
- นักเรียนคนใดเคยแบ่งสิ่งของเครื่องใช้ ขนม เงิน ให้เพื่อนบ้ำง ให้สิ่งใด
- นักเรียนเคยบริจำคเงินให้กับวัด ขอทำนหรือผู้ยำกไร้ บ้ำงหรือไม่ ที่ไหนบ้ำง
- นักเรียนได้รับสิ่งใดเป็นรำงวัลตอบแทน
- นักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไรหลังจำกที่นักเรียนได้กระทำพฤติกรรมเหล่ำนั้น
๒. ครูสรุปผลจำกกำรสนทนำกับนักเรียนว่ำ การช่วยเหลือผู้อื่นทางานหรือแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทน แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ
๓. ครูอธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ “ จิตสาธารณะ” หมายถึง การมีจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวมซึ่งต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ การแบ่งปัน การเสียสละส่วนตน
เพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม
๔. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง “ส่งต่อควำมดี” ให้นักเรียนฟัง และสนทนำซักถำมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
และประเด็นข้อคิดที่ได้จำกนิทำนที่ฟัง
๕. ครูสนทนำ ซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับ สิ่งที่นักเรียนเคยปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรทำควำมดีมีจิตสำธำรณะ
โดยครูบันทึกข้อมูลบนกระดำนดำ และสนทนำเพิ่มเติมว่ำนักเรียนสำมำรถทำควำมดีมีจิตสำธำรณะ
อะไรเพิ่มได้อีก
๖. ครูอภิปรำยร่วมกับนักเรียนเพื่อระดมควำมคิดเกี่ยวกับสิ่งทีน่ ักเรียนจะทำด้วยตนเอง หรืออำสำ

๑๐๙
ช่วยบิดำมำรดำ เพื่อนครูและโรงเรียนทำ พร้อมทั้งลงชื่อว่ำนักเรียนคนใดจะอำสำ
ทำสิ่งใด ในช่วงเวลำไหน ใช้ระยะเวลำเท่ำไร แล้วทำบันทึกสัญญำกันไว้ในแบบบันทึก
“บันทึกของหนู” พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วในแต่ละวันให้นักเรียน
บันทึกผลกำรปฏิบัติลงในสมุดบันทึกของนักเรียนแล้วให้ครู ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อรับรอง
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งทีน่ ักเรียนต้องไปปฏิบัติของแต่ละคน และจัดทำเป็นป้ำย
ข้อควำม ติดไว้ในชั้นเรียน
๘. ครูสรุปเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของจิตสำธำรณะว่ำ จิตสาธารณะจะเป็นพื้นฐานของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะนาไปสู่การเป็นผู้ที่รู้จักให้ ไม่โลภ
ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน อยู่อย่างพอเพียง ซึง่ จะส่งผลให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม โอกาสที่จะนาชีวิตไปในทางทุจริตได้น้อย เพราะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง ส่งต่อควำมดี
๒. แบบบันทึก บันทึกของหนู
การวัดและประเมินผล
ตรวจแบบบันทึก “บันทึกของหนู”
ข้อเสนอแนะ
จิตสำธำรณะ เป็นสิ่งที่เกิดจำกภำยในจิตใจที่มีควำมเมตตำ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ต้องกำรช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อน สู่กำรกระทำภำยนอกในกำรลงมือปฏิบัติจิตสำธำรณะ เพรำะฉะนั้นต้องมีกำรฝึกบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ
เพื่อให้เกิดควำมเคยชิน จึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรปลูกฝังจิตสำธำรณะ ดังนี้
๑. บันทึกของหนูควรให้นักเรียนมีกำรบันทึกทุกคน ทุกระดับชั้น และต่อเนื่องตลอดไป
๒. เมื่อสิ้นภำคเรียน ควรมีรำงวัลเป็นแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับคนที่ทำดีมีจิตสำธำรณะได้ทุกวัน
และหรือทำได้มำกที่สุด (ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะกำหนด) หรือมอบเกียรติบัตร

๑๑๐

นิทานเรื่อง ส่งต่อความดี

ภาพประกอบ

เมื่อเจ้ำของร้ำนเห็นศีรษะและใบหน้ำของหญิงชรำชุ่มไปด้วยเหงื่อ เจ้ำของร้ำนก็ยื่น
ผ้ำขนหนูสะอำดให้หญิงชรำเช็ดศีรษะและใบหน้ำด้วยสำยตำที่เป็นมิตร หญิงชรำเหลือบไปเห็น
รองเท้ำคู่ที่ดูเก่ำมำกที่เจ้ำของร้ำนสวมอยู่แล้วคิดว่ำ เธอคงมีฐำนะไม่ดีนัก จึงต้องมำทำงำนทั้งที่
ท้องแก่ขนำดนี้ หญิงชรำคิดว่ำเจ้ำของร้ำนสำวผู้นี้คงจะทำงำนมำแล้วเกือบทั้งวัน เธออำจปวด
น่องและหนักท้อง แต่เธอก็ยังต้อนรับลูกค้ำแปลกหน้ำได้ดีถึงขนำดนี้
หญิงชรำจ่ำยค่ำอำหำรร้อยกว่ำบำทด้วยธนบัตรใบละพัน ในขณะที่เจ้ำของร้ำนรับเงิน
ไปและทอนเงิน หญิงชรำก็ควักธนบัตรใบละพันอีก ๔ ใบ วำงไว้ใต้กระดำษเช็ดมือ โดยใช้แก้ว
น้ำทับไว้ และเขียนข้อควำมไว้บนกระดำษว่ำ
“ขอบคุณมำกสำหรับบริกำรที่อบอุ่น ป้ำขอมอบเงินนี้และที่เหลือของเงินทอนเป็น
ของขวัญสำหรับหลำนที่จะเกิดมำ ขอให้รับไว้ไม่ต้องเกรงใจ ป้ำคิดว่ำหนูอำจจะมีควำมจำเป็น
ต้องใช้เงินนี้ ป้ำเองเคยได้รับกำรช่วยเหลือแบบนี้มำแล้ว ถ้ำหนูอยำกทำอะไรให้ป้ำละก็ ขอให้
ช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ต่อไป
เจ้ำของร้ำนสำวทำงำนต่อด้วยหัวใจที่อิ่มเอม กว่ำเธอจะล้ำงจำนใบสุดท้ำยเสร็จ
ก็ดึกแล้ว แต่เป็นกำรล้ำงจำนที่มีควำมรู้สึกที่พิเศษกว่ำทุกวัน เธอกำลังต้องกำรเงินจำนวนนี้
สำหรับกำรคลอดลูก นับแต่ตั้งครรภ์มำทั้งเธอและสำมีต่ำงก็ทำงำนกันตัวเป็นเกลียว เพื่อไม่ให้
เกิดควำมขำดแคลนในเวลำคลอดลูก เมื่อกลับถึงบ้ำนสำมีเธอเข้ำนอนแล้ว ก่อนล้มตัวลงนอน
ข้ำง ๆ เธอมองหน้ำสำมีหนุ่มที่หลับอย่ำงอิดโรยด้วยควำมรัก พร้อมกับจูบเบำ ๆ และกระซิบ
ข้ำงหูว่ำ “ทุกอย่ำงจะเรียบร้อยนะจ๊ะ ฉันรักคุณค่ะ ไบรแอน”
ทีม่ ำ : สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ
๒๐ วิธีจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม, (๒๒๐ – ๒๒๑)

๑๑๑
บันทึกของหนู
ชื่อ – สกุล…………………………………………………………….ชั้น…………..………เลขที่…………………..
คาชี้แจง

ให้นักเรียนบันทึกผลกำรทำดีมจี ิตสำธำรณะที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้ครู
ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองข้อมูล

วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ที่…………….

วันอังคำรที่……………

วันพุธที่……………

วันพฤหัสบดีที่…………

วันศุกร์ที่……………

วันเสำร์ที่……………

วันอำทิตย์ที่……………

กิจกรรมจิตสาธารณะ

ลงชื่อผู้รับรองข้อมูล
( ครู ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง)

๑๑๒
ชื่อกิจกรรม

อำสำสมัครหัวใจแหวว

เวลา

๑ ชั่วโมง

คุณลักษณะ

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัด

๘. ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
๙. เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์กับชุมชน และสังคมเสมอ

ซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
กำรอำสำทำงำนด้วยควำมสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรทำงำนที่เสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
จุดประสงค์
๑. นักเรียนอำสำช่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๒. นักเรียนทำหน้ำที่ของตนเองด้วยควำมรับผิดชอบ ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อาสาสมัครร่วมใจ
๑. ครูหำนักเรียนอำสำสมัครมำช่วยครูเวรประจำวันรับน้อง และคอยช่วยน้องถือกระเป๋ำพำไปส่ง
ห้องเรียน
๒. อำสำสมัครผลัดเปลี่ยนกันมำปฏิบัติงำนทุกวัน และครูคอยสังเกตว่ำมีอำสำสมัครคนใดไม่มำ
ปฏิบัติงำน และอำสำสมัครคนใดทำงำนด้วยควำมเต็มใจ เสียสละ
๓. ครูพูดยกย่องชมเชยอำสำสมัครที่มำปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ทุกวัน หน้ำเสำธงสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง
ว่ำ ผู้ที่อาสาสมัครทางานด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนและมาปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
เป็นผู้ทมี่ ีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นที่ยอมรับของบุคคล
โดยทั่วไป สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และสิ้นปีการศึกษาจะมีรางวัลให้สาหรับคนทาความดี
๔. ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนและสอบถำมผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรช่วยเหลืองำนบ้ำนตำมแบบสอบถำม
พฤติกรรมจิตอำสำของนักเรียน
๕. นักเรียนช่วยกันสะท้อนควำมรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้อื่นทำงำน
๖. สิ้นปีกำรศึกษำมอบเกียรติบัตร เพื่อประกำศเกียรติคุณกำรทำควำมดีของนักเรียน

๑๑๓
กิจกรรมที่ ๒ โครงงานจิตสาธารณะ
๑. นักเรียนสำรวจสภำพแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน ว่ำมีปัญหำอะไรบ้ำง
๒. นำปัญหำมำจัดลำดับควำมสำคัญ
๓. นำปัญหำที่เลือกมำทำโครงงำนจิตสำธำรณะเพื่อแก้ปัญหำชุมชน
๔. นำวิธีกำรแก้ไขไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนและชุมชน
๕. สรุปผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรทำงำน
๖. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗. ครูให้คำชมเชยยกย่องกลุ่มที่ทำงำนเสร็จเรียบร้อยว่ำ เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ซื่อตรงต่อคาพูด
และการกระทา ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยในการทางานและไม่มี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการทางาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ทุกคน และเผยแพร่
โครงงานของนักเรียนผ่าน Website ของโรงเรียนหรือสื่อต่าง ๆ
สื่อ / อุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์กำรทำโครงงำน
การวัดและประเมินผล
แบบสอบถำมพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักเรียน

๑๑๔
แบบสอบถามพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน
ชื่อ-สกุล……………………………………….…………………….ชั้น………………………..เลขที่…………….…….
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องพฤติกรรมทีน่ ักเรียนปฏิบัติให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรทีน่ ักเรียนปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไม่ปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

พฤติกรรมของนักเรียน
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รายการประเมิน
ช่วยพ่อแม่และครูทำงำนด้วยควำมเต็มใจ
อำสำทำงำนให้ผู้อื่นในโรงเรียนและชุมชน
ด้วยควำมสมัครใจ
แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนและผู้อื่น
ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ช่วยสอนเพื่อนทำกำรบ้ำน โดยไม่ให้ลอก
รวม

สรุปผลกำรประเมิน  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ…………………………………..ผู้สอบถำม
(………………………………………)
วันที…่ ……..เดือน……………………พ.ศ………..
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนปฏิบัติได้ ๔ ข้อขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

