การจัดกิจกรรม ป้องกันทุจริต ปลูกจิตสานึกนักเรียน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓

๒
กิจกรรมที่ ๑

ชื่อกิจกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัด ๑.๑ มีทักษะกำรจำแนกเปรียบเทียบแยกแยะ
แนวคิด
กำรแยกแยะพฤติกรรมดีและไม่ดี พร้อมทั้งปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เป็นเกรำะป้องกันให้เด็กเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี รังเกียจกำรกระทำที่ไม่ดี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. นักเรียนจำแนกพฤติกรรมดีและไม่ดีได้
๒. บอกข้อดี /ประโยชน์ของพฤติกรรมดีและข้อเสีย/โทษของพฤติกรรมไม่ดีได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ คนทุกคนมีทั้งกระทำดีและไม่ดีอยู่ในตัวเอง จะต่ำงกันตรงที่ว่ำใครมี
กำรกระทำดี หรือกระทำไม่ดีมำกกว่ำกัน
๒. ครูยกตัวอย่ำงกำรกระทำที่ดีและไม่ดีของคนให้นักเรียนฟัง เช่น
กำรกระทำดี
: ชอบสอนหนังสือ / ชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน / อำสำสมัครทำงำน ฯลฯ
กำรกระทำที่ไม่ดี : ใจร้อน / ตัดสินใจเร็วก่อนคิด / โมโหง่ำย ฯลฯ
๓. ให้นักเรียนแต่ละคนบอกกำรกระทำที่ดี และไม่ดีของตนเอง
๔. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดกันบอกกำรกระทำที่ดี และไม่ดีของเพื่อน
๕. นักเรียนช่วยกันบอกผลดีที่เกิดจำกกำรทำควำมดี และบอกผลเสียที่เกิดจำกกำรกระทำไม่ดี
ว่ำมีอะไรบ้ำง ครูบันทึกคำบอกของนักเรียนบนกระดำน แล้วให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมบน
กระดำนอีกครั้ง
๖. ครูให้นักเรียนทำใบงำนเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” โดยให้นักเรียนดูภำพที่กำหนดให้
๗. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๔ คน ช่วยกันตรวจใบงำนเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”
ครูเฉลยให้นักเรียนฟังอีกครั้ง และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันบอกข้อดีของภำพที่มีพฤติกรรมที่ดี
และบอกข้อเสียของภำพที่มีพฤติกรรมไม่ดี
๘. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๙. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรที่นักเรียนสำมำรถจำแนกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีของตนเองและเพื่อน
รวมทั้งบอกผลดีของกำรทำดี และบอกผลเสียของกำรกระทำไม่ดี ได้แสดงว่ำนักเรียน
มีควำมสำมำรถในกำรคิดจำแนกแยกแยะ กำรกระทำที่ดีและไม่ดีแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน

๓
สำมำรถนำสิ่งที่ดีไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และหลีกเลี่ยงกำรกระทำในสิ่งที่ไม่ดี
ที่อำจส่งผลให้นักเรียนเป็นคนทุจริตในอนำคต
สื่อ / อุปกรณ์
ใบงำนเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำน เรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

๔
ใบงาน
เรื่อง ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
ชื่อ – สกุล………………………………………………..ชั้น………………..เลขที่………………..
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนดูภำพที่กำหนดให้ แล้วขีดเครื่องหมำยถูก ( ) หน้ำภำพพฤติกรรมดี
และขีดเครื่องหมำยผิด ( X ) หน้ำภำพพฤติกรรมไม่ดี
๒. บอกผลดีของพฤติกรรมดี และบอกผลเสียของพฤตกรรมไม่ดี

๑.

ภาพคนสูบบุหรี่

๔.

ภาพวิ่งเล่นใน
ห้องเรียน

มีผลเสีย………………………………………….
วิธีแก้ปัญหำ……………………………………..
๒.

ภาพคนช่วยถือของ

มีผลเสีย………………………………………….
๓.

ภาพเก็บเงินหยอด

มีผลเสีย…………………………………….
วิธีแก้ปัญหำ………………………………..
๕.

ภาพคนสูบบุหรี่

มีผลเสีย…………………………………….
วิธีแก้ปัญหำ………………………………..
๖.

ภาพคนไหว้ผู้ใหญ่

กระปุกออมสิน
มีผลดี………………………………………….

มีผลดี………………………………………….

๕

๗.

๔.

ภาพคนทิ้งขยะไม่ลงที่
รองรับ

เป็นระเบียบ

มีผลเสีย………………………………………….
วิธีแก้ปัญหำ……………………………………..
๙.

ภาพการเข้าแถวทีไ่ ม่

มีผลเสีย…………………………………….
วิธีแก้ปัญหำ………………………………..
๑๐.

ภาพเด็กเดินก้มหลัง

ภาพคนปลูกต้นไม้

ผ่านผู้ใหญ่
มีผลดี………………………………………….

เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกและบอกผลดีผลเสียได้ถูกต้อง
ตอบถูกและบอกผลดีผลเสียได้ถูกต้อง
ตอบถูกและบอกผลดีผลเสียได้ถูกต้อง
ตอบถูกและบอกผลดีผลเสียได้ถูกต้อง

มีผลดี……………………………………………….

๘ – ๑๐ ข้อ ได้ ๓
๕ – ๗ ข้อ ได้ ๒
๒ – ๔ ข้อ ได้ ๑
๑ ข้อ หรือตอบไม่ถูก

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้ ๒ คะแนน ขึ้นไปถือว่ำ “ผ่าน”

คะแนน (ระดับดีมำก)
คะแนน (ระดับดี)
คะแนน (ควรปรับปรุง)
ได้ ๐ คะแนน

๖
กิจกรรมที่ ๒

ชื่อกิจกรรม ตามหาคนดี
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจิตสำธำรณะ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีทักษะกำรจำแนกเปรียบเทียบแยกแยะ
แนวคิด
กำรคิดเป็นกระบวนกำรของสมอง โดยใช้ประสบกำรณ์มำสัมผัสกับสิ่งเร้ำ และข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหำ แสวงหำคำตอบ หรือตัดสินใจ แล้วแสดงออกทำงพฤติกรรมหรือกำรพูด ซึ่งนักเรียนควรได้รับ
กำรฝึกฝนให้มีทักษะกำรคิดขั้นแรก โดยกำรคิดจำแนกแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งทีไ่ ม่ดี สิ่งใดควรนำไปปฏิบัติ
และสิ่งใดไม่ควรนำไปปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. นักเรียนสำมำรถจำแนกและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ประโยชน์และโทษของพฤติกรรมที่ไม่ดี
ได้ตำมวัย
๒. นักเรียนสำมำรถยกตัวอย่ำงบุคคลทำควำมดีในโรงเรียนและในท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูยกตัวอย่ำงบุคคลที่ทำควำมดีในชุมชนมำ ๑ คน แล้วจำแนกควำมดีของบุคคลที่ยกตัวอย่ำง
๒. มอบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นหำบุคคลที่ทำควำมดีในโรงเรียนและในท้องถิ่นมำอย่ำงละ ๑ คน
๓. แต่ละกลุ่มนำเสนอควำมดีของบุคคลที่เลือกมำว่ำ “ เขำทำควำมดีอะไรบ้ำงและบอกผลของกำร
ทำควำมดีของบุคคลนั้น ๆ โดยร่วมกันจัดทำเป็นตำรำงบันทึกควำมดีของบุคคลในท้องถิ่น
๔. แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปว่ำจะนำสิ่งที่ดีของบุคคลนั้น ไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงไรบ้ำง โดยสรุปลงในตำรำงตำมหำคนดีในท้องถิ่น
๕. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้น และช่วยกันเติมเต็มให้สมบูรณ์
๖. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่ำ บุคคลที่ทำไม่ดีส่วนใหญ่เป็นคนอย่ำงไร (คนทุจริต) จะมีผลเสีย
อย่ำงไรบ้ำง (เช่น ไม่ได้รับกำรยกย่อง / ไม่มีคนกล่ำวถึง / ถูกว่ำกล่ำว / ไม่ได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้อื่น / ไม่มีใครนำพฤติกรรมมำปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงฯ) นักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่ำงหรือไม่
(ไม่ควร)
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรที่นักเรียนสำมำรถบอกควำมดี ผลที่เกิดจำกกำรทำ
ควำมดี และสิ่งที่ดีที่เรำสำมำรถนำไปปฏิบัติของบุคคลที่นักเรียนยกตัวอย่ำงได้ แสดงว่ำ
นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิดจำแนกแยกแยะว่ำสิ่งใดดี ที่เรำควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่

๗
ยอมรับของสังคม และสิ่งใดไม่ดีเรำไม่ควรนำไปปฏิบัติ เพรำะอำจเกิดผลเสียแก่เรำในเรื่อง
กำรทุจริตได้
สื่อ / อุปกรณ์
๑. กระดำษบรู๊ฟขนำด เอ ๔ กลุ่มละ ๓ แผ่น
๒. ดินสอสีเมจิก
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจผลงำนกำรบันทึกควำมดีของบุคคลในท้องถิ่น

๘
ตัวอย่างบุคคลที่ทาความดีในชุมชน
ชื่อบุคคลที่ทำควำมดี
นำงเสำวนิต โกสุมำ

ควำมดีที่ทำ

ผลที่เกิดจำก
กำรทำควำมดี
- บุคคลในชุมชนเคำรพ
นับถือ

๑.ให้คำปรึกษำและ
ช่วยเหลือแก่บุคคลใน
ชุมชนที่เดือดร้อนทั้ง
กำรงำนและกำรเงิน
๒. อำสำฝึกอำชีพให้กับ - ชำวบ้ำนมีอำชีพและ
บุคคลในชุมชนและ
รำยได้เสริม
บริเวณใกล้เคียง
- ประชำสงเครำะห์
จังหวัดสิงห์บุรียกย่อง
ให้เป็นครูผู้เสียสละ
- กรมแรงงำนจังหวัด
มอบโล่ “บุคคลตัวอย่ำง”
๓. ปฏิบัติตนเป็น
- มีฐำนะมั่นคง จนเป็น
แบบอย่ำงของควำม
ทีย่ อมรับนับถือของ
พอเพียงในเรื่อง ควำม บุคคลทั่วไป
ประหยัด / รับผิดชอบ /
ควำมพอเพียง
๔. พูดจำไพเรำะ
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
๕. เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
ไม่คดโกง

สิ่งที่ดีที่เรำ
สำมำรถนำไปปฏิบัติ
- กำรมีน้ำใจช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- กำรใช้คำพูดที่อ่อนโยน
- ควำมเสียสละ
- ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์
- กำรให้วิชำควำมรู้
- มีจิตสำธำรณะ
- กำรทำงำนอย่ำงมี
ระเบียบ
- ควำมพอเพียง
ควำมประหยัด และ
ควำมรับผิดชอบ
- ควำมซื่อสัตย์สุจริต

๙
ตารางบันทึกความดีของบุคคลในท้องถิ่น
กลุ่มที่…………………………..
ชื่อบุคคลที่ทำควำมดี

รำยชื่อกลุ่ม

ควำมดีที่ทำ

ผลที่เกิดจำกกำร
ทำควำมดี

๑. …………………………………..
๒. ………………………………….
๓. ………………………………….

สิ่งที่ดีที่สำมำรถ
นำไปปฏิบัติ

๑๐
กิจกรรมที่ ๓

ชื่อกิจกรรม แยกให้ชัด….จัดให้ถูก
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัด ๑.๑ มีทักษะกำรจำแนกแยกแยะ และเปรียบเทียบ
แนวคิด
กำรจำแนกแยกแยะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกำรกระทำที่ดี (ไม่ทุจริต) และกำรกระทำที่ไม่ดี
(ทุจริต) นักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนกำรคิด และนำผลที่ได้จำกกำรคิดมำเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี (ไม่ทุจริต)
และไม่เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี (ทุจริต)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนจำแนกแยกแยะพฤติกรรมดีและไม่ดีได้
๒. เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อดีของพฤติกรรมที่ดี และข้อเสียของพฤติกรรมไม่ดีได้
๓. เพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ และโทษของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันบอกว่ำแต่ละวันนักเรียนทำอะไรบ้ำง (เช่น ช่วยแม่ถูกบ้ำน/ล้ำงจำน
ทำควำมสะอำดห้องเรียน / อำคำรสถำนที่ ฯลฯ)
๒. ครูแจกใบงำนที่ ๑ เรื่อง งำนที่ฉันทำในแต่ละวัน ให้นักเรียนคนละ ๑ แผน ให้นักเรียน
ปฏิบัติงำนตำมคำชี้แจงที่กำหนดให้ในใบงำน
๓. ครูสุ่มนักเรียน ๓ - ๔ คน นำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนตำมใบงำนที่ ๑ แล้วนำใบงำนของ
ทุกคนไปติดที่ป้ำยนิเทศในห้องเรียนให้เพื่อนทุกคนได้อ่ำนในเวลำว่ำง
๔. ครูให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๒ เรื่อง แยกให้ชัด…จัดให้ถูก
๕. ครูและเพื่อนช่วยกันเพิ่มเติม
๖. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรที่นักเรียนสำมำรถจำแนกแยกแยะ และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
กำรกระทำที่ดี (ไม่ทุจริต) และกำรกระทำไม่ดี (ทุจริต)ได้ นักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนกำรคิด
และนำผลที่ได้จำกกำรคิดมำใช้ในกำรเลือกพฤติกรรมหรือกำรกระทำที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
และไม่เลือกหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือกำรกระทำที่ไม่ดีไปปฏิบัติ เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้นักเรียนไม่เป็นคนทุจริตในอนำคต
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ใบงำน เรื่อง งำนที่ฉันทำในแต่ละวัน
๒. ใบงำน เรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก

๑๑
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำนเรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก

๑๒
ใบงาน
เรื่อง งานที่ฉันทาในแต่ละวัน
ชื่อ-สกุล………………………………………………….…ชั้น……………….เลขที่……………………
คาสั่ง ๑. ให้นักเรียนบอกงำนที่นักเรียนทำในแต่ละวันว่ำนักเรียนทำงำนอะไรบ้ำง
๒. ให้นักเรียนจำแนกว่ำงำนที่ทำในแต่ละวัน งำนใดเป็นกำรกระทำที่ดี (ไม่ทุจริต) และงำนใด
เป็นกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
๓. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการกระทาที่ดี (ไม่ทุจริต) และบอกโทษของกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
๑. งานที่นักเรียนทาในแต่ละวัน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๒. จาแนกงานที่ทาในแต่ละวันว่างานใดเป็นการกระทาที่ดี (ไม่ทุจริต) และงำนใดเป็นกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
การกระทาที่ดี (ไม่ทุจริต)
การกระทาที่ไม่ดี (ทุจริต)
๑. ช่วยแม่ถูกบ้าง (ตัวอย่าง)
๑. ไม่ทาความสะอาดห้องเรียน (ตัวอย่าง)
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖.
๖.
๓. บอกประโยชน์ของการกระทาดี(ไม่ทุจริต) และบอกโทษของกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต)
ประโยชน์ของการกระทาดี(ไม่ทุจริต)
โทษของการกระทาที่ไม่ดี (ทุจริต)
๑. ได้รับคาชมเชย (ตัวอย่าง)
๑. ถูกลงโทษ (ตัวอย่าง)
๒.
๒.
๓.
๓.
๔.
๔.
๕.
๕.
๖.
๖.

๑๓
ใบงาน
เรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก
ชื่อ-สกุล………………………………………………….…ชั้น……………….เลขที่……………………
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแยกแยะพฤติกรรมที่กำหนดให้ และเปรียบเทียบข้อดีของพฤติกรรมดี ข้อเสียของ
พฤติกรรมไม่ดี
๒. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของพฤติกรรมดี และบอกโทษของพฤติกรรมไม่ดี และนาหมายเลข
หน้าข้อใส่ใน
๑. พูดคาหยาบ

๒. ขยันความสะอาด
๓. มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
๔. หยิบของเพื่อนมาใช้โดยไม่ขออนุญาต
๕ ทิ้งขยะไม่เป็นที่
๖. ช่วยแม่ทางาน
๗. ประหยัดและใช้ของคุ้มค่า
๘. แต่งกายสกปรก
๙. ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
๑๐. เก็บที่นอนเป็นระเบียบ

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน
เก็บที่นอนไม่เป็นระเบียบ
นอนตื่นแต่เช้าทุกวัน
มาโรงเรียนสาย
ขี้เกียจทาการบ้าน
ทิ้งขยะลงถังขยะ
ขีดเขียนฝาผนัง
พูดสุภาพเรียบร้อย
แต่งกายสะอาด
สุรุ่ยสุร่าย

พฤติกรรมดี
๑๘ พูดสุภาพเรียบร้อย
ประโยชน์ …………………………
………………………………...
…. ………………
ประโยชน์ …………………………
…………………………………

พฤติกรรมไม่ดี
๑ พูดคาหยาบ
โทษ …………………………
…………………………………
…. …………………….
ประโยชน์ …………………………
…………………………………

… …………………..
ประโยชน์ …………………………………
…………………………………………

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

๑๔
พฤติกรรมดี
… …………………..
ประโยชน์ …………………………………
…………………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………….
……………………………………………..
… …………………..
ประโยชน์ …………………………………
…………………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………….
……………………………………………..
… …………………..
ประโยชน์ …………………………………
…………………………………………
… …………………….
ประโยชน์ ………………………………….
……………………………………………..
… …………………..
ประโยชน์ …………………………………
…………………………………………

พฤติกรรมไม่ดี
…. …………………….
โทษ ………………………………………….
……………………………………………….
…. ……………………..
โทษ …………………………………………
……………………………………………….
…. …………………….
โทษ ………………………………………….
……………………………………………….
…. ……………………..
โทษ …………………………………………
……………………………………………….
…. …………………….
โทษ ………………………………………….
……………………………………………….
…. ……………………..
โทษ …………………………………………
……………………………………………….
…. …………………….
โทษ ………………………………………….
……………………………………………….

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานเรื่อง แยกให้ชัด….จัดให้ถูก
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมและตอบคำถำมได้ถูกต้อง
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมและตอบคำถำมได้ถูกต้อง
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมและตอบคำถำมได้ถูกต้อง
- เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมและตอบคำถำมได้ถูกต้อง
เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนต้องได้ ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๘ – ๑๐ ข้อ ได้
๕ – ๗ ข้อ ได้
๒ – ๔ ข้อ ได้
๐ – ๑ ข้อ ได้

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๕
กิจกรรมที่ ๔

ชื่อกิจกรรม คุณค่ำเพื่อนแท้
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีทักษะกำรจำแนก เปรียบเทียบแยกแยะ
๑.๒ มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
แนวคิด
กำรจำแนก แยกแยะเปรียบเทียบ พฤติกรรมที่ดีและไม่ดีและสำมำรถบอกถึงผลที่เกิดจำกพฤติกรรม
ที่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ดีแสดงให้เห็นว่ำ นักเรียนมีทักษะกำรคิด กำรจำแนก แยกแยะ และเปรียบเทียบ ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรเลือกพฤติกรรมที่ดีไม่ทุจริต มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในชีวิตประจำวันและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี (ทุจริต) ไม่นำมำปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถจำแนกและเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ดี(ไม่ทุจริต)และไม่ดี(ทุจริต)ได้
๒. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถจำแนกข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมที่ดี(ไม่ทุจริต)และไม่ดี(ทุจริต)ได้
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเครำะห์ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนว่ำ
- เพื่อนสนิทของนักเรียน คือใคร
-เพรำะเหตุใดจึงเลือกเขำเป็นเพื่อนสนิท
- พฤติกรรมของเพื่อนที่แสดงต่อนักเรียน และนักเรียนประทับใจที่สุดได้แก่พฤติกรรมใด
๒.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำๆกัน ครูแจกนิทำนเรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก ให้นักเรียนทุกคน
ในแต่ละกลุ่มอ่ำน แล้วให้ช่วยกันตอบคำถำมจำกนิทำนลงในใบงำนที่ ๑ เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก
๓. แต่ละกลุ่มนำใบงำนที่ตอบคำถำมไปติดที่ป้ำยนิเทศในห้องเรียนและให้นักเรียนทุกคนเดินไป
อ่ำน แล้วนำคำตอบที่แตกต่ำงของเพื่อนมำเติมเต็มในคำตอบจำกใบงำนของกลุ่มตน
๔. ครูเฉลยคำตอบตำมใบงำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก ให้นักเรียนฟังรวมทั้งร่วมอภิปรำยเกี่ยวกับ
กำรกระทำของตัวละครในเรื่องและตรวจสอบกับคำตอบในใบงำนของกลุ่มตนถ้ำข้อใดตอบไม่ถูกต้องให้
ปรับแก้ไขคำตอบให้ถูกต้อง
๕. ครูสรุปผลที่ได้จำกกำรกระทำของตัวละครในนิทำนได้แสดงว่ำนักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิด
จำแนกแยกแยะ คิดเปรียบเทียบได้ จะช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรเลือกพฤติกรรมที่ดีไม่ทุจริต) มำประพฤติ
ปฏิบัติและไม่เลือกหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี (ทุจริต) ไม่นำมำปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๑๖
สื่อ / อุปกรณ์

๑. นิทำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก
๒. ใบงำน เรื่อง เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก
การวัดผล / ประเมินผล
๑. ตรวจกำรตอบคำถำมในใบงำน เรื่อง น้ำหวำนเพื่อนรัก

๑๗
ใบงาน เรื่อง “น้าหวานเพื่อนรัก”
กลุ่มที.่ ...................
ชื่อสมำชิกในกลุ่ม………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
คาชี้แจง

ให้นักเรียนในกลุ่มตอบคำถำมจำกกำรอ่ำนนิทำนเรื่อง น้ำหวำนเพื่อรัก
๑. จำกนิทำน สมใจ มีพฤติกรรมอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๒. น้ำหวำน มีพฤติกรรมอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๓. ตุ๊กตำ มีพฤติกรรมอย่ำงไร?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๓. นักเรียนคิดว่ำ สมใจ น้ำหวำน และตุ๊กตำ ใครมีพฤติกรรมที่ดี (ไม่ทุจริต)
และทำไมจึงคิดว่ำบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่ดี
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๕. ทำไมตุ๊กตำ จึงเลิกครบกับ สมใจ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๖. ทำไมตุ๊กตำจึงเป็นเพื่อนสนิทกับน้ำหวำน
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

๑๘
๗. กำรกระทำของน้ำหวำน เกิดผลดีอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๘. กำรกระทำของ สมใจ เกิดผลเสียอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
๙. นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำของสมใจ เป็นกำรกระทำที่มีดี (ทุจริต) ในเรื่องใด
□ ควำมซื่อสัตย์ □ ควำมมีวินัย □ อยู่อย่ำงพอเพียง □ จิตสำธำรณะ

๑๙
เกณฑ์การให้คะแนน ใบงาน เรื่อง “น้าหวานเพื่อนรัก”
เกณฑ์การให้คะแนน
- ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๘-๙ ข้อ ได้คะแนน
- ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๕-๗ ข้อ ได้คะแนน
- ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๒-๔ ข้อ ได้คะแนน
- ตอบคำถำมได้ถูกต้อง ๐-๑ ข้อ ได้คะแนน

๓ คะแนน (ระดับ ดีมำก)
๒ คะแนน (ระดับ ดี)
๑ คะแนน (ระดับ พอใช้)
๐ คะแนน (ระดับ ปรับปรุง)

เกณฑ์การผ่าน
ต้องได้คะแนน ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน”

๒๐
นิทานเรื่อง น้าหวานเพื่อนรัก
ตุ๊กตำเป็นลูกสำวคนเดียวของพ่อแม่ มีฐำนะร่ำรวย ตุ๊กตำมีเพื่อนสนิทชื่อสมใจ ซึ่งมีฐำนะร่ำรวย
พอๆ กัน ส่วนน้ำหวำนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งมำฐำนะยำกจน ตุ๊กตำและสมใจมักมีของเล่นรำคำแพงมำเล่น
ที่โรงเรียนเสมอ แต่ทั้งสองคนไม่เคยแบ่งให้น้ำหวำนเล่นเลย ทั้งตุ๊กตำและสมใจมักจะดุด่ำน้ำหวำนและใช้
น้ำหวำนทำงำนให้เสมอ วันหนึ่งเมื่อโรงเรียนเลิก ตุ๊กตำและสมใจนั่งรอคุณพ่อ คุณแม่จนเย็น ในที่สุดพ่อ
แม่ของสมใจก็มำรับสมใจ สมใจดีใจมำกรีบวิ่งไปขึ้นรถของพ่อแม่ โดยไม่สนใจตุ๊กตำว่ำนั่งรออยู่คนเดียว
ตอนนั้นตุ๊กตำรู้สึกกลัวมำกเพรำะเป็นเวลำเย็นมำกแล้วเพื่อน ๆ กลับบ้ำนไปหมดแล้ว ขณะนั้นน้ำหวำนขี่
จักรยำนกลับเข้ำมำในโรงเรียน เพรำะลืมกระเป๋ำดินสอไว้ใต้โต๊ะเรียน น้ำหวำนเห็นตุ๊กตำนั่งอยู่คนเดียว
จึงขี่จักรยำนเข้ำไปหำ และนั่งอยู่เป็นเพื่อนตุ๊กตำพร้อมทั้งจับมือตุ๊กตำ ทำให้ตุ๊กตำรู้สึกอบอุ่นใจมำกขึ้น
สักครู่พ่อแม่ของตุ๊กตำมำรับและขอบใจน้ำหวำน ตุ๊กตำขอให้พ่อแม่ขับรถไปส่งน้ำหวำนด้วย เพรำะเริ่ม
มืดแล้ว น้ำหวำนบอกตุ๊กตำว่ำไม่ต้องเพรำะบ้ำนของตนอยู่ใกล้โรงเรียน แต่ตุ๊กตำไม่ยอม พ่อแม่ของตุ๊กตำ
จึงขับรถไปส่งน้ำหวำนจนถึงบ้ำน ก่อนลงรถตุ๊กตำจับมือน้ำหวำนและมองน้ำหวำนด้วยสำยตำที่ซำบซึ้ง
น้ำตำไหล พูดเสียงสะอื้นว่ำ “น้ำหวำนขอบใจมำกนะเพื่อนรัก”
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำตุ๊กตำก็เริ่มห่ำงเหินจำกสมใจ และหันมำสนิทสนมกับน้ำหวำนและนำ
ของเล่นมำแบ่งให้น้ำหวำนกลับไปเล่นที่บ้ำนเสมอ และไม่ดุด่ำน้ำหวำนอีกเลย

๒๑
กิจกรรมที่ ๕

ชื่อกิจกรรม คิดดี ทำดี ได้ดี
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัด ๑.๒ มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
แนวคิด
กำรคิดเป็นกระบวนกำรของสมอง โดยใช้ประสบกำรณ์มำสัมผัสสิ่งเร้ำและข้อมูลเพื่อแก้ปัญหำ
แสวงหำคำตอบและตัดสินใจ กำรฝึกให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดเชิงเหตุผล ทำให้นักเรียนคิดตัดสินใจ
ในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำได้ อันจะนำไปสู่กำรเลือกตัดสินใจ เลือกกระทำในสิ่งที่ดี หลีกเลี่ยง
กำรกระทำที่สุจริต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำภำพนักเรียนเข้ำแถวรับอำหำร นักเรียนเดินอย่ำงมีสมำธิ นักเรียนเข้ำแถวส่งงำน
และภำพนักเรียนตั้งใจเรียน ให้นักเรียนดู
๒. สนทนำกับนักเรียนถึงกำรกระทำของบุคคลในภำพว่ำ นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำของบุคคล
ในแต่ละภำพดีหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๓. ครูนำภำพนักเรียนไม่เข้ำแถว ไม่มีระเบียบ เดินเป็นกลุ่มให้นักเรียนดู
๔. สนทนำกับนักเรียนถึงกำรกระทำของนักเรียนในภำพว่ำ นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำของนักเรียน
ในแต่ละภำพดีหรือไม่ เพรำะเหตุใด
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมำจับฉลำกกำรแสดงบทบำทสมมติ ๔ เรื่อง
ดังนี้
เรื่องที่ ๑ ช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำน
เรื่องที่ ๒ กินขนมในห้องเรียน
เรื่องที่ ๓ ขีดเขียนตำมผนังห้องเรียน และทิ้งขยะลงพื้น
เรื่องที่ ๔ วิ่งเล่นในห้องเรียน
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำแสดงบทบำทสมมติตำมฉลำกที่จับได้
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นว่ำ พฤติกรรมที่แสดงตำมบทบำทสมมตินั้นดีหรือถูกต้อง
หรือไม่ อย่ำงไร นักเรียนควรนำมำเป็นแบบอย่ำงหรือไม่ ให้นักเรียนเขียนลงในใบงำน
กำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี

๒๒
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรวิเครำะห์ผลดีและผลเสีย ของกำรกระทำที่ดีและ

ไม่ดีได้อย่ำงสมเหตุสมผล จะช่วยในกำรตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นกำรกระทำที่สุจริต
และไม่เลือกทำในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ทุจริต เพรำะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
และผู้อื่น
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ภำพพฤติกรรมที่ดี และไม่ดี
๒. ฉลำกกำรแสดงบทบำทสมมติ
๓. ใบงำนกำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำนกำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี

๒๓

ภาพนักเรียนเข้าแถวรับอาหาร

ภาพไม่เข้าแถว ไม่มีระเบียบ

๒๔

ภาพนักเรียนหลับคาโต๊ะ ไม่ตั้งใจเรียน

๒๕

ภาพนักเรียนเดินมีสมาธิ

๒๖

ภำพนักเรียนเข้ำแถวส่งงำนครู

๒๗

ฉลากแสดงบทบาทสมมติ

ช่วยพ่อแม่

กินขนม

ทำงำนบ้ำน

ในห้องเรียน

ขีดเขียนตำมผนัง

วิ่งเล่น

ห้องเรียน และทิ้ง

ในห้องเรียน

ขยะลงพื้น

๒๘
ใบงาน
การวิเคราะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมข้ำงล่ำงนี้
๑. นักเรียนคิดว่ำเรื่องที่แสดงบทบำทสมมติเป็นกำรกระทำที่ดีและถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนควรจะนำเรื่องที่แสดงบทบำทสมมติมำเป็นแบบอย่ำงหรือไม่ เพรำะเหตุใด

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนคิดว่ำกำรกระทำตำมบทบำทสมมตินั้น เป็นกำรกระทำที่สุจริต (ดี) หรือทุจริต (ไม่ดี)
ถ้ำเป็นกำรกระทำที่ทุจริต นักเรียนคิดว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนบอกผลเสียของกำรกระทำที่ทุจริต (ไม่ดี) มำอย่ำงน้อย ๓ ข้อ
๔.๑ …………………………………………………………………………………………
๔.๒ …………………………………………………………………………………………
๔.๓ …………………………………………………………………………………………

๒๙
เกณฑ์การให้คะแนน
- ตอบคำถำมถูกต้อง
- ตอบคำถำมถูกต้อง
- ตอบคำถำมถูกต้อง
- ตอบคำถำมถูกต้อง

๔
๓
๒
๑

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การผ่าน
นักเรียนต้องได้ ๓ คะแนนขึ้นไปถือว่ำ “ผ่าน”

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๐
กิจกรรมที่ ๖

ชื่อกิจกรรม คิดอยู่…..รู้ดี
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัด ๑.๒ มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
แนวคิด
กำรใช้เหตุและผลในกำรวิเครำะห์ผลดีของพฤติกรรมหรือกำรกระทำที่ดี และผลเสียของพฤติกรรม
หรือกำรกระทำที่ไม่ดี เป็นกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดเชิงเหตุผล ถ้ำนักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ จะสำมำรถ
เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีและรังเกียจกำรปฏิบัติที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่กำรทุจริตได้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนวิเครำะห์ผลดีของพฤติกรรมที่ดีและผลเสียของพฤติกรรมไม่ดี ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูให้นักเรียนดูภำพผู้ชำยคนหนึ่งรูปภำพผอมแห้ง กำลังนั่งไอ ในมือถือบุหรี่
๒. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ คิดว่ำเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชำยคนนี้ และมีสำเหตุมำจำกอะไร
เขำควรแก้ปัญหำอย่ำงไร
๓. ครูให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๑ เรื่อง “ฉันคือใคร” โดยขีดเครื่องหมำย ( ) หน้ำพฤติกรรม
ที่กำหนดให้ ซึ่งตรงกับควำมเป็นจริงของนักเรียน
๔. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตำมใบงำนที่ ๒ เรื่องจำแนกพฤติกรรม ดังนี้
- พฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติ มีพฤติกรรมอะไรบ้ำง
- กำรปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี เกิดผลดีอย่ำงไร
- พฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรปฏิบัติมีพฤติกรรมอะไรบ้ำง
- กำรปฏิบัติตนตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี เกิดผลเสียอย่ำงไร
- กำรปฏิบัติตนตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี ถือว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
เวลำ
ควำมซื่อสัตย์
วินัย
ควำมพอเพียง
๕. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน และส่งให้ครูตรวจ
๖. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ กำรจำแนกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี พฤติกรรมใดควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
รวมทั้งบอกผลดีของกำรกระทำที่ดี และผลเสียของกำรกระทำที่ไม่ดีได้ เป็นทักษะกระบวนกำรคิด
อย่ำงมีเหตุมีผล ซึ่งถ้ำนักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ จะช่วยให้นักเรียนเลือกปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีที่เป็นควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นกำรทุจริตได้

๓๑
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ใบงำนที่ ๑ เรื่อง “ฉันคือใคร”
๒. ใบงำนที่ ๒ เรื่อง “กำรจำแนกพฤติกรรม”
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำน

๓๒
ใบงานที่ ๑
เรื่อง “ฉันคือใคร”
ชื่อ – สกุล…………………………………………………….ชั้น…………….เลขที่………….
คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมำย ( ) หน้ำพฤติกรรมที่กำหนดให้ ให้ตรงกับควำมเป็นจริงของตัวนักเรียน
และเครื่องหมำย ( X ) หน้ำพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับควำมเป็นจริงของนักเรียน
เครื่องหมาย

พฤติกรรมนักเรียน
นอนตื่นสำย
ไปโรงเรียนแต่เช้ำ
ขี้เกียจทำกำรบ้ำน
หงุดหงิดง่ำย
เอำเปรียบเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเสมอ
อิจฉำเพื่อน
อ่ำนหนังสือเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ทำงำนอย่ำงละเอียดรอบคอบ
ทำงำนเสร็จทันเวลำเสมอ
ช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำน
ช่วยครูถือของ
ไม่เคยช่วยงำนสำธำรณะ
ใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ

๓๓
ใบงานที่ ๒
เรื่อง “การจาแนกพฤติกรรม”
ชื่อ – สกุล…………………………………………………….ชั้น…………….เลขที่………….
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจำแนกพฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติ และพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรปฏิบัติ จำกใบงำน
ที่ ๑ มำใส่ในช่องที่กำหนดให้
๒. บอกผลดีของกำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ดี และบอกผลเสียของกำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี
๓. นักเรียนวิเครำะห์ว่ำกำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด

พฤติกรรม

ผลที่เกิด

พฤติกรรมที่ดี
……………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

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

พฤติกรรมที่ไม่ดี
……………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

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

กำรปฏิบัติตำมพฤติกรรมที่ไม่ดี ถือว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด ให้นักเรียนกำเครื่องหมำย  ลงใน
ได้มากกว่าหนึ่งช่อง
เวลำ

ควำมซื่อสัตย์

วินัย

ควำมพอเพียง

จิตสำธำรณะ

๓๔
เกณฑ์การให้คะแนน
- เขียนบอกพฤติกรรมดี
- เขียนบอกพฤติกรรมดี
- เขียนบอกพฤติกรรมดี
- เขียนบอกพฤติกรรมดี

พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี
พฤติกรรมไม่ดี

และผลที่เกิดได้ถูกต้องทุกข้อได้
และผลที่เกิดได้ถูกต้อง ๒ ข้อได้
และผลที่เกิดได้ถูกต้อง ๑ ข้อได้
และผลที่เกิดได้ไม่ถูกต้อง ได้

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้คะแนน ๒ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๓
๒
๑
๐

คะแนน (ระดับดีมำก)
คะแนน (ระดับดี)
คะแนน (ระดับพอใช้)
คะแนน (ระดับปรับปรุง)

๓๕
กิจกรรมที่ ๗

ชื่อกิจกรรม ตอบด่วน
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัด ๑.๓ มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ คิดแก้ปัญหำ
แนวคิด
กำรปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นทักษะกำรแก้ปัญหำที่นักเรียนควรปฏิบัติเมื่อมีคนมำชักชวนให้
กระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องซึ่งจะทำให้นักเรียนเป็นคนทุจริตและเกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนกล้ำปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อย่ำงเหมำะสม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ นักเรียนเคยถูกเพื่อนชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
นักเรียนไปกับเพื่อนหรือไม่ เพรำะอะไร ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนตอบเพื่อนว่ำอย่ำงไร
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มตอบคำถำมตำมใบงำน เอง “ตอบด่วน”
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน และเมื่อนำเสนอแล้วส่งใบงำนให้ครูตรวจ
๔. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ ถ้ำนักเรียนมีควำมพอเพียง เมื่อมีใครหยิบยื่นสิ่งของให้ นักเรียนจะไม่รับ
และสำมำรถกล้ำที่จะพูดปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ซึ่ง เป็นทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ที่สำคัญ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนเป็นคนไม่ดี (คนทุจริต ) ซึ่งกำรทุจริตจะเกิดผลเสีย
ต่อตนเองและผู้อื่น
สื่อ / อุปกรณ์
ใบงำน “ตอบด่วน”
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำน “ตอบด่วน”

๓๖
ใบงาน “ตอบด่วน”
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถำมต่อไปนี้
๑. เมื่อมีเพื่อนมำชวนไปเล่นเกมที่ร้ำนเกมข้ำงโรงเรียนในเวลำเรียน นักเรียนจะไปหรือไม่

เพรำะเหตุใด ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนควรพูดปฏิเสธอย่ำงไร
๒. เมื่อมีผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จัก เอำขนมมำให้กิน นักเรียนจะกินหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ถ้ำนักเรียนไม่กิน นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร
๓. เมื่อมีผู้ที่นักเรียนไม่รู้จักบอกว่ำ “ผู้ปกครองนักเรียนให้มำรับกลับบ้ำน” นักเรียนจะไป
หรือไม่ เพรำะเหตุใด ถ้ำนักเรียนไม่ไปด้วย นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร
๔. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อน ๆ เล่นฟุตบอลที่ริมถนนที่มีรถวิ่งไปมำ และเพื่อนชวนนักเรียน
ไปเล่นด้วย นักเรียนจะไปด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด ถ้ำนักเรียนไม่ไป นักเรียนจะพูดปฏิเสธ
อย่ำงไร
๕. เมื่อเห็นพี่ชำยของนักเรียนแอบสูบบุหรี่ที่ห้องน้ำ และชวนนักเรียนสูบบุหรี่ด้วย นักเรียน
จะสูบบุหรี่หรือไม่ เพรำะเหตุใด ถ้ำนักเรียนไม่สูบบุหรีด่ ้วย นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร
๖. กำรทำสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดผลเสียอย่ำงไร

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑……………………………………………………..
๒……………………………………………………..
๓……………………………………………………..
๔……………………………………………………..

๓๗
เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูกและพูดปฏิเสธได้ ๕ - ๖ ข้อ
ตอบถูกและพูดปฏิเสธได้ ๓ - ๔ ข้อ
ตอบถูกและพูดปฏิเสธได้ ๑ – ๒ ข้อ
ตอบไม่ถูกและพูดปฏิเสธไม่ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนได้ ๔ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ “ผ่าน”

๓ คะแนน (ระดับดีเยี่ยม)
๒ คะแนน (ระดับดี)
๑ คะแนน (ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำ)
0 คะแนน (ไม่ผ่ำน)

๓๘
กิจกรรมที่ ๘

ชื่อกิจกรรม รอบคอบ รอบรู้ เป็นหนทำงสู่ควำมสำเร็จ
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัด ๑.๓ มีทักษะกระบวนกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ คิดแก้ปัญหำ
แนวคิด
กำรกล้ำพูดปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีผู้มำชักชวนให้กระทำ เป็นกำรแสดงถึงกำรมีทักษะ
กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียน ซึ่งนักเรียนควรฝึกบ่อย ๆ เพรำะจะเป็นเกรำะป้องกันไม่ให้นักเรียน
กระทำในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ทุจริต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (กำรทุจริต) ได้เหมำะสม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง “ยำขยัน เป็นเหตุ” ให้นักเรียนฟัง
๒. ครูซักถำมนักเรียนให้ช่วยกันสรุปเรื่องที่ฟังว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ฟังเรื่องนี้แล้วนักเรียน
ได้ข้อคิดอะไร
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงำน เรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนนำเสนอผลกำรทำใบงำน เรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๕. ครูสรุปเพิ่มเติมว่ำ ถ้ำมีคนมำชวนเรำไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง เรำต้องกล้ำปฏิเสธไม่
ไปทำตำมคำชักชวน เพรำะกำรทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นกำรกระทำที่เรียกว่ำ ทุจริต เมือ่ ทำแล้วจะ
ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น” ในเรื่องควำมซื่อสัตย์ / ควำมมีวินัย / กำรอยู่อย่ำงพอเพียงและ
ทักษะกำรคิด
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
๒. ใบงำนเรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำน เรื่อง ยำขยัน เป็นเหตุ

๓๙
ใบงาน
เรื่อง ยาขยัน เป็นเหตุ
คาชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดและตอบคำถำม
๑. “ยำขยัน” ในเรื่องนี้ หมำยถึงอะไร
๒. “ยำขยัน” กินแล้วเรียนเก่ง ขยันอ่ำนหนังสือ และทำให้สมองดี
ข้อมูลข้ำงบนนี้ น่ำเชื่อถือหรือไม่ เพรำะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
๓. ทำไมเพื่อน ๆ ของบอลจึงคิดว่ำ ยำที่บอลนำมำขำยเป็นยำเสพติด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
๔. ถ้ำมีเพื่อนชวนให้นักเรียนขโมยเงินแม่ไปเล่นเกม นักเรียนจะพูดปฏิเสธอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
๕. นักเรียนคิดว่ำกำรขโมยเงินแม่ไปเล่นเกม เป็นกำรกระทำที่ไม่ดี หรือเป็นกำรทุจริต
ในเรื่องใดบ้ำง ให้ขีดเครื่องหมำย / ใน
ควำมไม่ซื่อสัตย์
ไม่มีควำมพอเพียง
ไม่มีวินัย
ไม่มีทักษะกำรคิด
๖. กำรขโมยเงินแม่ ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ไม่ดี (ทุจริต) ก่อให้เกิดผลเสียต่อนักเรียนอย่ำงไร
……………………………………………………………
……………………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบถูก ๖ ข้อ
ได้
ตอบถูก ๔ - ๕ ข้อ ได้
ตอบถูก ๒ - ๓ ข้อ ได้
ตอบถูก ๐ – ๑ ข้อ ได้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้ ๓ คะแนนขึ้นไป
ถือว่ำ “ผ่าน”

๔๐

ยาขยัน เป็นเหตุ
ลุงเบิ้มขำยยำที่ลุงเรียกและโฆษณำว่ำเป็น “ยาขยัน” กินแล้วเรียนเก่ง ขยันอ่ำนหนังสือ สมองดี
ต้องยำขยันของลุงเบิ้ม เด็ก ๆ ในหมู่บ้ำนหลำยคนเชื่อว่ำมียำขยันจริง ๆ จึงไปซื้อมำกิน
ปรำกฏว่ำวันต่อ ๆ มำต้องกินทุกวัน และเพิ่มปริมำณมำกขึ้นจนถึงขั้นเสพติด หน่องรู้ว่ำ
ยำขยันของลุงเบิ้มที่เพื่อน ๆ กินไปนั้น เป็นยำเสพติดแน่ ๆ เมื่อลุงเบิ้มโฆษณำให้หน่องกินยำขยัน
หน่องปฏิเสธทันทีโดยไม่ลังเล เพรำะรู้ดีว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ดี ให้โทษต่อร่ำงกำยและรีบวิ่ง
ไปบอกลุงชัย ลุงเบิ้มจึงรีบวิ่งหนีไป
ลุงชัยพำหน่องไปแจ้งควำมกับตำรวจ ลุงเบิ้มจึงหนีออกจำกหมู่บ้ำนไป บอลลูกชำยของลุงเบิ้ม
กินยำขยันที่พ่อซ่อนไว้ มีอำกำรซูบผอม กระวนกระวำย ต้องกำรกินยำเพิ่มขึ้นและนำมำขำยให้เพื่อน ๆ
บอกว่ำเป็นยำดี ยำวิเศษ กินแล้วจะเรียนเก่งมำก แต่เพื่อน ๆ ก็เห็นแล้วว่ำบอลซูบผอมมำก ยำขยันที่ว่ำ
คงจะเป็นยำเสพติด ทุกคนจึงปฎิเสธไม่ซื้อยำขยัน เมื่อบอลชวนให้ซื้อยำมำกิน โดยพูดว่ำ “เรำคงไม่ต้อง
ซื้อยำขยันมำกินหรอก เรำคิดว่ำถ้ำเรำตั้งใจเรียน / ขยันอ่ำนหนังสือ เรำจะเรียนเก่งได้”
เมื่อกล้ำปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้องได้ ทุกคนก็ปลอดภัย ห่ำงไกลจำกสิ่งไม่ดี

๔๑
กิจกรรมที่ ๙

ชื่อกิจกรรม ไม่แตกแถว
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
๒.๒ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตนเอง
แนวคิด
กำรยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกำ ระเบียบอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองวินัยเป็นสิ่งดีงำมเรำย่อมปรำรถนำที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย จะส่งผลให้เกิดควำมสำเร็จ
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เรำต้องกำรเกิดขึ้นได้และคนที่มีวินัยจะเป็นที่ประพฤติดีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมสำคัญที่จำเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง ข้อบังคับ
กฎกติกำ ระเบียบและกฎหมำย
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง มำดู มำดู มดเดินสวยมำกให้นักเรียนดูจนจบ
๒. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูตั้งคำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด โดยใช้คำถำม
เช่น
- จำกคลิปวีดีโอนักเรียนเห็นอะไร ( ต้องกำรให้นักเรียนตอบคำถำมเรื่องของมดเดิน
เป็นระเบียบไม่แตกแถว)
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้วนักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร
- มีใครบ้ำงที่มีกำรปฏิบัติตนเช่นเดียวกับกำรเดินของมดในคลิปวีดีโอที่ชม
๓. ครูเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรแสดงออกจำนวน ๓ คน เพื่อกำหนดบทบำทสมมติ
( กำรกำหนดบทบำทสมมตินี้ นักเรียนคนอื่นๆ ไม่ทรำบ ) โดยให้นักเรียนที่แสดงบทบำทสมมติ
ดังนี้ คือ
คนที่ ๑ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวำย ในแถวที่ ๑
คนที่ ๒ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุดในแถวที่ ๒
คนที่ ๓ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ยืนหน้ำแถวที่ ๓
๔. ครูกำหนดสถำนกำรณ์ให้นักเรียนที่เหลือในห้อง (ไม่รวมนักเรียนที่แสดงบทบำทสมมติ)
ออกมำรับสมุดงำนจำกครูโดยเข้ำแถว จำนวน ๓ แถว

๔๒
๕. นักเรียนที่แสดงบทบำทสมมติ เริ่มแสดงบทบำทที่ได้รับ โดยมอบหมำยดังนี้
คนที่ ๑ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวำย แถวที่ ๑
คนที่ ๒ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุด แถวที่ ๒
คนที่ ๓ ให้เดินแซงคิวหน้ำเพื่อนคนที่ยืนหน้ำ แถวที่ ๓
๖. เมื่อจบกำรแสดงบทบำทสมมติ ครูสนทนำ ซักถำม นักเรียนที่ถูกแซงคิวทั้ง ๓ แถว
โดยให้ตอบคำถำมต่อไปนี้
รู้สึกอย่ำงไรเมื่อถูกแซงคิว
- แก้ปัญหำในขณะถูกแซงคิวอย่ำงไร เช่น ได้พูดอะไรกับเพื่อนที่มำแซงคิวหรือไม่ถ้ำพูด
พูดว่ำอย่ำงไร เป็นต้น
- กำรแซงคิวเป็นกำรปฏิบัติตนที่ดีหรือไม่ เพรำะอะไร
- กำรเข้ำแถวมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่ำงไร
- ในชีวิตประจำวันถ้ำต้องเข้ำแถวซึ่งต้องใช้เวลำรอคอยนำนๆ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร
- กำรแซงคิวเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด ( กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ำใจว่ำเรื่องของเวลำและ
กำรละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นกำรทุจริต เช่นกัน )
- กำรแซงคิวเกิดผลเสียอย่ำงไร
๗. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจำกกำรทำกิจกรรมว่ำกำรเข้ำแถวเป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นคนมีวินัย ยอมรับ
และปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน และกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงจะช่วยให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่ำงสงบ ซึ่งเป็นกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดย
ไม่ทุจริตในเรื่องของเวลำและกำรไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๘. ครูฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมประจำวันในเรื่องกำรสร้ำงวินัยในกำรเดินแถว
ตำมกิจกรรม ๑ ไม่แตกแถว
สื่อและอุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง มำดู มำดู มดเดินสวยมำกโดยสำมำรถทำกำรดำวน์โหลด
ได้จำกเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=1rINwA0O7bE
๒. นักเรียนที่แสดงบทบำทสมมติ
๓. สถำนกำรณ์ที่กำหนดในกำรแสดงบทบำทสมมติ
๔. กิจกรรมไม่แตกแถว

๔๓
การวัดผลและประเมินผล
กำรสังเกตกำรณ์มีวินัยในตนเอง เรื่องของกำรเดินแถว
ครูสำมำรถเชื่อมโยงกับกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น กำรแต่งกำย กำรรักษำวินัยในห้องเรียนเป็น
ต้น หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหำตำมสภำพปัญหำ หรือบริบทของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักใน
ปัญหำสังคมของตนเองจำกกำรที่ได้วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์แก้ไข
ปัญหำเหล่ำนั้น

๔๔
คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับวินัย เรื่อง มาดู มาดู มดเดินสวยมาก

๔๕
กิจกรรมการปลูกฝังวินัย
กิจกรรมที่ ๑ ไม่แตกแถว
วิธีการฝึก
๑. นักเรียนทุกคนเข้ำแถวเรียงลำดับไหล่ (จะเป็นแถวหน้ำกระดำนหรือแถวตอนลึกได้)

๒. ครูสำธิตกำรเดินแบบมีสติ (ครูต้องฝึกกำรเดินแบบมีสติให้เป็นตัวอย่ำงกับนักเรียน)
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 ครูให้กำรเสริมทำงบวก ชื่นชม
และเมื่อพบนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตำมที่ครูฝึก ครูไม่ควรพูดในเชิงลบ หรือใช้น้ำเสียงที่ดังแสดง
อำรมณ์โกรธ ครูควรถำมนักเรียนด้วยเหตุผลว่ำทำไมถึงทำไม่ได้เพรำะอะไร ครูเปิดโอกำสให้นักเรียน
ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ฝึกเดินแถวใหม่อีกครั้งโดยครูคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
๕. ครูพำนักเรียนฝึกปฏิบัติกำรเดินแถวแบบมีสติ ทุก ๆ วัน จนเป็นนิสัย นักเรียนจะเกิดในเรื่อง มีวินัย
ในกำรเดินแถว
๖. ครูซักถำมนักเรียนถึงผลดีของกำรเดินแถว อย่ำงมีระเบียบไม่แตกแถว นักเรียนได้รับประโยชน์
ด้ำนใดบ้ำง เช่น

๔๖
ผลดี
เดินแถวเป็นระเบียบมองดูสวยงำม
- ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น
- ปลูกจิตสำนึกในเรื่องกำรมีวินัย
- ถึงที่หมำยได้เร็วทันเวลำ
- นักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม
เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในกำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ นักเรียนได้ชื่อว่ำปฏิบัติ
ตำมข้อตกลง กฎระเบียบของโรงเรียน มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๗. ครูซักถำมนักเรียนถึงผลเสียของกำรเดินไม่เป็นระเบียบ เช่น วิ่งแซงกัน เล่นกัน พูดคุยเสียงดัง
ในระหว่ำงเดินแถว เป็นต้น
ผลเสีย
-

นักเรียนไม่มีระเบียบในตนเอง
- ทำให้เกิดกำรทะเลำะกันกับเพื่อน
- ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- ส่งเสียงรบกวนคนอื่น
- ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของกำรมีวินัย ขำดควำมรับผิดชอบ
- เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัย
๘. กำรเดินแถวเป็นระเบียบเป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น นักเรียนเป็นคนมี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองปฏิบัติตำมหน้ำที่และสิทธิของตน
-

๔๗
แบบสังเกต การมีวินัยในตนเองเรื่อง การเดินแถว
ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น....................วันที.่ ......เดือน.......................พ.ศ................
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำย () ลงในช่องพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้ ๑ คะแนน ถ้ำไปปฏิบตั ิ ได้ ๐ คะแนน

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รายการประเมิน
เดินแถวเป็นระเบียบ
ก้ำวเท้ำแบบมีสติ
ไม่พูดคุยและเล่นกันในขณะเดินแถว
ไม่วิ่งแซงกันในขณะเดินแถว
ไม่ร้องตะโกนเสียงดังในขณะเดินแถว
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.......................
เกณฑ์การให้คะแนนในรายการที่นักเรียนปฏิบัติ
๕ คะแนน หมำยถึง ได้ระดับ ดีมำก
๔ คะแนน หมำยถึง ได้ระดับ ดี
๓ คะแนน หมำยถึง ได้ระดับ พอใช้
ต่ำกว่ำ ๓ คะแนน หมำยถึง ได้ระดับ ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้ ๓ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่ำ ผ่าน

๔๘
กิจกรรมที่ ๑๐

ชื่อกิจกรรม วินัยที่ดี–ไม่ดี เรำเลือกได้
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
๒.๒ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตนเอง
๒.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชำติ
แนวคิด
กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยทุกคนจะต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของตนมีส่วนร่วมใน
กำรทำงำน รู้จักเคำรพสิทธิของผู้อื่น ร่วมแสดงควำมคิดเห็นตัดสินใจร่วมกัน ประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง
กฎกติกำ กำรอยู่ร่วมกัน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงควำมสำคัญที่จำเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง ข้อบังคับ กฎ
กติกำ ระเบียบกฎหมำย ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ รู้สิทธิของตนเองและรับผิดชอบในกำรกระทำ
ของตน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำๆกัน จำนวน ๔ กลุ่ม
๒. แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อรับเกมจิ๊กซอว์รูปภำพกลุ่มละ ๑ ภำพ ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ภำพแย่งกันซื้ออำหำร
- กลุ่มที่ ๒ ภำพนักเรียนเล่นในแถว
- กลุ่มที่ ๓ ภำพแย่งกันขึ้นรถโดยสำร
- กลุ่มที่ ๔ ภำพแย่งกันส่งงำนครู
๓. แต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ที่ได้รับภำยในเวลำ ๑๐ นำที ให้นักเรียนสังเกตภำพที่ต่อสำเร็จแล้วร่วมกัน
อภิปรำยตำมประเด็นคำถำมต่อไปนี้
- ภำพจิ๊กซอว์กลุ่มที่นักเรียนได้รับเป็นภำพอะไร
- นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนเด็กในภำพนั้นหรือไม่เพรำะอะไร แสดงให้เห็นถึงกำรทุจริต
ได้อย่ำงไร
- กำรปฏิบัติตนตำมภำพก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย อย่ำงไร
- นักเรียนควรปฏิบัติตนเหมือนเด็กในภำพหรือไม่เพรำะเหตุใด

๔๙
- กำรปฏิบัติของนักเรียนในภำพเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด ( กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ำใจว่ำเรื่อง
ของเวลำและกำรละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นกำรทุจริต เช่นกัน )
๔. กลุ่มใดที่ต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จให้ทันตำมเวลำที่กำหนดให้บอกเหตุผลว่ำ สำเหตุที่ต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จ
ทันเวลำนั้น เพรำะสำเหตุใด ซึ่งประเด็นของกำรต่อจิ๊กซอว์ไม่เสร็จ เช่น
- สมำชิกภำยในกลุ่มไม่มีกำรวำงแผน
- สมำชิกภำยในกลุ่มขำดควำมรับผิดชอบ
- สมำชิกภำยในกลุ่มขำดวินัยในกำรทำงำน
๕. ครูสรุปแนวคิดจำกกิจกรรมดังนี้
กำรต่อจิ๊กซอว์รูปภำพให้สำเร็จต้องเกิดจำกกำรคิด วำงแผน และแก้ปัญหำร่วมกันส่วนภำพ
สำเร็จของจิ๊กซอว์แสดงถึงกำรปฏิบัติตนของนักเรียนทำงด้ำนวินัย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งในชีวิตจริงของนักเรียนต้องปฏิบัติ
ตนตำมข้อตกลง กฎระเบียบของห้องเรียน โรงเรียนที่นักเรียนอยู่ หำกทุกคนในสังคมร่วมมือกัน
ปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน เป็นกำรปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของควำมรับผิดชอบ
๖. ครูซักถำมนักเรียน โดยให้นักเรียนตอบคำถำมในใบงำน “หนูทำได้” จำกนั้นส่งตัวแทนนักเรียน
๒ - ๓ คน ออกมำนำเสนอผลงำน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้ำงข้อตกลง กฎ กติกำ ที่นักเรียนสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
กำรเดินแถวในขณะที่นักเรียนซื้ออำหำร รอขึ้นรถโดยสำร เป็นต้น
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประพฤติปฏิบัติตำมข้อตกลง
ข้อบังคับ กฎกติกำของห้องเรียน โรงเรียน ไม่ฝ่ำฝืน หำกไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกำ
ที่กำหนดไว้ร่วมกัน ถือได้ว่ำเป็นกำรทุจริต ในเรื่องต่ำงๆที่ส่งผลเสียทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ห้องเรียน
โรงเรียน สังคมและประเทศชำติต่อไป
๙. ครูฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตำมกิจกรรมที่ ๒ “กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร ” (โดยครู
จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงให้นักเรียนเห็นและปฏิบัติตำมข้อตกลง ครูเน้นย้ำนักเรียนจนเกิด
เป็นนิสัย )
๑๐. ครูบันทึกพฤติกรรม “กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร ” ลงในแบบสังเกตกำรมีวินัยในตนเอง
สื่อและอุปกรณ์
๑. เกมต่อภำพ (จิ๊กซอว์)
- ภำพเด็กแย่งกันซื้ออำหำร
- ภำพเด็กแย่งกันขึ้นรถโดยสำร
- ภำพเด็กแย่งกันส่งงำนครู
- ภำพนักเรียนเล่นในแถว

๕๐
๒. ใบงำน หนูทำได้
๓. กิจกรรมที่ ๒ “กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร ”
การวัดผลและประเมินผล
๑. กำรสังเกตกำรมีวินัยในตนเอง
๒. ใบงำน หนูทำได้
ข้อเสนอแนะ
ครูสำมำรถเชื่อมโยงกับกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น กำรแต่งกำย กำรรักษำวินัยในห้องเรียน
เป็นต้น หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหำตำมสภำพปัญหำ หรือบริบทของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักในปัญหำ
สังคมของตนเองจำกกำรที่ได้วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น

๕๑
แบบสังเกต การมีวินัยในตนเอง
ชื่อ-สกุล...............................................................ชั้น....................วันที.่ ......เดือน.......................พ.ศ. ..............
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำย () ลงในช่องพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้๑คะแนน ถ้ำไปปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รายการประเมิน
ปฏิบัติตนตำมข้อตกลงที่กำหนด
เดินแถวเป็นระเบียบ
ไม่ส่งเสียงดังขณะทำกิจกรรม
เข้ำเรียนทุกชั่วโมง
ส่งงำนทุกครั้ง
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที.่ ........เดือน.............................พ.ศ.......................
เกณฑ์การให้คะแนนในรายการที่นักเรียนปฏิบัติ
๕
๔
๓
ต่ำกว่ำ ๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้ ๓ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่ำ ผ่าน

๕๒
ภาพสาหรับทาจิ๊กซอ

๕๓

กิจกรรมการปลูกฝังวินัย

๕๔
กิจกรรมที่ ๒ กำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำร
วิธีการฝึก
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน โดยเมื่อเข้ำโรงอำหำรแล้วจะไม่ส่งเสียงดัง
และกำหนดสัญลักษณ์ในกำรบอกถึงปริมำณอำหำรที่ต้องกำรจะรับประทำน ดังนี้
- ชูนิ้วโป้ง
แสดงว่ำ
ต้องกำรปริมำณอำหำรมำก

-

ชูนิ้วก้อย

-

ชูโป้งและนิ้วก้อย

แสดงว่ำ

แสดงว่ำ

ต้องกำรปริมำณอำหำรน้อย

ต้องกำรปริมำณอำหำรปำนกลำง

๒. ครูพำนักเรียนไปรับประทำนอำหำรที่โรงอำหำร โดยนักเรียนทุกคนเข้ำแถวตอนเรียง ๑ โดยใช้

กิจกรรมที่ ๑ ไม่แตกแถว มำบูรณำกำร
๓. เมื่อได้รับอำหำรแล้วให้ทุกคนเดินมำนั่งประจำที่บนโต๊ะอำหำร ( ครูควรจะคอยควบคุม กำกับ
ในช่วงระยะแรก เพื่อควำมสงบเรียบร้อย )
๔. ก่อนกำรรับประทำนอำหำรครูและนักเรียนทุกคน กล่ำวคำ “ขอบคุณข้ำว” ( เพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้กับผู้เรียนมีวินัยในกำรรับประทำนอำหำรและรับประทำนอำหำรในจำนให้หมดไม่เหลือเศษ
อำหำร )จำกนั้นรับประทำนอำหำรตำมปกติ

๕๕
คากล่าว “คาขอบคุณข้าว”
ข้ำวทุกจำน อำหำรทุกอย่ำง อย่ำกินทิ้งขว้ำง เป็นของมีค่ำ คนจนคนยำก มีมำกนักหนำ สงสำร
บรรดำ เด็กตำดำดำ

(ครูอำจติดคำกล่ำว “คำขอบคุณข้ำว” บริเวณต่ำงๆในโรงอำหำร)
๕. เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จเรียบร้อย ให้แต่ละคนเดินแถวไปล้ำงภำชนะใส่อำหำรให้สะอำด
และจัดเก็บภำชนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ
- ครูควรกำรนั่งรับประทำนข้ำวของนักเรียน เมื่อครูพบมีนักเรียนบำงคนรับประทำนข้ำว
ไม่หมดจำน
- ครูควรซักถำมนักเรียนด้วยเหตุด้วยผลว่ำทำไมถึงรับประทำนไม่หมด ครูไม่ควรพูดเสียงดัง
ควรใช้คำพูดเชิงบวก นักเรียนฟังแล้วสบำยใจ ปฏิบัติตำมที่ครูแนะนำ
- ครูประเมินโดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเดินแถว / รับประทำนอำหำรและล้ำงภำชนะที่ใส่อำหำร
- กระตุ้นนักเรียนบอกผลดีของกำรใช้สัญลักษณ์ และกำรกล่ำวขอบคุณข้ำวโดยให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำเกิดผลดีอย่ำงไร เช่น
๑. มีระเบียบวินัยในตนเอง
๒.นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียน
๓. นักเรียนรู้จักกำรเคำรพกติกำ บ่งบอกถึงกำรเป็นคนไม่ทุจริตในเรื่องของวินัย
๔. นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรับประทำนอำหำรไม่ให้เหลือทิ้ง กลำยเป็นนิสัยติดตัว
๕. นักเรียนรู้จักมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น
๑. นักเรียนไม่มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
๒. โรงอำหำรจะเกิดควำมวุ่นวำยมีเสียงดัง
๓. อำหำรจะเหลือทั้งมำกมำย
ครูควรสรุปนักเรียนที่ปฏิบัติตำมข้อตกลงอยู่เป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัย ผลที่ได้รับนักเรียนได้ตระหนัก
เห็นควำมจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตำมข้อตกลง เป็นกำรปลูกจิตสำนึกนักเรียนในเรื่อง กำรมีวินัยและควรปลูกฝัง
จิตสำนึกในเรื่อง ของระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ต้องรู้จักกำรยอมรับ กฎ กติกำ
ข้อตกลงของโรงเรียน สังคม ประเทศชำติ

๕๖
ใบงาน “หนูทาได้”
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................ชั้น.............................
วันที่.............เดือน...............................................พ.ศ. ........................
คาชี้แจง นักเรียนตอบคำถำมโดยช่วยกันแสดงควำมคิดตำมข้อคำถำมต่อไปนี้
๑. กำรที่คนแย่งกันซื้ออำหำร เป็นกำรกระทำที่ส่งผลถึงกำรขำดจิตสำนึกในเรื่องใด นักเรียนคิดว่ำจะมี
วิธีแก้ปัญหำอย่ำงไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๒. กำรที่ทุกคนแย่งกันขึ้นรถโดยสำร เกิดผลเสียในเรื่องอะไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
วิธีกำรแก้ปัญหำ เพื่อฝึกกำรมีระเบียบวินัย ควรทำอย่ำงไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๓. นักเรียนยืนล้อมครูเพื่อแย่งส่งกำรบ้ำน กำรปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสียกับใครบ้ำง เพรำะเหตุใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
นักเรียนคิดว่ำควรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรทำอย่ำงไร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๔. นักเรียนพูดคุยส่งเสียงดังในขณะที่ครูมอบหมำยงำนให้ทำจนงำนไม่เสร็จตำมเวลำ กำรกระทำนี้
เกิดผลเสียกับใครบ้ำง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เป็นกำรทุจริตในเรื่องของอะไร.....................................................................................................................
มีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไรเพื่อให้นักเรียนเกิดวินัยในกำรทำงำน........................................................................

๕๗
กิจกรรมที่ ๑๑

ชื่อกิจกรรม ข้อตกลงระหว่ำงเรำ
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียน

มีวินัย ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
๒.๒ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตนเอง
๒.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชำติ
แนวคิด
กำรยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกำ ระเบียบอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองวินัยเป็นสิ่งดีงำมเรำย่อมปรำรถนำที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย จะส่งผลให้เกิดควำมสำเร็จ
ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เรำต้องกำรเกิดขึ้นได้และคนที่มีวินัยจะเป็นที่ประพฤติดีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนและทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ โดยครูให้กำรชี้แนะ
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้สิทธิของตนเอง
๓. เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบในกำรกระทำของตน
๔. มีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงของห้อง
๕. รู้สิทธิของเพื่อน ครูและผู้ปกครอง
๖. รู้จักบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอ กำร์ตูนคุณธรรม ๘ ประกำร ให้นักเรียนดูจนจบ
๒. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูตั้งคำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด โดยใช้คำถำม
เช่น
- จำกคลิปวีดีโอนักเรียนเห็นอะไร ( ต้องกำรให้นักเรียนตอบคำถำมเรื่องของนักเรียนที่
ปฏิบัติตนถูกต้องตำมกฎระเบียบวินัย และไม่ถูกต้องตำมกฎระเบียบวินัย พร้อมทั้งผล
ของกำรปฏิบัติตน)
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้วนักเรียนเกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร จึงจะเหมำะสมที่สุด
๓. ครูนำแผ่นภำพจำนวน ๓ ชุดให้นักเรียนดูและเปรียบเทียบภำพแล้วแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภำพที่นักเรียนเห็น ดังนี้

๕๘
- ภำพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร
- ภำพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนนั่งเรียบร้อยมีครูสอนกับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำสิ่งของกัน
ในห้องเรียนขณะครูสอน
- ภำพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษกับภำพห้องเรียนสะอำด
เป็นระเบียบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนเลือกได้ จะเลือกภำพใด เพรำะเหตุใด
ผลดีผลเสียของแต่ละภาพที่มีต่อตนเอง ต่อสังคมเป็นอย่ำงไรโดยตั้งคำถำมดังนี้
- ภำพใดที่นักเรียนควรจะนำไปเป็นแบบอย่ำงและควรปฏิบัติตำม
- ภำพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนำไปเป็นแบบอย่ำงและไม่ควรปฏิบัติตำม
- ภำพใดที่นักเรียนควรจะนำไปเป็นแบบอย่ำงและควรปฏิบัติตำมมีข้อดีอย่ำงไร
- ภำพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนำไปเป็นแบบอย่ำงและไม่ควรปฏิบัติตำมมีข้อเสียอย่ำงไร
- ภำพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนำไปเป็นแบบอย่ำงและไม่ควรปฏิบัติตำมแสดงให้เห็นกำร
ทุจริตในเรื่องใด
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำภำพที่นักเรียนเห็นนั้นควรกำหนดข้อตกลง อะไรบ้ำงที่ทำให้
ห้องเรียนของเรำสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่ำ ๆ กัน
แล้วครูแจกใบไม้กระดำษกลุ่มละประมำณ ๑๐ ใบ ให้นักเรียนร่วมกันคิด แล้วเขียนข้อตกลง
ของกำรอยู่ร่วมกันในห้องเรียนลงบนใบไม้ กระดำษ ข้อละ ๑ ใบ
๒. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและ
เลือกข้อตกลงไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติของห้องเรียน โดยให้ใช้มติของนักเรียนในห้องเรียน
๓. ให้นักเรียนเลือกข้อตกลงที่เขียนในแผ่นกระดำษรูปใบไม้ตำมข้อ ๔ และนำเสนอ
ข้อตกลงละ ๑ ใบแล้วนำไปติดที่ต้นไม้ข้อตกลงของเรำ ซึ่งครูสำมำรถจัดทำหรือจัดหำได้ตำม
ควำมเหมำะสมดังภำพตัวอย่ำง

๕๙

ที่มาของรูปภาพ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=343852
๔. ครูถำมคำถำมว่ำ “ถ้ำนักเรียนไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่นักเรียนได้กำหนดไว้บนต้นไม้ข้อตกลง

เป็นกำรทุจริตหรือไม่ อย่ำงไร และจะส่งผลเสียอย่ำงไร โดยบันทึกลงบัตรบันทึก ดังตัวอย่ำง
บัตรตัวอย่าง

ข้อตกลงของหนู คือ ................................................................................
หากหนูไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ แสดงว่าหนูทุจริต
เรื่อง
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผลเสีย คือ ....................................................................................................
เพราะฉะนั้นหนูสัญญาว่าหนูจะปฏิบัติตามข้อตกลงหนูจะไม่ทุจริต

๕. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจำกกิจกรรมว่ำ กำรออกกฎระเบียบของห้องเรียนที่ได้จำกพวกเรำ

ทุกคนร่วมกันคิดและตกลงร่วมกัน แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรหำแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
กำรยอมรับกำรอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่ำงเป็นสุข

๖๐
ครูเชื่อมโยงกับชีวิตจริงว่ำ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ทุกคนควรมีส่วนร่วม ร่วมกัน
กำรกำหนดกฎ กติกำข้อตกลงให้ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกันโดยครูเป็นผู้ที่เน้นย้ำให้นักเรียน
ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ร่วมกันคิด อยู่เป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัย ส่งผลให้เป็นคนมีวินัยในตนเอง
มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และสิทธิของตนเอง เป็นกำรปลูกจิตสำนึกในเรื่องของกำรไม่ทุจริต
ต่อหน้ำที่
สื่อและอุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอ กำร์ตูนคุณธรรม๘ ประกำร สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=Hz-qgl2BsVg กำร์ตูนคุณธรรม ๘ ประกำร ตอน มีวินัย
๒. ใบไม้ที่ตัดจำกกระดำษโปสเตอร์ จำนวนประมำณ ๑๐๐ ใบ
๓. ต้นไม้ข้อตกลงเป็นกิ่งไม้แห้ง หรือต้นไม้พลำสติก ๑ ต้น
๔. ภำพพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียน เช่น
- ภำพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับ ภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร
- ภำพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนเรียบร้อยมีครูสอนกับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำกันใน
ห้องเรียนขณะครูสอน
- ภำพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษกับภำพห้องเรียนสะอำด
เป็นระเบียบ
การวัดและประเมินผล
๑. กำรสังเกต
๒. กำรประเมินผลงำน
- ต้นไม้ข้อตกลง

๖๑

คลิปวีดีโอ การ์ตูนคุณธรรม ๘ ประการ ตอน มีวินัย

๖๒
ชุดภาพกิจกรรม
ภำพชุดที่ ๑ นักเรียนแย่งกันซื้ออำหำร กับ ภำพนักเรียนเข้ำแถวซื้ออำหำร

ภำพชุดที่ ๒ ภำพนักเรียนเรียบร้อยมีครูสอนกับ ภำพนักเรียนเล่นขว้ำงปำกันในห้องเรียนขณะครูสอน

ภำพชุดที่ ๓ ภำพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดำษกับภำพห้องเรียนสะอำดเป็นระเบียบ

แบบสังเกต การมีวินัยในตนเองเรื่อง ข้อตกลงของเรา

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

๖๓
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำย () ลงในช่องพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนให้ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ได้๑คะแนน ถ้ำไปปฏิบัติ ได้ ๐ คะแนน

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

พฤติกรรม
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รายการประเมิน
ตั้งใจเรียน
ทำงำนที่มอบหมำยสำเร็จ
ปฏิบัติตนตำมสิทธิของตนเองอย่ำงเหมำะสม
มีควำมรับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในกำรกำหนดข้อตกลงของห้อง โรงเรียน
รวม
สรุปผลการประเมิน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที.่ ........เดือน.............................พ.ศ.......................
เกณฑ์การให้คะแนนในรายการที่นักเรียนปฏิบัติ
๕
๔
๓
ต่ำกว่ำ ๓

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
นักเรียนต้องได้ ๓ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่ำ ผ่าน

๖๔
กิจกรรมที่ ๑๒

ชื่อกิจกรรม หนูทำได้
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

วินัย ทักษะกระบวนกำรคิด

ตัวชี้วัด ๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
๒.๒ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และสิทธิของตนเอง
๒.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
แนวคิด
กำรอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียนให้มีควำมสุข ควรมีกำรกำหนดข้อตกลง และระเบียบ
ของห้องเรียนและโรงเรียน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรออกกฎระเบียบของห้องเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรทำกิจกรรมในห้องเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูติดรูปภำพเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ไว้หน้ำห้องเรียน
- รูปภำพนักเรียนทิ้งขยะลงพื้น
- รูปภำพห้องเรียนสะอำดมีระเบียบ
- รูปภำพห้องเรียนสกปรก ถังขยะเต็มล้นลงพื้น
- รูปภำพเด็กเล่นขว้ำงปำกันให้ห้องเรียน
- รูปภำพบริเวณโรงเรียนสะอำดเรียบร้อย
- รูปภำพบริเวณโรงเรียนสกปรก
- รูปภำพนักเรียนช่วยกันทำควำมสะอำดห้องเรียนและโรงเรียน
ฯลฯ
ให้นักเรียนพิจำรณำรูปภำพต่ำง ๆ ถ้ำเลือกได้ นักเรียนจะเลือกภำพใด เพรำะเหตุใด มีผลดีผลเสีย
กับตัวเรำ และสังคมอย่ำงไร
๒. นักเรียนช่วยกันพิจำรณำรูปภำพแต่ละภำพที่ครูติดไว้ ว่ำมีผลดีผลเสียอย่ำงไร
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปว่ำภำพใดบ้ำงควรมีกำรตั้งกฎกติกำ เพื่อให้ห้องเรียนและโรงเรียนของเรำ
มีระเบียบวินัย
๔. ครูอธิอบำยควำมหมำยของคำว่ำ กำรมีวินัย (ดูภำคผนวก)
๕. ครูให้นักเรียนร่วมกันตั้งกฎข้อตกลงของห้องเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติร่วมกัน

๖๕
๖. นักเรียนร่วมกันวำงแผนกำรทำงำนตำมข้อตกลงของห้องเรียน
๗. เมื่อทุกคนวำงแผนกำรทำงำนตำมข้อตกลงเสร็จ จำกนั้นครูช่วยนักเรียนทำตำรำงว่ำใครบ้ำง

จะมำทำควำมสะอำดในห้องเรียน บริเวณหน้ำห้องเรียนในหนึ่งสัปดำห์
๘. ครูและนักเรียนช่วยกันดูแลและตรวจสอบผลกำรทำงำนว่ำ ทำได้ตำมข้อตกลงที่วำงไว้หรือไม่
(ครูจะต้องทำอย่ำงจริงจัง และต้องคอยชี้แนะ ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลให้นักเรียนตลอดเวลำ)
๙. นักเรียนที่รับผิดชอบกำรทำงำนในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ
กลุ่มตนเองเป็นผังควำมคิด จำกนั้นส่งตัวแทนออกมำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลดี ผลเสียของกำรปฏิบัติงำน
สื่อ / อุปกรณ์
รูปภำพเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
การวัดผล / ประเมินผล
๑. ตรวจใบงำนกำรปฏิบัติจริง
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน

๖๖
กิจกรรมที่ ๑๓

ชื่อกิจกรรม หอคอยงำช้ำง
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

มีวินัย

กระบวนกำรคิด อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัด ๒.๒ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตนเอง
แนวคิด
กำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในกำรกระทำของตน กำรมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน ตัดสินใจและประเมินผลงำนร่วมกัน ทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจใน
ควำมสำเร็จร่วมกัน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตั้งใจเรียนและทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ โดยครูให้กำรชี้แนะ
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้สิทธิของตนเอง
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในกำรกระทำของตน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำเข้ำสู่บทเรียนโดยถำมนักเรียนว่ำ
๑.๑ ทำไมนักเรียนต้องเข้ำแถวทุกเช้ำ
๑.๒ ทำไมนักเรียนต้องเดินเป็นแถวเข้ำห้องเรียน
๑.๓ ทำไมนักเรียนไม่พูดคุยขณะครูสอน
๒. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่ำ กำรปฏิบัติดังกล่ำวเป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของห้องเรียน
หรือของโรงเรียนซึ่งทุกคนที่อยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติอย่ำงนี้ทุกวัน ไม่ว่ำเรำจะชอบหรือไม่ชอบก็ตำม
แต่เรำต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัย กำรปฏิบัติอย่ำงนี้ เรียกว่ำ “วินัย”
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่ำ ๆ กัน กลุ่มละประมำณ ๓ – ๕ คน ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมำรับ
ใบงำนที่ครูแจกให้พร้อมกระดำษหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๒ ฉบับ
๔. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตำมใบงำนที่ ๑ กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง โดยร่วมกันวำงแผนออกแบบ
กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำงให้สูงที่สุดและตั้งได้ กลุ่มไหนเสร็จก่อนและมีผลงำนตำมที่กำหนด
ให้นำเสนอวิธีกำรและขั้นตอนกำรทำงำนของกลุ่มที่ประสบควำมสำเร็จ
๕. กลุ่มที่เสร็จทีหลังและผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ให้นำเสนอว่ำเพรำะเหตุใดจึงไม่สำเร็จ
มีปัญหำอุปสรรคอย่ำงไร และมีวิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลกำรปฏิบัติงำนลงในใบงำนที่ ๒ สรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
เสร็จแล้วส่งตัวแทนนำเสนอ พร้อมทั้งนำผลงำนไปติดที่ป้ำยนิทรรศกำรในห้องเรียน

๖๗
๗. ครูชื่นชมผลงำนของนักเรียนและสรุปเพิ่มเติมว่ำ ในกำรกระทำสิ่งใดก็ตำม เรำต้องช่วยกัน

ทำงำนโดยร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผนและตัดสินใจ ร่วมทำงำน ร่วมประเมิน
ผลงำน รู้จักใช้วัสดุที่มีอย่ำงพอเพียง และจะทำให้เกิดผลงำนที่เรำภำคภูมิใจร่วมกัน
ถ้ำทำงำนไม่เสร็จอำจเกิดจำกกำรวำงแผนไม่ดี/ไม่ยอมรับข้อตกลงของกลุ่ม/สมำชิกในกลุ่ม
ไม่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียถึงทำงำนไม่สำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย
ตำมเวลำที่กำหนด ไม่รู้จักสิทธิของตนและไม่รับผิดชอบในกำรทำงำน ซึ่งถือเป็นกำรทุจริต
ในเรื่องเวลำ และควำมรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น
๘. ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียน สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง แล้วบันทึกผล
สื่อ / อุปกรณ์
๑. กระดำษหนังสือพิมพ์เก่ำ ๒ ฉบับ
๒. เทปใส
๓. กิจกรรม หอคอยงำช้ำง
๔. ใบงำนที่ ๑ กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
๕. ใบงำนที่ ๒ กำรสรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
การวัดผล / ประเมินผล
๑. ตรวจผลงำนกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
๒. ตรวจใบงำนกำรสรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
๓. แบบประเมินผลกำรทำงำนกลุ่ม
๔. แบบสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และสิทธิของตน

๖๘
ใบงาน
การสร้างหอคอยงาช้าง
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปรับอุปกรณ์กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำงกลุ่มละ ๑ ชุด ดังนี้
๑.๑ กระดำษหนังสือพิมพ์ ๒ ฉบับ
๑.๒ เทปใส ๑ ม้วน
วิธีการปฏิบัติงานการสร้างหอคอยงาช้าง
นักเรียนวำงแผนออกแบบกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง โดยนำกระดำษหนังสือพิมพ์มำออกแบบสร้ำงให้
เป็นรูปหอคอย ให้สูงที่สุดในเวลำ ๒๐ นำที

๖๙
การสรุปผลการสร้างหอคอยงาช้าง
กลุ่มชื่อ……………………………………………………………….ชั้น…………………..
๑. หน้ำที่ของนักเรียนแต่ละคนในขณะที่ทำกิจกรรมหอคอยงำช้ำง คืออะไร

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๔ …………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๕……………………………………………………………………………………………………………………………..
บอกวิธีกำรทำงำนของกลุ่มให้สำเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถ้ำนักเรียนไม่ตั้งใจทำงำนจะเกิดอะไรขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถ้ำทำงำนไม่ประสบควำมสำเร็จ นักเรียนคิดว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด และจะเกิดผลเสียต่อ
ตนเองและกลุ่มอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด หอคอยงำช้ำงที่ประสบควำมสำเร็จเกิดจำกอะไรบ้ำง

หอคอยงาช้าง
ที่ประสบผลสาเร็จ
เกิดจาก

๗๐
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการทางานกลุ่ม
ประเด็น
การประเมิน
๑. คณะทำงำน

๒. ควำม
รับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่
๓. ขั้นตอน
กำรทำงำน

๔. เวลำ

๕. ควำมร่วมมือ
ในกำรทำงำน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
ขำด
ขำด
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
๑ อย่ำง
๒ อย่ำง

๔
มีประธำน
เลขำนุกำร
ผู้นำเสนอ
และผู้ร่วมงำน
ทุกคนมีหน้ำที่ มีผู้มีหน้ำที่ แต่ มีผู้มีหน้ำที่ แต่
และควำม
ไม่รับผิดชอบ ไม่รับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อ
๑ คน
๒ คน
หน้ำที่ของตนเอง
-คัดเลือกและ
ขำด ๑
ขำด ๒
ขั้นตอน
ขั้นตอน
เตรียมข้อมูลให้
หรือไม่
หรือไม่
เหมำะสม
ชัดเจน
ชัดเจน
-มีกำรวำงแผนกร
ทำงำน
-มีกำรเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
-มีกำรปฏิบัติ
ตำมแผนและ
พัฒนำงำน
เสร็จก่อนกำหนด
เสร็จตำม
เสร็จไม่ทัน
และงำนมี
กำหนดและ กำหนด แต่งำน
คุณภำพ
งำนมีคุณภำพ
มีคุณภำพ

๑
ขำด
องค์ประกอบ
๓ อย่ำงขึ้นไป
มีผู้มีหน้ำที่ แต่
ไม่รับผิดชอบ
๓ คน
ขำด ๓
ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่
ชัดเจน

เสร็จไม่ทัน
กำหนดและ
งำนไม่มี
คุณภำพ
ทุกคนมีส่วนร่วม ๘๐% ของกลุ่ม ๖๐% ของกลุ่ม ๔๐% ของ
และให้ควำม มีส่วนร่วมและ มีส่วนร่วมและ กลุ่มมีส่วน
ร่วมมืออย่ำง ให้ควำมร่วมมือ ให้ควำมร่วมมือ ร่วมและให้
เต็มที่
ควำมร่วมมือ

๗๑
แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตน
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………..ชั้น…………………….เลขที่…………………………
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำย ( ) ลงในช่องพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของนักเรียนที่ตรงกับควำมเป็นจริง
๒. รำยกำรใดที่นักเรียนปฏิบัติ ให้รำยกำรละ ๑ คะแนน
รำยกำรใดที่นักเรียนไม่ปฏิบัติ จะไม่ได้คะแนน
๓. รวมคะแนนในรำยกำรที่นักเรียนปฏิบัติ แล้วนำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๕ คะแนน
ได้ระดับ
ดีมำก
๔ คะแนน
ได้ระดับ
ดี
๓ คะแนน
ได้ระดับ
พอใช้
ต่ำกว่ำ ๓ คะแนน
ได้ระดับ
ควรปรับปรุง
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รายการ
๑. มีส่วนร่วมในกำรประชุมวำงแผนกำรทำงำน
๒. ทำงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๓. ใช้วัสดุที่มีอยู่อย่ำงพอเพียง
๔. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและปรับปรุงงำน
๕. งำนเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
รวมคะแนน
ระดับที่ได้

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้ประเมิน
(……………………………..……………………)
วันที่ ……….เดือน……………………พ.ศ………………

๗๒
กิจกรรมที่ ๑๔

ชื่อกิจกรรม ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลา ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจา และใจ
๓.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจา และใจ
แนวคิด
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการดาเนินชีวิตที่ดีงามและนาไปสู่
สังคมที่สุจริต ปราศจากการทุจริต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนไม่พูดปด
๒. เพื่อให้นักเรียนเกรงกลัวถูกลงโทษ เมื่อพูดโกหกหรือทาผิด
๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการไม่ลอกการบ้าน และไม่ลอกข้อสอบ
๔. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการไม่หยิบของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการเก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูเปิดคลิปวีดีโอเพลงประกอบภาพการ์ตูนชื่อเพลง “ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี ”
ให้นักเรียนดูและร้องเพลงตามจนคล่อง
๒. สนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่ากล่าวถึงเรื่องอะไร
๓. ครูเล่านิทานเรื่อง “เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา” ให้นักเรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนช่วยกันตอบคาถาม ๕ ข้อ
ตามใบกิจกรรมที่ ๑
๔. นักเรียนช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานเรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
๕. ครูสรุปข้อคิดจากนิทานเพิ่มเติม ดังนี้
“คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นคนดีและจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีได้รับคาชมเชย
ส่วนคนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต จะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีและไม่ได้รับความไว้วางใจ”
ชั่วโมงที่ ๒
๖. ครูแจกนิทานเรื่อง “เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา” ให้นักเรียนอ่านเป็นการทบทวนอีกครั้ง
๗. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ต่อไปนี้

๗๓
กลุ่มที่ ๑ ประโยชน์ของความซื่อสัตย์สุจริต
กลุ่มที่ ๒ โทษของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
กลุ่มที่ ๓ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์
๘. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอแล้วให้กลุ่มอื่นช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แล้วนาไปติดที่บอร์ดหน้า
ชั้นเรียน
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังความคิดตามใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง ความซื่อสัตย์เป็น
สมบัติของคนดี (เสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจ)
๑๐. ครูสรุปผลการจัดกิจกรรมว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งในการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ความซื่อสัตย์สุจริตจะนาพาสังคมให้เป็นสังคมที่สุจริตปราศจากการ
ทุจริตและการคดโกง ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นนิสัย
๑๑. ครูให้นักเรียน ให้คามั่นสัญญากับครูว่า จะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ (เพื่อปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียน)
๑) ไม่พูดปด
๒) ไม่ลอกการบ้าน
๓) ไม่ลอกข้อสอบ
๔) ไม่หยิบสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕) เก็บของได้ส่งคืน
๖) พูดความจริงต่อ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง
๑๒. นักเรียน ครู และผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามคามั่นสัญญาเดือนละ ๑ ครั้ง
(ตามแบบประเมิน) ตลอดปีการศึกษา
๑๓. ครูสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนเป็นรายเดือน ถ้าผู้เรียนคนใดไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในข้อใด ครูต้องจัดกิจกรรมซ่อมเสริมในข้อนั้นจนกว่านักเรียนจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกข้อ ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับคาชมเชยพร้อมเกียรติบัตร
(หมายเหตุ ครูผู้สอนสามารถเลือกคลิปวีดีโอจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม)
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอแพลงประกอบการ์ตูน เพลง ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
http://www.youtube.com/watch?v=4AZnVLUtcBc
๒. นิทาน เรื่อง “เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา”
๓. คลิปวีดีโอการ์ตูนนิทานหรรษา ตอน “เด็กเลี้ยงแกะ”
www.youtube.com/watch?v=7Qqr9lJROd8

๗๔
๔. นิทาน เรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”
๕. คลิปวีดีโอนิทาน เรื่อง “เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้”
http://www.youtube.com/watch?v=lZ7wdJUF2Jo
๖. นิทาน เรื่อง “เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้”
๗. ใบงาน ตอบคาถามนิทาน
๘. ใบงาน เขียนแผนผังความคิด
การวัดผล / ประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงาน

๗๕
ใบงานที่ ๑
เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
คาชี้แจง นักเรียนตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๑. เพราะเหตุใดเศรษฐีจึงให้เมล็ดพันธุ์ผักแก่ลูกชายเพื่อนาไปปลูก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๒. เพราะเหตุใดลูกของเศรษฐีทั้ง ๙ คน จึงปลูกผักออกดอกออกผลงอกงาม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๓. ทาไมเศรษฐีจึงยกทรัพย์สมบัติ ให้กับลูกชายคนสุดท้อง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๔. ถ้านักเรียนเป็นลูกเศรษฐีในเรื่อง นักเรียนจะทาอย่างไร และเพราะเหตุใด จึงทาเช่นนั้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๕. ฟังนิทานเรื่องนี้แล้ว นักเรียนได้ข้อคิดอะไร และจะนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

๗๖
ใบงานที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี เสร็จแล้วนาไป
ติดที่ป้ายนิทรรศการ
บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ฟัง
.................................................
.................................................
................................................
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี

บอกโทษของความไม่ซื่อสัตย์
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

บอกประโยชน์ของความซื่อสัตย์
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

๗๗
นิทานเรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
กำลครั้ ง หนึ่ ง มี เ ศรษฐี เ ฒ่ ำ คนหนึ่ ง ต้ อ งกำรหำทำยำทเพื่ อ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไร่ น ำ
ที่สำคัญต้องคนที่จะรับทรัพย์สมบัติจะต้องเป็นคนดีมีควำมซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐีผู้ชำญ
ฉลำดจึงคิดวิธีกำรหำผู้รับทรัพย์สิน เมื่อคิดได้แล้ว จึงเรียกลูกทั้งสิบคนมำพูดคุย ลูกแต่ละ
คนเห็นว่ำตนเองควรจะได้รับทรัพย์สมบัติ และตกลงกันไม่ได้ เศรษฐีจึงออกอุบำยโดยให้
ลูกทุกคนแข่งขันกันปลูกผักภำยในสองเดือนให้ได้ผล แล้วจะมอบทรัพย์สมบัติให้ แต่ถ้ำ
ปลูกไม่ได้ผลก็ไม่ให้สมบัติ จำกนั้นเศรษฐีจึงแจกเมล็ดพันธุ์ให้ ลูกทุกคนจึงนำเมล็ดพันธุ์
ผักไปปลูก ขยันรดน้ำพรวนดินอย่ำงสม่ำเสมอ แต่ผักก็ไม่งอกขึ้นมำเลย พี่ๆทั้งเก้ำคนจึง
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมำปลูกแทนเมล็ดพันธุ์ผักที่เศรษฐีให้และรดน้ำพรวนดิน ผักเริ่มงอกและ
เจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นลู ก ชำยคนสุ ด สุ ด ท้ อ งเมื่ อ ปลู ก ผั ก แล้ ว ก็ ข ยั น รดน้ ำพรวนดิ น อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ แต่ผักก็ไม่งอกขึ้นมำเลย เวลำผ่ำนไปสองเดือน พี่ๆ เก้ำคนจึงนำผักที่ออกดอก
ออกผลมำให้ เ ศรษฐี ดู ด้ ว ยใบหน้ ำ ที่ก ระหยิ่ มยิ้ ม ย่ อ ง ส่ ว นลูก ชำยคนสุ ด ท้ องหน้ ำ ตำ
เศร้ำหมองเพรำะไม่มีผักมำให้เศรษฐีดูตำมสัญญำ เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงชี้แจงเรื่องรำวให้ลูก
๒. ขออาสาสมัครเล่านิทานเรื่องเศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา ๑ – ๒ คน
ทั้งสิบคนฟังว่ำ เมล็ดพันธุ์ผักที่ตนแจกให้แก่ลูก ๆ นั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่คั่วสุกแล้ว
ซึ่ง ไม่ ส ำมำรถปลู ก ให้ ง อกงำมได้ ต่อ ให้ร ดน้ำพรวนดิ น อย่ ำงไรก็ ไ ม่ง อกงำมได้เ ลย
หลังจำกนั้นเศรษฐีได้พร้อมกล่ำวยกย่องชมเชยลูกชำยคนสุดท้อง ว่ำเป็นคนดีที่มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวง เหมือนพี่ๆ จึงมอบทรัพย์สินไร่นำให้ครอบครอง

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

๗๘
นิทาน เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะ คนหนึ่ง ทุกๆวัน เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ จะต้อนฝูงแกะของตน ออกไป
หากินหญ้าที่เนินเขาใกล้ชายป่าอยู่สมอ และเมื่อเขาได้นาฝูงแกะมาถึงที่หมายแล้ว ก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อ
คอยปกป้องแกะให้พ้นจากการเป็นเหยื่อของหมาป่า อยู่จนกว่าพวกแกะทั้งฝูงจะกินหญ้าเสร็จ ซึ่งมันก็เป็น
หน้าที่ประจาวันที่แสนจะน่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดของเขา เมื่อต้องทาเป็นประจาทุกวัน เขาจึงรู้สึกเบื่อหน่าย
เช้าวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะ จึงคิดหาเรื่องสนุกๆ ทาเล่น และเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้ว…จึงแกล้งร้องตะโกน ขึ้น
ด้วยเสียงดัง พร้อมทั้งวิ่งอย่างตระหนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้าน ปากก็ร้องตะโกนโหวกเหวกไปตลอดทางว่า
“ช่วยด้วยจ้า !ช่วยด้วยจ้า….หมาป่ามากินแกะแล้ว…ช่วยด้วยเจ้าข้า…” พวกชาวบ้านเมื่อ ได้ยินว่ามีหมาป่า
ออกมา จึงพากันวิ่งเข้ามาหมายจะช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่าง ๆ ที่พอจะมี…แต่แล้วเมื่อ พากันวิ่งมาถึงตรงที่
พวกฝูงแกะอยู่นั้น ก็ไม่พบและเห็นว่ามี หมาป่าอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียว แล้วยังมองเห็นว่าพวกแกะนั้น
กาลังเล็มหญ้ากินกันอย่างสบายใจ เด็กเลี้ยงแกะแอบหัวเราะในใจที่หลอกทุกคนได้ ชาวบ้านเห็นเด็กเลี้ยง
แกะยืนยิ้มหน้าระรื่น ก็โกรธเพราะรู้ว่าโดนเด็กหลอก ต่างก็โมโห เพราะต้องเสียเวลาทางานของพวกเขา
ไปโดยเปล่าประโยชน์ เด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆ ได้สาเร็จ ก็รู้สึก สนุกสนานเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น
เขาก็ยังแกล้งหลอกแบบเดิม ให้ชาวบ้านพากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาช่วย ได้อีก 2-3 ครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่ง มี
หมาป่าออกมาไล่จับกินแกะเข้าจริงๆ คราวนี้เด็กเลี้ยงแกะ ตาเหลือก หน้าซีดวิ่งร้อง เสียงหลงเข้าไปขอร้อง
ชาวบ้านเป็นการใหญ่ “ช่วยด้วยจ้า ! ช่วยด้วยจ้า….หมาป่ามากินแกะแล้ว… ช่วยด้วยเจ้าข้า !” เขาตะโกน
ร้องขอความช่วยเหลือจน คอแห้ง แต่พวกชาวบ้านก็ไม่มีใครมาช่วย เพราะเคยโดนหลอกอย่างนี้มาแล้ว
หลายหน จึงไม่สนใจและเดินหนีกันไปหมด ในที่สุด ฝูงแกะทั้งฝูงโดนหมาป่ากินเป็นอาหารจนหมด ไม่มี
เหลือเลยสักตัว เด็กเลี้ยงแกะนั่งร้องไห้โอดครวญอย่างน่าสงสารอยู่ตรงข้างซาก ฝูงแกะของตัวเอง และพูด
ทั้งน้าตาว่า “ไม่ควร เลย..เพราะข้าไม่ดีเอง ชอบพูดโกหก เพราะเห็นเป็นเรื่องสนุก กว่าจะรู้ว่ามันไม่ดี… ก็
สายไปเสียแล้ว เด็กเลี้ยงแกะเดินร้องไห้กลับบ้าน เล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟัง ถูกพ่อแม่ตี เพราะพูดโกหก
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
การพูดโกหกทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและไม่มีใครเชื่อถือ
ที่มา

๗๙
ใบงานที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังจากครู
๑. เพราะเหตุใดเด็กเลี้ยงแกะจึงหลอกลวงชาวบ้านว่าหมาป่ากาลังจะมากินแกะหมดแล้ว
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๒. เพราะเหตุใดชาวบ้านที่กาลังทางานอยู่ เมื่อได้ยินเด็กเลี้ยงแกะร้องขอความช่วยเหลือต่างรีบวิ่งไปช่วย
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๓. เพระเหตุใดเมื่อหมาป่ามากินแกะจริงๆ ชาวบ้านจึงไม่มาช่วยเหลือ
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๔. ถ้านักเรียนเป็นเด็กเลี้ยงแกะนักเรียนจะทาอย่างเด็กเลี้ยงแกะหรือไม่เพราะเหตุใด
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

๘๐
นิทานเรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้

คนตัดไม้คนหนึ่งตัดไม้อยู่ที่ริมลาธารลึก ทาขวานหลุดมือตกจมหายลงไปยังก้นลาธาร มิรู้ที่จะทา
ประการใดก็ลงนั่งร้องห่มร้องไห้ เสียดายขวานคู่ชีวิต เทพารักษ์แห่งลาธารนั้นแลเห็นก็นึกเวทนา ปรากฏกาย
ขึ้นข้างหน้าชายคนนั้น ถามว่ามีเหตุใดหรือจึงนั่งร้องไห้ ครั้นคนตัดไม้แจ้งเหตุให้ทราบแล้ว เทพารักษ์ก็ลง
ไปงม ขวานทองมายื่นให้แล้วถามว่า "ขวานเล่มนี้ใช่หรือไม่?" คนตัดไม้ บอกว่าไม่ใช่ขวานของตน จึงกลับ
ลงไปงมขวานเงินมาส่งให้คนตัดไม้ ก็ไม่รับ บอกว่าเล่มนี้ก็ไม่ใช่ขวานของตน คราวนี้เทพารักษ์ก็กลับลงไป
งมขวานเหล็ก ที่คนตัดไม้ทาตกน้ามาส่งให้ คนตัดไม้ก็ดีใจ รับว่าขวาน เล่มนี้แหละเป็นของตน เทพารักษ์
พอใจในความซื่อสัตย์สุจริตของเขา จึงมอบขวานเงินกับขวานทองให้เป็นรางวัล คนตัดไม้รับขวานกลับมา
บ้าน เล่าเรื่องโชคดีของตนให้เพื่อนร่วมอาชีพ ฟัง เพื่อนคนหนึ่งอยากได้ลาภเช่นนั้นบ้าง ก็ออกจากบ้านไป
ยังที่แห่งเดียวกัน ทาเป็นตัดไม้ แล้วแกล้งทาขวานหลุดมือตกลงไปในลาธาร แล้วก็แสร้ง ร้องคร่าครวญ
เทพารักษ์ก็มาปรากฏกายขึ้นหน้าชายนั้น ครั้นทราบความ ก็ลงไปงมขวานทองคาขึ้นมาส่งให้ ถามว่าเล่มนี้
ใช่ขวานของท่านหรือไม่ ที่ทาตกลงไปในลาธาร ชายคนนั้นอารามอยากได้รีบบอกทันทีว่าขวานเล่มนี้แหละ
เป็นของเขา พลางยื่นมือออกไปรับ เทพารักษ์ รู้ว่าชายนั้นพูดเท็จต่อหน้าต่อตา ก็ไม่ยอมให้ขวาน ทั้งเล่ม
ที่คนตัดไม้พูดเท็จทาตกและขวานทองและก็ไม่งมมาให้อีกด้วย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นคนดีและจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดี

ที่มา : http://funtales4u.blogspot.com/2010/09/mercury-and-woodcutter.html

๘๑
ใบงานที่ ๔
คาชี้แจง ให้นักเรียนตั้งคาถามและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๑. คนตัดไม้ร้องไห้ เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒. เทพารักษ์ให้อะไรเป็นรางวัลแก่คนตัดไม้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓. ทาไมเทพารักษ์จึงให้รางวัลแก่คนตัดไม้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๔. ทาไมเพื่อนของคนตัดไม้จึงไม่ได้รางวัล
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

๘๒
แบบประเมินพฤติกรรม
ชื่อ .......................................................................................ชั้น................เลขที่..........................
คาชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย () ให้ตรงกับความพฤติกรรมที่เป็นความจริงมากที่สุด
ลาดับ

รายการ

๑

ไม่พูดปด

๒

ไม่ลอกการบ้าน

๓

ไม่ลอกข้อสอบ

๔

ไม่หยิบของของผู้อื่นมาเป็นของตน

ผลการประเมิน
๔

๓

๒

โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕

เก็บของได้ส่งคืน

๖

พูดความจริงต่อ พ่อแม่ ,ครูผู้ปกครอง
ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที.่ ........เดือน.............................พ.ศ.......................

เกณฑ์การประเมิน
๔
๓
๒
๑

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

๑

หมายเหตุ

๘๓
แบบสังเกตพฤติกรรม
พฤติกรรม
เลขที่

ชื่อ – สกุล

ความ

ความ

การมี

ยอมรับ

ร่วมมือ

สนใจ

ส่วนร่วม ความ

ผลสาเร็จ

รวม

ของงาน

คิดเห็น
๔

๔

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑๘ – ๒๐ คะแนน
คะแนน ๑๑ – ๑๗ คะแนน

ดีมาก
ดี

คะแนน ๑๔ – ๑๐ คะแนน

พอใช้

คะแนน ๐ – ๙ คะแนน

ปรับปรุง

๔

๔

๔

เกณฑ์ให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
 เกณฑ์การให้คะแนน ๔ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจาสม่าเสมอ
 เกณฑ์การให้คะแนน ๓ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างสม่าเสมอ
 เกณฑ์การให้คะแนน ๒ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย
 เกณฑ์การให้คะแนน ๑ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย

๒๐

๘๔
แบบประเมินการทางานกลุ่ม
กลุ่มที่............................................................................
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑...................................................................................................................................................................
๒.................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................
๔................................................................................................................................................................
๕................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ผู้ประเมินทาเครื่องหมายถูก ( ) ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ลาดับ

รายการประเมิน

๑

บทบาทหน้าที่

๒

การมีส่วนร่วม

๓

ความรับผิดชอบ

๔

การยอมรับฟังความคิดเห็น

๕

ผลสาเร็จของงาน

ผลการประเมิน
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

รวม
รวมคะแนน
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระดับคะแนน
คะแนน ๑๖ – ๒๐ ดีมาก
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ดี
คะแนน ๖ – ๑๐ พอใช้
คะแนน ๐ - ๕ ควรปรับปรุง

๘๕
เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๔

๓

๒

๑

๑. บทบาทหน้าที่

มีการกาหนด

มีการกาหนด

มีการกาหนด

ไม่มีการกาหนด

(๔ คะแนน)

บทบาทหน้าที่ไว้

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

ชัดเจน

ไม่ครบขาดไป

ไม่ครบขาดไป

๑ อย่าง

๒ อย่าง

สมาชิกทุกคนมี

สมาชิกส่วนใหญ่

สมาชิกกลุ่มให้

สมาชิกส่วนใหญ่

ส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

ความร่วมมือใน

มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม

ปฏิบัติงานกลุ่ม

การปฏิบัติงานกลุ่ม

ปฏิบัติงานกลุ่ม

เป็นส่วนน้อย

น้อยมาก

สมาชิกส่วนใหญ่

สมาชิกส่วนน้อย

สมาชิกส่วนใหญ่

ทางานตามหน้าที่ที่ ทางานตามหน้าที่

ทางานตามหน้าที่

ไม่ทางานตาม

ได้รับมอบหมายไม่ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ ที่ได้รับ

หลีกเลี่ยงงานและ

ไม่หลีกเลี่ยงงาน

หลีกเลี่ยงงานเป็น

มอบหมายไม่

งานสาเร็จทัน

และงานสาเร็จทัน

บางคนและงาน

หลีกเลี่ยงงาน

กาหนด

ตามกาหนด

เสร็จช้ากว่าเวลา

และงานสาเร็จช้า

ที่กาหนดเล็กน้อย

กว่ากาหนด

๒. การมีส่วนร่วม
(๔ คะแนน)

๓. ความรับผิดชอบ
(๔ คะแนน)

สมาชิกทุกคน

๔. การรับฟัง

สมาชิกทุกคน

สมาชิกส่วนใหญ่

สมาชิกส่วนน้อย

สมาชิกส่วนใหญ่

ความคิดเห็น

ยอมรับฟังความ

ยอมรับฟังความ

ยอมรับฟังความ

ไม่ยอมรับฟัง

คิดเห็นจากผู้อื่น

คิดเห็นจากผู้อื่น

คิดเห็นจากผู้อื่น

ความคิดเห็นจาก

อย่างมีเหตุผล

อย่างมีเหตุผล

อย่างมีเหตุผล

ผู้อื่นและไม่มี

และสร้างสรรค์

และสร้างสรรค์

และสร้างสรรค์

เหตุผล

เกิดความร่วมมือ
ของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม

เกิดความร่วมมือ
ของสมาชิก
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม

เกิดความร่วมมือ
ของสมาชิก
ส่วนน้อยในกลุ่ม

เกิดความร่วมมือ
ของสมาชิก ๑-๒
คนในกลุ่มนั้น

(๔ คะแนน)

๕. ความสาเร็จของงาน
(๔ คะแนน)

๘๖
กิจกรรมที่ ๑๕

ชื่อกิจกรรม คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจ
แนวคิด
กำรดำเนินชีวิตในสังคมนั้น ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ไม่ว่ำจะซื่อสัตย์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น กำรที่เรำจะมีควำมซื่อสัตย์สุจริตนั้น เรำจะต้องปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกเกี่ยวกับ
ควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงถูกต้อง และให้เห็นโทษของกำรไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่ำจะส่งผลต่อตนเอง
และสังคมอย่ำงไรบ้ำง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดแต่ควำมจริง ไม่พูดปด
๒. เพื่อให้นักเรียนเกรงกลัวกำรถูกลงโทษ เมื่อพูดโกหกหรือทำผิด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. เปิดคลิปวีดีโอ ศีล ๕ ให้นักเรียนดู
๒. ครูแจกใบควำมรู้ศีล ๕ ให้นักเรียนทุกคน
๓. ครูนำนักเรียนกล่ำวศีล ๕ ให้นักเรียนกล่ำวตำม
ศีล ๕
๑. ปำณำติปำตำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต

๒. อทินนำทำนำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรลักขโมย

๓. กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

๔. มุสำวำทำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรพูดเท็จ

๕. สุรำเมรยะมัชชะปมำทัฏฐำนำ เวรมณี

พึงละเว้นจำกกำรดื่มเครื่องดองของเมำ

๔. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย ให้นักเรียนชม พร้อมตั้งคำถำมว่ำ
“ นักเรียนชมคลิปวีดีโอนี้แล้วนักเรียนคิดว่ำ ตรงกับ ศีล ๕ ข้อใด ”
๕. ครูและนักเรียนอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้เนื้อหำจำกคลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย
๖. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง หนูน้อยผู้ซื่อสัตย์ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งครู

๘๗
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ เมื่อเก็บของได้ควรส่งคืนเจ้ำของ คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
เป็นคนมีวินัย จะไม่เอำสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตนโดยไม่ได้รับ
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลเสียของกำรลักขโมย
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ เรื่อง โทษภัยของกำรลักขโมย ค้นหำจำก เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=tOsAIde1L4
๒. ใบควำมรู้ เรื่อง ศีล ๕
๓. ใบกิจกรรม เรื่อง หนูน้อยผู้ซื่อสัตย์
การวัดผล / ประเมินผล
๑. กำรตรวจใบงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม

๘๘
แบบสังเกตพฤติกรรม ( ประเมินการตอบคาถาม )
ชื่อ - สกุล..................................................................ชั้น..........................เลขที่.........................
ผู้ถูกประเมิน

คะแนน
ลำดับที่

รำยกำรประเมิน

๑

ตอบคำถำมได้ถูกต้อง

๒

เสนอตนเองในกำรตอบคำถำม

๓

ช่วยผู้อื่นในกำรตอบคำถำม

๔

๓

(ดีมำก)

(ดี)

๒

๑

(พอใช้) (ปรับปรุง)

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
การตอบคาถาม
๑. ตอบคำถำมได้ถูกต้อง
๔ คะแนน = ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงประเด็น
๓ คะแนน = ถูกต้อง ๘๐% ยังไม่ตรงประเด็นทั้งหมด
๒ คะแนน = ถูกต้อง ๕๐% ยังไม่ตรงประเด็นทั้งหมด
๑ คะแนน = ถูกต้องต่ำกว่ำ ๕๐% หรือตอบไม่ถูกเลย
๒. กำรเสนอตนเองในกำรตอบคำถำม
๔ คะแนน = ยกมือเสนอตนเองในกำรตอบคำถำม เป็นประจำ
๓ คะแนน = ยกมือเสนอตนเองในกำรตอบคำถำม บ่อยครั้ง แต่ไม่เป็นประจำ
๒ คะแนน = ยกมือเสนอตนเองในกำรตอบคำถำมบ้ำง
๑ คะแนน = ไม่เสนอตนเองในกำรตอบคำถำมเลย

ข้อคิดเห็น

๘๙
๓. ช่วยเหลือผู้อื่นในกำรตอบคำถำม
๔ คะแนน = ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี ให้คำแนะนำ และเป็นที่พึ่งของเพื่อน ๆ ได้
๓ คะแนน =ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นได้ดี ในบำงเวลำ
๒ คะแนน = ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงไม่ค่อยเต็มใจ
๑ คะแนน = ทำงำนเพียงลำพังผู้เดียว (หวงควำมรู้)

๙๐

ใบงาน
เรื่อง หนูนอ้ ยผู้ซื่อสัตย์

หำกต่อไปน้องๆพบสิ่งของมีค่ำ เช่น เงิน แหวน นำฬิกำ ปำกกำ
ที่ไม่ใช่ของเรำ น้อง ๆ จะทำอย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

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

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

เงิน แกขโมย มีอะไรบ้ำงครับ
ข้-----hอเสียของกำรลั

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

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

หากต่อไปพวกหนูพบสิ่งของมีค่า เช่น
…………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………..
เงิน แหดดดดวน นาฬิกา ปากกา
๓. ……………………………………………………………..
หวน นาฬิ
กา ปากกาที่ไม่ใช้ของเรา หนูจะ
๑.

……………………………………………………………..

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

ที่ไม่ใช้ของเรา หนูจะ
สรุปผลการประเมิน
( 3 ) ดีมาก

( 2 ) ดี

( 1 ) พอใช้

( 0 ) ต้องแก้ไขปรับปรุง

๙๑
กิจกรรม ๑๖

ชื่อกิจกรรม อย่ำทำนะ…..ไม่ถูกต้อง
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน

ซื่อสัตย์สุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจ
แนวคิด
กำรลอกกำรบ้ำนหรือลอกข้อสอบเป็นกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง ถือว่ำเป็นกำรกระทำที่ทุจริต
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรประพฤติไม่ตรงตำม
ควำมเป็นจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกำย วำจำ และใจ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่ำของกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน ไม่กระทำกำรทุจริตต่อกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. เปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง ธรรมะคำใจให้นักเรียนดู เกี่ยวกับเรื่องกำรลอกกำรบ้ำนใครผิด
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นหน้ำชั้นเรียนเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่นักเรียนดู
ตำมควำมรู้สึกของนักเรียนว่ำสิ่งที่เด็กสองคนกระทำถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
และกำรกระทำนั้นถือว่ำเป็นกำรทุจริตในเรื่องใด
๓. ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ “กำรลอกกำรบ้ำน หรือกำรลอกข้อสอบ เป็นจุดเริ่มต้นของกำร
ทุจริต” ซึ่งเป็นกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง และเป็นกำรประพฤติปฏิบัติที่ไม่ซื่อสัตย์ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
๔. ครูแจกใบงำน เรื่องผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและกำรลอกข้อสอบ และผลดีของกำร
ไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
๕. สุ่มนักเรียน ๒ คน นำเสนอผลเสียที่เกิดจำกกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ
และสุ่มนักเรียนอีก ๒ คน นำเสนอผลดีที่เกิดจำกกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
แล้วให้นักเรียนในห้องเรียนช่วยกันเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๖. ครูสรุปผลเสียจำกกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ ดังนี้ (ครูอำจสรุปได้นอกเหนือจำก
ตัวอย่ำงนี้)

๙๒
๖.๑ ผลเสียที่เกิดกับตนเอง ได้แก่
๑) ไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เรียน
๒) ไม่ได้ฝึกกำรคิด
๓) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
๔) ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
๕) ส่อนิสัยกำรเป็นคนทุจริตคดโกง
๖) ถูกครูลงโทษและเพื่อน ๆรังเกียจไม่อยำกคบ
๗) ฯลฯ
๖.๒ ผลเสียต่อเพื่อน ได้แก่
๑) เพื่อนที่ให้ลอกถูกครูทำโทษ
๒) เพื่อนถูกมองว่ำเป็นคนที่ทุจริตด้วย
๓) ไม่ได้รับกำรไว้วำงใจจำกครู
๔) ฯลฯ
๗. ครูสรุปผลดีที่เกิดจำกกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ ดังนี้ (ครูอำจสรุปได้นอกเหนือจำกนี้)
๗.๑ ผลดีที่เกิดกับตนเอง ได้แก่
๑) เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
๒) ได้รับควำมไว้วำงใจจำกครูและเพื่อน
๓) ไม่ถูกทำโทษ
๔) ช่วยเหลือตนเองได้
๕) ปฏิบัติตำมข้อตกลง
๖) เป็นผู้ปฏิบัติจริงต่อผู้อื่นด้วยกำย วำจำ และใจ
๗) ฯลฯ
๗.๒ ผลดีที่เกิดกับเพื่อน
๑. เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
๒. ไม่ถูกทำโทษ
๓. ได้รับควำมไว้วำงใจจำกครูและผู้อื่น
๔. เป็นคนที่รู้จักคิดอย่ำงมีเหตุมีผล ฯลฯ
๘. ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดข้อตกลงของห้องเรียนเกี่ยวกับกำรไม่ลอกกำรบ้ำนและไม่ลอกข้อสอบ
แล้วนำไปปฏิบัติทุกวันจนเป็นนิสัย และสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นระยะๆ
ถ้ำพฤติกรรมใดที่นักเรียนยังไม่ปฏิบัติ ครูต้องคอยแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติ และผ่ำนกำรสังเกต
พฤติกรรมทุกข้อ

๙๓
สื่อ / อุปกรณ์
๑. คลิปวีดีโอ ธรรมะคำใจ http://www.youtube.com/watch?v-b4bQrA4Gluw
๒. ใบงำนผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำนและลอกข้อสอบ และผลดีของกำรไม่ลอกกำรบ้ำน
และไม่ลอกข้อสอบ
การวัดผล / ประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมและตรวจผลงำน

๙๔
ใบงาน
ผลเสียของการลอกการบ้านและลอกข้อสอบ
และผลดีของการไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด ผลเสียของกำรลอกกำรบ้ำน และกำรลอกข้อสอบ

ผลเสียของการลอกการบ้านและลอกข้อสอบ

ต่อตนเอง

๑. ผลเสียของกำร
ลอกกำรบ้ำน
และลอกข้อสอบ

ต่อเพื่อน

ผลดีของการไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบ

ต่อตนเอง

๒. ผลดีของกำรไม่
ลอกกำรบ้ำนและ
ไม่ลอกข้อสอบ

ต่อเพื่อน

๙๕
แบบสังเกตพฤติกรรมการประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ชื่อ – สกุล………………………………………………ชั้น………………….เลขที่…………….
คาชี้แจง ๑. กำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องที่ตรงกับกำรปฏิบัติจริงของนักเรียน
๒. กำรรวมคะแนน รำยกำรใดที่ปฏิบัติ ให้รำยกำรละ ๑ คะแนน
ถ้ำรำยกำรใดไม่ปฏิบัติ ไม่ได้คะแนน
๓. กำรตัดสินระดับคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
ต่ำกว่ำ ๓ คะแนน

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

รำยกำร
๑. ไม่พูดโกหก พูดแต่ควำมจริง
๒. ไม่ลอกกำรบ้ำน
๓. ไม่ลอกข้อสอบ
๔. ไม่เอำของผู้อื่นมำเป็นของตน (เก็บของได้ส่งครู)
๕. เกรงกลัวต่อกำรทำผิด
รวมคะแนน
ระดับที่ได้

ลงชื่อ……………………………………ผู้สังเกต
(………………………………………….)
วันที่………เดือน……………………พ.ศ………..

๙๖
กิจกรรมที่ ๑๗
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน

ชื่อกิจกรรม พอใจให้สุข
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง
อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ดำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
แนวคิด
ควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ถือว่ำเป็นกำรดำเนินชีวิตโดยยึดหลักควำมพอประมำณ ซื่อตรง
ไม่โลภมำกและไม่เอำเปรียบทั้งตนเองและผู้อื่นอันจะส่งผลให้ไม่เป็นคนทุจริตในอนำคต
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และใช้ของส่วนตนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
และดูแลรักษำ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำรู้จักหอยทำกไหม
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. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จำกเรื่อง หอยทำกน้อย ว่ำ เรำต้องพึงพอใจ
ในสิ่งที่เรำเป็นอยู่ และภำคภูมิใจที่เรำพึ่งตนเองได้ จำกนั้นให้นักเรียนตอบคำถำมใบงำน
เรื่อง หอยทำกน้อย
๕. ครูถำมนักเรียนว่ำนักเรียนควรพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ในเรื่องใดบ้ำง (เช่น ของใช้ต่ำง ๆ ดินสอ
สมุด รองเท้ำ)
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำถึงวิธีกำรดูแลรักษำสิ่งของต่ำง ๆ ที่มีอยู่ และจะใช้ให้คงทน
และคุ้มค่ำอย่ำงไรบ้ำง (เช่น ดินสอ สมุด รองเท้ำ ฯลฯ) และให้นักเรียนทำใบงำนเรื่อง
กำรใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
๘. ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และรู้จักใช้สิ่งของส่วนตน
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ตลอดจนกำรดูแลรักษำสิ่งของเครื่องใช้ให้ทนทำน แสดงว่ำนักเรียน

๙๗
เป็นคนดีมีควำมพอเพียง เมื่อนักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จะทำให้นักเรียน
มีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนจะไม่เกิดกำรดิ้นรนอยำกได้ของของคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว
ไม่เอำเปรียบผู้อื่นและเมื่อโตไปในอนำคตก็จะไม่คดโกงต่อผู้อื่นและประเทศชำติ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง หอยทำกน้อย
๒. ใบงำนหอยทำกน้อย
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจผลงำนกำรทำใบงำน เรื่อง กำรใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ

๙๘
ใบงาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบ
๑. หอยทำกไม่พึงพอใจเรื่องอะไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนคิดว่ำหอยทำกจะอยู่แบบไม่มีเปลือกหุ้มอย่ำงหนอนแก้วและไส้เดือนได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๓. หอยทำกคิดถูกหรือไม่ ที่อยำกจะมีสภำพเหมือนหนอนแก้วและไส้เดือน ถ้ำนักเรียนเป็นหอยทำก
นักเรียนจะคิดอย่ำงไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. นักเรียนได้ข้อคิดจำกนิทำนเรื่องนี้ว่ำอย่ำงไร
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๙๙
นิทานเรื่อง หอยทากน้อย

หอยทำกน้อยถำมคุณแม่ว่ำ “ทำไมเรำเกิดมำต้องแบกเปลือกทั้งแข็งและทั้งหนัก เอำไว้บนหลัง
ด้วยละครับ” คุณแม่ตอบว่ำ “เพรำะร่ำงกำยของเรำไม่มีกระดูก เรำคลำนได้อย่ำงเดียว ซ้ำยังคลำนได้
ไม่เร็วด้วย เรำจึงต้องมีเปลือกไว้ปกป้องไงจ๊ะ” หอยทำกถำมอีกว่ำ “พี่หนอนแก้วก็ไม่มีกระดูก แถมยัง
คลำนช้ำด้วย แล้วทำไมไม่ต้องแบกเปลือกที่ทั้งแข็งและทั้งหนักเอำไว้ล่ะครับ” แม่ตอบว่ำ
“เพรำะพี่หนอนแก้ว เปลี่ยนเป็นผีเสื้อได้ไงจ๊ะท้องฟ้ำจะปกป้องเธอเอง” หอยทำกน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วก็ถำมต่อว่ำ “น้องไส้เดือน” ไม่มีกระดูกคลำนก็ช้ำแถมยังเปลี่ยนเป็นผีเสื้อไม่ได้แล้วทำไมเขำไม่มี
เปลือกที่ทั้งแข็ง และทั้งหนักแบบนี้ล่ะครับ” คุณแม่ตอบว่ำ “ เพรำะน้องไส้เดือนมุดเข้ำไปในดินได้พื้นดิน
จะปกป้องเขำจ้ะ” หอยทำกน้อยร้องไห้ขึ้นมำทันที “เรำน่ำสงสำรจังเลยครับ ท้องฟ้ำไม่ปกป้องเรำ พื้นดิน
ก็ไม่ปกป้องเรำ” คุณแม่หัวเรำะ พลำงปลอบใจหอยทำกน้อยว่ำ “เพรำะเหตุนี้เรำถึงต้องมีเปลือกไงล่ะจ๊ะ
เรำไม่ต้องพึ่งพำท้องฟ้ำ ไม่พึ่งพำดิน พวกเรำพึ่งพำตัวเองจ๊ะ”

๑๐๐
ใบงาน
การใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งของที่พึงพอใจ แล้วบอกวิธีใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่ำ
ชื่อ – สกุล……………………………………………………ชั้น……………….เลขที่…………..
สิ่งที่นักเรียนพึงพอใจ
ตัวอย่าง
* ดินสอ
๑. …………………………………………..

๒.…………………………………………..

๓.…………………………………………..

๔.…………………………………………..

๕. …………………………………………..

วิธีใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่า
- ระวังไม่ให้หล่น
- ไม่ใช้ขีดเขียนเล่น
- ไม่ขีดเขียนแรง ๆหรือใช้น้าหนักในการกดดินสอ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

๑๐๑
กิจกรรมที่ ๑๘

ชื่อกิจกรรม ความพอเพียง
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีจิตสำธำรณะ

๔.๑ ดำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุมีผล รอบคอบและมีคุณธรรม

แนวคิด
กำรฝึกปฏิบัติตนให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่รู้จักใช้สิ่งของอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำรวมทั้ง
กำรรู้จักใช้และรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณะสมบัติ เป็นกำรฝึกปฏิบัติตนให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิ่งของส่วนตนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และดูแลรักษำ
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้และรักษำสิ่งของเป็นสำธำรณะสมบัติ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูนำภำพกำรทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำและรองเท้ำให้นักเรียนดู
๒. ครูถำมนักเรียนว่ำภำพนี้ เป็นภำพอะไร ทำไมต้องทำควำมสะอำด
๓. นักเรียนดูภำพกำรทำควำมสะอำดพัดลม และคอมพิวเตอร์ และครูถำมนักเรียนว่ำ
ทำไมจึงต้องทำควำมสะอำดพัดลม และคอมพิวเตอร์
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ สิ่งของเครื่องใช้ เมื่อใช้แล้วต้องดูแลรักษำ
ทำควำมสะอำด สิ่งของจึงจะมีควำมทนทำนใช้ได้นำน ไม่เสียง่ำย
๕. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตนอย่ำงอื่นอีก เช่น ถุงเท้ำ
กระเป๋ำนักเรียน ปำกกำ แล้วช่วยกันบอกวิธีกำรดูแลรักษำให้คงอยู่ทนทำน
๖. ครูถำมนักเรียนว่ำโบรำณสถำนและวัดต่ำง ๆ เป็นของใคร
๗. ถ้ำไม่ช่วยกันดูแลรักษำจะเป็นอย่ำงไร
๘. ใครมีหน้ำที่ดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ
๙. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำง สำธำรณสมบัติอื่น ๆ ในโรงเรียนและชุมชน เช่น ต้นไม้
สนำมเด็กเล่น และศำลำพักร้อน ฯลฯ
๑๐. ช่วยกันบอก วิธีกำรดูแลสำธำรณสมบัติต่ำง ๆ เหล่ำนี้
๑๑. ให้นักเรียนทำใบงำนวิธีกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติส่วนตนและส่วนรวม
๑๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำ สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่ำจะเป็นของส่วนตน
และสำธำรณสมบัติส่วนรวม ล้วนมีคุณค่ำ เรำควรใช้อย่ำงประหยัด ทะนุถนอม

๑๐๒
ให้คุ้มค่ำ และดูแลรักษำเพื่อให้ทนทำน กำรกระทำเช่นนี้ เป็นกำรฝึกปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ภำพกำรดูแลและรักษำสิ่งของเครื่องใช้
๒. ภำพกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ
การวัดผล / ประเมินผล
ตรวจใบงำน

๑๐๓

ภาพประกอบ
การทาความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้า

ภาพประกอบ
การทาความสะอาดพัดลม
และคอมพิวเตอร์

๑๐๔
ใบงาน
วิธีการดูแลรักษาสิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
สิ่งของ
ภาพเสื้อผ้า

ภาพรองเท้า

ภาพสมุด หนังสือ

ปากกา ดินสอ

รถจักรยาน

วิธีการดูแลรักษา
ตัวอย่าง
๑. ซักให้สะอำด
๒. รีดให้เรียบร้อย
๓. แขวนไว้ในตู้

๑๐๕
ใบงาน
วิธีการดูแลรักษา (ต่อ)
สิ่งของ
ซุ้มพระพุทธรูปประจาโรงเรียน

ภาพสนามเด็กเล่น

ภาพต้นไม้

วิธีการดูแลรักษา

๑๐๖
กิจกรรมที่ ๑๙

ชื่อกิจกรรม ใช้อย่ำงไรให้ทนทำน…นำนคุ้มค่ำ
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๓ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่

อยู่อย่ำงพอเพียง กระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

๔.๑ ดำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผลและรอบคอบ มีคุณธรรม

แนวคิด
สิ่งของต่ำง ๆ ในห้องเรียนและในโรงเรียนเป็นสมบัติของส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง
ใช้อย่ำงทะนุถนอม และเมื่อใช้แล้วต้องรู้จักเก็บ รู้จักช่วยกันดูแลรักษำ จะทำให้สมบัติของส่วนรวมมีควำม
คงทนใช้ได้นำน และมีใช้ร่วมกัน
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้และรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติ
๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูสนทนำซักถำมนักเรียนถึงสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติของห้องเรียนและของโรงเรียน
ว่ำมีอะไรบ้ำง
๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน แต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรม ช่วยกันคิดวิธีกำร
ใช้สำธำรณสมบัติของห้องเรียนให้ทนทำนคุ้มค่ำ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของห้องเรียน และของโรงเรียน
ให้คงทนและคุ้มค่ำ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ห้องเรียน / สิ่งของในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ กระดำนดำ แปรงลบกระดำนดำ เป็นต้น
๒. โรงเรียน / ห้องพิเศษต่ำง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์
และห้องดนตรี เป็นต้น
๓. ใบงำน

๑๐๗
การวัดผล / ประเมินผล
๑. วิธีการวัด
๑.๑ สังเกตพฤติกรรม
๒. เครื่องมือวัด
๒.๑ ใบงำน
๒.๒ แบบประเมินพฤติกรรม
๒.๓ แบบประเมินกำรทำงำนกลุ่ม

๑๐๘
ใบงาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถำมให้สมบูรณ์
๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ กำรดูแลรักษำ และใช้สิ่งของอย่ำงไร
ให้มีควำมคงทน และใช้ได้นำน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
๒. ให้นักเรียนบอกผลดีของกำรช่วยกันดูแลสิ่งของต่ำง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
๓. ให้นักเรียนบอกผลเสียที่เกิดขึ้น ถ้ำเรำไม่ช่วยกันดูแลสิ่งของต่ำง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
๔. นักเรียนจะมีวิธีกำรใช้ของส่วนรวมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำได้อย่ำงไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......

๑๐๙
แบบประเมินพฤติกรรม
ชื่อ .......................................................................................ชั้น................เลขที่..........................
คาชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย () ให้ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นความจริงมากที่สุด
ลาดับ
๑

รายการ

ผลการประเมิน
๔

๓

๒

๑

หมายเหตุ

ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

๒

ดูแลรักษาของส่วนรวมให้ทนทาน

๓

ใช้และรักษาสิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติอย่างคุ้มค่า
ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......................

เกณฑ์การประเมิน
๔
๓
๒
๑

=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

๑๑๐
แบบประเมินการทางานกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................................................................
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑...................................................................................................................................................................
๒.................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................
๔................................................................................................................................................................
๕................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ผู้ประเมินทาเครื่องหมายถูก ( ) ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ลาดับ

รายการประเมิน

๑

บทบาทหน้าที่

๒

การมีส่วนร่วม

๓

ความรับผิดชอบ

๔

การยอมรับฟังความคิดเห็น

๕

ผลสาเร็จของงาน

ผลการประเมิน
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

รวม
รวมคะแนน
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระดับคะแนน
คะแนน ๑๖ – ๒๐ ดีมาก
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ดี
คะแนน ๖ – ๑๐ พอใช้
คะแนน ๐ - ๕ ควรปรับปรุง

๑๑๑
เกณฑ์การประเมิน
การใช้และรักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณสมบัติ

ประเด็นการประเมิน
๑. การใช้ของส่วนรวม

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๔

๓

๒

๑

ใช้ของส่วนรวม

ใช้ของส่วนรวม

ใช้ของส่วนรวม

ใช้ของส่วนรวม

อย่างประหยัดและ

อย่างประหยัด

อย่างประหยัด

อย่างประหยัด

คุ้มค่าอยู่เสมอ

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางครั้ง

เป็นส่วนน้อย
(นาน ๆ ครั้ง)

๒. การดูแลรักษา
ของส่วนรวม

๓. การใช้และรักษา
สิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติ

การดูแลรักษา
ของส่วนรวม

การดูแลรักษา
ของส่วนรวม

การดูแลรักษา
ของส่วนรวม

การดูแลรักษา
ของส่วนรวม

ให้ทนทานคุ้มค่า

ให้ทนทานคุ้มค่า

ให้ทนทานคุ้มค่า

ให้ทนทานคุ้มค่า

อยู่เสมอ

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางครั้ง

นาน ๆ ครั้ง

ใช้และรักษา
สิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติ

ใช้และรักษา
สิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติ

ใช้และรักษา
สิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติ

ใช้และรักษา
สิ่งของที่เป็น
สาธารณสมบัติ

อย่างคุ้มค่าอยู่เสมอ

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางครั้ง

นาน ๆ ครั้ง

๑๑๒
กิจกรรมที่ ๒๐

ชื่อกิจกรรม ประโยชน์ร่วมกัน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีจิตสำธำรณะ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
แนวคิด
กำรช่วยกันดูแลรักษำสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมให้ใช้ได้อย่ำงคงทนและคุ้มค่ำ เป็นกำรช่วย
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงเรียนและสังคม ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้แก่
นักเรียน ให้สำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน และแต่ละกลุ่มสำรวจบริเวณหน้ำโรงเรียน วัดใกล้
โรงเรียน และบันทึกสภำพปัญหำพบ เช่น ควำมสกปรกของพื้น กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นต้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปหำสำเหตุ และแนวทำงแก้ไข
๓. นักเรียนวำงแผนกำรูปแบบกำรรณรงค์ให้ประชำชนทั่วไปทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง
๔. นักเรียนปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ เช่น กำรเขียนป้ำยรณรงค์ทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง ฯลฯ
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดจำกกิจกรรมนี้ว่ำ กำรที่นักเรียนร่วมกันวำงแผนและทำ
กิจกรรมตำมแผนที่วำงไว้ แสดงถึงกำรมีคุณธรรมของกำรอยู่ร่วมกัน กำรรณรงค์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ซึ่งแสดง
ถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนที่มีต่อสิ่งสำธำรณะ
และครูเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่ำ สถำนที่ต่ำง ๆ ในชุมชนที่เรำทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ถือว่ำเป็น
สถำนที่สำธำรณะที่ทุกคนเป็นเจ้ำของ ต้องช่วยกันรักษำและพัฒนำให้คงอยู่ในสภำพที่ดีอยู่เสมอ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. บริเวณหน้ำโรงเรียน
๒. บริเวณวัดใกล้โรงเรียน
การวัดผล / ประเมินผล
๑. ประเมินพฤติกรรม
๒. ประเมินกำรทำงำนกลุ่ม

๑๑๓
แบบประเมินการทางานกลุ่ม
กลุ่มที.่ ...........................................................................
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑...................................................................................................................................................................
๒.................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................
๔................................................................................................................................................................
๕................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ผู้ประเมินทาเครื่องหมายถูก ( ) ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
ลาดับ

รายการประเมิน

๑

บทบาทหน้าที่

๒

การมีส่วนร่วม

๓

ความรับผิดชอบ

๔

การยอมรับฟังความคิดเห็น

๕

ผลสาเร็จของงาน

ผลการประเมิน
ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

รวม
รวมคะแนน
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระดับคะแนน
คะแนน ๑๖ – ๒๐ ดีมาก
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ดี
คะแนน ๖ – ๑๐ พอใช้
คะแนน ๐ - ๕ ควรปรับปรุง

๑๑๔
แบบสังเกตพฤติกรรม
พฤติกรรม
เลขที่

ชื่อ – สกุล

ความ

ความ

การมี

ยอมรับ

ผลสาเร็จ

ร่วมมือ

สนใจ

ส่วนร่วม

ความ

ของงาน

รวม

คิดเห็น
๔

๔

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑๘ – ๒๐ คะแนน
คะแนน ๑๕ – ๑๗ คะแนน

ดีมาก
ดี

คะแนน ๑๐ – ๑๔ คะแนน

พอใช้

คะแนน ๐ – ๙ คะแนน

ปรับปรุง

๔

๔

๔

เกณฑ์ให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
 เกณฑ์การให้คะแนน ๔ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจาสม่าเสมอ
 เกณฑ์การให้คะแนน ๓ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างสม่าเสมอ
 เกณฑ์การให้คะแนน ๒ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย
 เกณฑ์การให้คะแนน ๑ คะแนน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย

๒๐

๑๑๕
เกณฑ์การประเมิน
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นการประเมิน
๑. การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
๒. การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๔

๓

เห็นแก่ประโยชน์

เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม

ส่วนรวม

ส่วนรวม

ส่วนรวม

อยู่เสมอ

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางครั้ง

นาน ๆ ครั้ง

เห็นแก่ประโยชน์

เห็นแก่ประโยชน์

เห็นแก่ประโยชน์ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนตน

ประโยชน์ส่วน

อยู่เสมอ

เป็นส่วนใหญ่

๒

๑

เห็นแก่ประโยชน์ เห็นแก่ประโยชน์

เป็นบางครั้ง

ตนนาน ๆ ครั้ง

๑๑๖
กิจกรรมที่ ๒๑

ชื่อกิจกรรม ร่วมมือกัน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่

อยู่อย่ำงพอเพียง ทักษะกระบวนกำรคิด วินัย มีจิตสำธำรณะ

๔.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

แนวคิด
ช่วยกันดูแลรักษำสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมให้ใช้ได้อย่ำงคงทนและคุ้มค่ำ เป็นกำรช่วยประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่โรงเรียนและสังคม ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้แก่นักเรียน
ให้สำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
พฤติกรรมอันพึงประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำจับสลำก
๒. กลุ่มที่ได้หมำยเลข ๑ รับภำพต่อจิ๊กซอ “กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน”
กลุ่มที่ได้หมำยเลข ๒ รับภำพต่อจิ๊กซอ “กำรจัดหนังสือ”
๓. แต่ละกลุ่มช่วยกันต่อภำพจิ๊กซอ โดยเรียงลำดับขั้นตอนกำรทำควำมสะอำดห้องเรียนและ
กำรจัดหนังสือ
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผนกำรทำงำนตำมภำพจิ๊กซอที่ต่อ (กำรทำควำมสะอำด
ห้องเรียน และกำรจัดหนังสือ) โดยเขียนวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนกำรทำงำนลงใน
ใบงำนที่แจกให้
๕. แต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตำมขั้นตอนที่เขียน (ครูสังเกตกำรทำงำนของนักเรียน
แต่ละกลุ่ม) เมื่อทำเสร็จแล้วให้เขียนปัญหำอุปสรรคในกำรทำงำนและประโยชน์ที่
ได้รับ และส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่ำ กำรทำควำมสะอำดห้องเรียนและกำรจัดหนังสือ เป็นกำร
ช่วยกันรักษำสิ่งของที่เป็นสำธำรณสมบัติของส่วนรวมให้มีควำมสวยงำม คงทน สำมำรถ
ใช้ได้นำนและคุ้มค่ำ เป็นกำรช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับโรงเรียน ซึ่งกำรช่วยกันรักษำ
สิ่งของที่เป็นของส่วนรวมนั้น เป็นกำรฝึกให้นักเรียนใช้สิ่งของส่วนรวมอย่ำงมีเหตุมีผล
ใช้อย่ำงพอประมำณ ซึ่งเป็นกำรช่วยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกำร
อยู่อย่ำงพอเพียง

๑๑๗
สื่อ / อุปกรณ์
๑. จิ๊กซอ กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน กำรจัดหนังสือ
๒. ใบงำนขั้นตอนกำรทำงำน
การวัดผล / ประเมินผล
๓. สังเกตกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม
๔. ตรวจใบงำน

๑๑๘
การทาความสะอาดห้องเรียน

ภาพกวาดเพดาน

ภาพเช็ดหน้าต่าง

ภาพถูพื้น

ภาพกวาดผนังห้อง

ภาพกวาดพื้น

ภาพจัดโต๊ะเก้าอี้

การจัดหนังสือ

ภาพ
การรื้อหนังสือออกจากชั้น

ภาพ
ปัดฝุ่นที่ชั้นหนังสือ

ภาพ

ภาพ

ภาพ

ใช้ผ้าเช็ดที่ชั้นหนังสือ

เช็ดหนังสือทีละเล่ม

จัดหนังสือเข้าชั้น

๑๑๙
ใบงาน
ขั้นตอนการจัดหนังสือ
วัสดุอุปกรณ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนการทางาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

๑๒๐
ใบงาน
ขั้นตอนการทาความสะอาดห้องเรียน
วัสดุอุปกรณ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนการทางาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ที่ได้รับ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

๑๒๑
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการทางานกลุ่ม
ประเด็น
การประเมิน
๑. คณะทำงำน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
ขำดองค์ประกอบ ขำดองค์ประกอบ
๑ อย่ำง
๒ อย่ำง

๔
มีประธำน
เลขำนุกำร
ผู้นำเสนอ
ผู้ร่วมงำน
๒. ควำมรับผิดชอบ ทุกคนมีหน้ำที่และ มีผู้มีหน้ำที่ แต่ไม่ มีผู้มีหน้ำที่ แต่ไม่
ต่อหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบ ๑ คน รับผิดชอบ ๒ คน
หน้ำที่ของตนเอง
๓. ขั้นตอน
-คัดเลือกและ
ขำด ๑ ขั้นตอน ขำด ๒ ขั้นตอน
กำรทำงำน
เตรียมข้อมูลได้
หรือไม่ชัดเจน
หรือไม่ชัดเจน
เหมำะสม
-มีกำรวำงแผน
กำรทำงำน
-มีกำรเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
-มีกำรปฏิบัติ
ตำมแผนและ
พัฒนำงำน
๔. เวลำ
เสร็จก่อนกำหนด เสร็จตำมกำหนด เสร็จไม่ทันกำหนด
และงำนมีคุณภำพ และงำนมีคุณภำพ แต่งำนมีคุณภำพ
๕. ควำมร่วมมือ
ในกำรทำงำน

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงเต็มที่

๘๐% ของกลุ่ม
มีส่วนร่วมและให้
ควำมร่วมมือ

๑
ขำดองค์ประกอบ
๓ อย่ำงขึ้นไป

มีผู้มีหน้ำที่ แต่ไม่
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
ขำดมำกกว่ำ
๓ ขั้นตอนขึ้นไป

เสร็จไม่ทันกำหนด
และงำนไม่มี
คุณภำพ
๖๐% ของกลุ่ม
๔๐% ของกลุ่ม
มีส่วนร่วมและให้ มีส่วนร่วมและให้
ควำมร่วมมือ
ควำมร่วมมือ

๑๒๒
กิจกรรม ๒๒

ชื่อกิจกรรม จิตสำธำรณะพำสุขใจ
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่ำงพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
แนวคิด
กำรฝึกให้นักเรียนอำสำช่วยผู้อื่นทำงำนด้วยควำมเต็มใจ กำรรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่เพื่อนและ
ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรกระทำด้วยจิตอำสำ เสียสละไม่เห็นแก่ตัว
ไม่มีควำมโลภ เป็นกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำธำรณะ มีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นคนดีของสังคม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนอำสำช่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจ เห็นใจผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรไม่มีสิ่งของจำเป็น
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนนักเรียน โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ เคยได้ยินคำว่ำ จิตสำธำรณะหรือไม่
และคำว่ำจิตสำธำรณะ หมำยถึงอะไร
๒. ครูบอกควำมหมำยของคำว่ำ จิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
มีควำมตระหนักรู้ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองในกำรกระทำใด ๆ
เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
๓. ครูตั้งคำถำมว่ำ “ใครเคยให้เพื่อนยืมสิ่งของเครื่องใช้บ้ำง” จำกนั้นสอบถำมต่อไปว่ำ
“เมื่อให้เพื่อนยืมของแล้ว เพื่อนปฏิบัติเช่นใดกับเรำบ้ำง แล้วเรำรู้สึกอย่ำงไร”
๔. ครูพำนักเรียนเดินสำรวจไปรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน / อำคำรเรียน และบันทึกว่ำมีสิ่งใดที่เป็น
สำธำรณะสมบัติของโรงเรียน ลงในแบบบันทึกที่ครูแจกให้คนละ ๑ ฉบับ
๕. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ำ สำธำรณสมบัติของโรงเรียนมีอะไรบ้ำง (เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ พัดลม
น้ำประปำ กระดำนดำ และตู้เก็บเอกสำร เป็นต้น)
๖. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่ำเรำจะช่วยกันดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของโรงเรียนให้มีควำมคงทน
และใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำอย่ำงไรบ้ำง โดยให้แต่ละคนช่วยกันบอกครูบันทึกบนกระดำน
๗. นักเรียนช่วยกันสรุปวิธีกำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติของโรงเรียน ที่นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้

๑๒๓
ว่ำมีอะไรบ้ำง เขียนลงบนแผ่นชำร์ตติดไว้ในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย
๘. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ – ๕ คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์ว่ำสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนเป็นอย่ำงไร มีสิ่งใดบ้ำงที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้น และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๙. ให้แต่ละกลุ่มนำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในโรงเรียน มำกำหนดเป็นกิจกรรมในกำร
ปรับปรุง และพัฒนำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น เช่น
กิจกรรม ทำควำมสะอำดโรงเรียนทุกวันศุกร์
กิจกรรม ทำควำมสะอำดห้องส้วม
กิจกรรม เก็บขยะ
กิจกรรม ผักนี้จำกใจ
๑๐. เชิญชวนนักเรียนชั้นอื่น ๆ เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่กำหนด
๑๑. นักเรียนและครูร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตำมที่กำหนดจนสำเร็จ โดยครูสังเกตผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน
๑๒. นักเรียนสะท้อนควำมรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
๑๓. อภิปรำยสรุปในประเด็นที่ว่ำ บุคคลใดที่มีจิตสำธำรณะ เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้จัก
กำรให้ กำรเสียสละ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมมีน้ำใจ รู้จักกำรแบ่งปัน จะเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต ไม่คดโกงหรือแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ มีคนยกย่องชมเชย แต่ถ้ำนักเรียนไม่มี
คุณธรรม ไม่รู้จักกำรให้ เห็นแก่ตัว ทำงำนหวังผลตอบแทน จะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนที่เห็น
แก่ได้ อยำกได้ของผู้อื่นมำเป็นของตน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นพื้นฐำนให้นักเรียนเป็นคนทุจริต ไม่มี
คนยกย่องชมเชย และไม่มีใครอยำกคบหำด้วย เป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๔. สิ้นปีกำรศึกษำ ครูมอบเกียรติบัตรเพื่อประกำศเกียรติคุณในกำรทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งประกำศยกย่องชมเชย และเผยแพร่ควำมดีให้สำธำรณชนรับรู้
สื่อ / อุปกรณ์
๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ กำรมีจิตสำธำรณะ
๒. กระดำษชำร์ต
๓. แบบบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
การวัดผล / ประเมินผล
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

๑๒๔
กิจกรรมที่ ๒๓

ชื่อกิจกรรม สำมัคคีคือพลัง
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ เวลำ ๒ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
แนวคิด
กำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกในสังคม ต้องอำศัยควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
รวมทั้งกำรที่สมำชิกสังคมคิดและทำเพื่อส่วนรวม รู้จักกำรให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
โดยอำสำทำงำนด้วยควำมสมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทน ย่อมก่อให้เกิดควำมสุขต่อตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักเรียนอำสำช่วยงำนต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. ครูเปิดเพลง “งำนสิ่งใด” ให้นักเรียนฟัง
๒. ครูติดแผ่นชำร์ตเพลง งำนสิ่งใด บนกระดำนดำ แล้วร้องทีละท่อน นักเรียนร้องตำม
ทีละท่อน
๓. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง พร้อมปรบมือตำมจังหวะ
๔. ครูซักถำมนักเรียนจำกเนื้อเพลง “งำนสิ่งใด”
- เพลงที่ให้นักเรียนร้อง มีจุดประสงค์อย่ำงไร
- นักเรียนทำอย่ำงไร งำนจึงจะสำเร็จ
๕. ครูอธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ “จิตสำธำรณะ” หมำยถึง กำรมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
มีควำมตระหนักรู้ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองในกำรกระทำ
ใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหำยต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมยกตัวอย่ำงกิจกรรมจิตสำธำรณะ เช่น กำรเก็บ
ขยะในโรงเรียน กำรกวำดห้องเรียน กำรถูห้องเรียน ฯลฯ
๖. ครูพำนักเรียนเดินสำรวจขยะรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมบันทึกขยะที่พบว่ำมีอะไรบ้ำง
(ตำมขั้นตอนกิจกรรมที่ ๑ เก็บขยะ) แล้วนำมำวิเครำะห์ว่ำพบขยะใดมำกที่สุด
๗. ให้นักเรียนช่วยกันหำสำเหตุว่ำทำไมจึงมีขยะชนิดนั้นมำกที่สุด แล้วจะมีวิธีกำรใดที่จะทำ
ให้ขยะลดลง จนไม่มีเลย โดยให้นักเรียนทำเป็นโครงงำน “ลดขยะในโรงเรียน” หรือ
“โรงเรียนสะอำดด้วยมือเรำ” ฯลฯ และนำไปปฏิบัติ บันทึกผลกำรปฏิบัติและสรุป
ผลกำรดำเนินงำน

๑๒๕
๘. ครูสอบถำมควำมรู้สึกของนักเรียนที่ได้จำกกำรทำงำนจิตอำสำโดยไม่หวังผลตอบแทน
๙. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันกำหนดข้อตกลงที่จะทำโรงเรียนสะอำด ปรำศจำกขยะ

โดยไม่ต้องมีเวรเก็บขยะ และให้ทุกคนปฏิบัติตำมข้อตกลง
๑๐. ครูสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตสำธำรณะว่ำ คนที่มีจิตสำธำรณะ มีน้ำใจ อยำกช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน แสดงถึงควำมเป็นคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ใหญ่ แต่เป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้ไม่อยำกได้ของ
ผู้อื่นมำเป็นของตน ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีมีคุณธรรม
๑๑. แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่มเท่ำ ๆ กันให้แต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมจิตสำธำรณะ ที่จะไปทำในวัด
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน ๑ กิจกรรมพร้อมระบุว่ำ กิจกรรมนั้นจะ
ทำอย่ำงไรบ้ำง โดยเขียนเป็นแผนภำพควำมคิดลงในใบงำน และนำไปปฏิบัติจริงตำม
ขั้นตอนที่กำหนด
สื่อ / อุปกรณ์
๑. ซีดีเพลง งำนสิ่งใด
๒. แผ่นชำร์ตเพลง งำนสิ่งใด
๓. อุปกรณ์กำรเก็บขยะ
๔. ใบกิจกรรม
การวัดผล / ประเมินผล
๑. สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมจิตสำธำรณะ
๒. สอบถำมควำมรู้ของนักเรียน

๑๒๖
เพลง งานสิ่งใด
งำนสิ่งใด งำนสิ่งใด
แม้ใครละเลยทิ้งเปล่ำ
มัวแต่คอย เฝ้ำแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง
จำไว้ทุกคนต้อง
ทำงำนเรำต้องช่วยกัน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน

๑๒๗
ใบงาน
คาสั่ง ๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังควำมคิดกิจกรรมจิตสำธำรณะที่กลุ่มของนักเรียนจะทำมำ ๑ กิจกรรม
๒. บอกขั้นตอนกำรทำกิจกรรมนั้นว่ำมีอะไร โดยเขียนในรูปแผนผังควำมคิด

กิจกรรม………………

๑๒๘
แบบประเมินการทางานจิตสาธารณะ
กลุ่มที่ ………………………………………

ชื่อกลุ่ม………………………………………

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑…………………………………………….
๓……………………………………………
๕……………………………………………

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

คาชี้แจง ผู้ประเมินทำเครื่องหมำยถูก ( ) ลงในช่องตำมควำมจริง
ลำดับ

รำยกำรประเมิน

๑

ควำมเต็มใจในกำรทำงำน

๒

กำรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

๓

ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ทำ

๔

กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น

๕

ผลสำเร็จของงำน

ผลกำรประเมิน
ดีมำก (๔)

ดี (๓)

พอใจ (๒)

ปรับปรุง (๑)

รวม
รวมคะแนน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน
ระดับคะแนน
ครู

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖เพื- ๒๐
่อนนัดีกมเรีากยน
๑๑ - ๑๕ ดี
๖ - ๑๐ พอใช้
๐ - ๕ ควรปรับปรุง

ครู

เพื่อนนักเรียน

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

๑๒๙
เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ประเด็น
เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมิน
๔
๓
๒
๑. ควำมเต็มใจ
ทำงำนด้วยควำม ทำงำนด้วยควำม
ทำงำนด้วยควำม
ในกำรทำงำน
เต็มใจ โดยไม่ต้อง เต็มใจ โดยไม่ต้อง เต็มใจ โดยครูต้อง
(๔ คะแนน)
บังคับและไม่หวัง
บังคับ
บอกให้ทำ
ผลตอบแทน
๒. กำรมีส่วนร่วม
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่
สมำชิกกลุ่มให้
ทุกขั้นตอน
มีส่วนร่วมในกำร มีส่วนร่วมในกำร ควำมร่วมมือในกำร
(๔ คะแนน)
ปฏิบัติงำนกลุ่ม
ปฏิบัติงำนกลุ่ม ปฏิบัติงำนกลุ่มเป็น
ส่วนน้อย
๓.ควำมรับผิดชอบ
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่ สมำชิกส่วนน้อย
ต่องำนที่ทำ
ทำงำนตำมหน้ำที่ ทำงำนตำมหน้ำที่ ทำงำนตำมหน้ำที่
(๔ คะแนน)
ที่ได้รับมอบหมำย ที่ได้รับมอบหมำย ที่ได้รับมอบหมำย
ไม่หลีกเลี่ยงงำน ไม่หลีกเลี่ยงงำน หลีกเลี่ยงงำนเป็น
และงำนเสร็จทัน และงำนเสร็จทัน
บำงคนและงำน
ตำมกำหนด
ตำมกำหนด
เสร็จช้ำกว่ำที่
กำหนดเล็กน้อย
๔. กำรรับฟัง
สมำชิกทุกคน
สมำชิกส่วนใหญ่ สมำชิกส่วนน้อย
ควำมคิดเห็น
ยอมรับฟังควำม
ยอมรับฟังควำม
ยอมรับฟังควำม
ผู้อื่น
คิดเห็นจำกผู้อื่น
คิดเห็นจำกผู้อื่น
คิดเห็นจำกผู้อื่น
(๔ คะแนน)
อย่ำงมีเหตุผลและ อย่ำงมีเหตุผลและ อย่ำงมีเหตุผลและ
สร้ำงสรรค์
สร้ำงสรรค์
สร้ำงสรรค์
๕. ควำมสำเร็จ
เกิดควำมร่วมมือ เกิดควำมร่วมมือ
เกิดควำมร่วมมือ
ของงำน
ของสมำชิกทุกคน ของสมำชิกส่วน
ของสมำชิก
(๔ คะแนน)
ในกลุ่ม
ใหญ่ในกลุ่ม
ส่วนน้อยในกลุ่ม

๑
ไม่เต็มใจทำงำน
ทำเพรำะครู
บอกให้ทำ
สมำชิกส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่ม
น้อยมำก
สมำชิกส่วนใหญ่
ไม่ทำงำนตำม
หน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำย
หลีกเลี่ยงงำนและ
งำนเสร็จช้ำ
กว่ำกำหนด
สมำชิกส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำก
ผู้อื่นและไม่มี
เหตุผล
เกิดควำมร่วมมือ
ของสมำชิก ๑-๒
คนในกลุ่มเท่ำนั้น

๑๓๐
กิจกรรมที่ ๒๔

ชื่อกิจกรรม ส่งต่อควำมดี
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

มีจิตสำธำรณะ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด ๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน
แนวคิด
กำรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะ
มีวินัยในควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง
หรือเห็นแก่ได้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักอำสำช่วยงำนต่ำงๆ ด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๒. เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจและเห็นใจผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันสิ่งของแก่เพื่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๑. นำเข้ำสู่บทเรียนโดยซักถำมนักเรียนว่ำ
- นักเรียนคนใดที่เคยช่วยเหลือพ่อแม่หรือคุณครูทำงำนบ้ำง ช่วยกระทำสิ่งใดบ้ำง
- นักเรียนคนใดแบ่งสิ่งของเครื่องใช้ ขนม เงิน ให้เพื่อนบ้ำง ให้สิ่งใด
- นักเรียนเคยบริจำคเงินให้กับวัด ขอทำนหรือผู้ยำกไร้ บ้ำงหรือไม่
- นักเรียนได้รับสิ่งใดเป็นรำงวัลตอบแทน
- นักเรียนเกิดรู้สึกอย่ำงไรหลังจำกที่นักเรียนได้กระทำพฤติกรรมเหล่ำนั้น
๒. ครูสรุปผลจำกกำรตอบคำถำมของนักเรียนว่ำ “กำรช่วยเหลือผู้อื่นทำงำนหรือแบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่นหรือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนแสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่มี
จิตสำธำรณะ
๓. ครูอธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ “ จิตสำธำรณะ” หมำยถึง กำรมีจิตสำนึกในกำรช่วยเหลือ
ส่วนรวมที่ต้องอำศัยควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักกำรให้ กำรแบ่งปันกำรแบ่งปัน กำรเสียสละ
ส่วนตน เพื่อช่วยเหลือและรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม
๔. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง “ส่งต่อควำมดี” ให้นักเรียนฟัง และสนทนำ ซักถำมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
และประเด็นข้อคิดที่ได้จำกนิทำนที่ฟัง
๕. ครูสนทนำ ซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ผู้เรียนเคยปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรมีจิตสำธำรณะ
ครูบันทึกข้อมูลบนกระดำนดำ พร้อมสนทนำถึงสิ่งที่นักเรียนสำมำรถกระทำได้

๑๓๑
๖. ครูอภิปรำยร่วมกับนักเรียนเพื่อระดมควำมคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนจะกระทำด้วยตนเอง

หรืออำสำช่วยบิดำมำรดำ เพื่อน และโรงเรียนทำ พร้อมทั้งลงชื่อว่ำนักเรียนคนใดจะอำสำ
ทำสิ่งใด ในช่วงเวลำไหน ใช้ระยะเวลำเท่ำไร แล้วทำบันทึกสัญญำกันไว้ในแบบบันทึก
“บันทึกของหนู” พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วในแต่ละวันให้นักเรียนบันทึก
ผลกำรปฏิบัติลงในสมุดบันทึกของนักเรียนแล้วให้ครู ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อ
รับรอง
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องไปปฏิบัติของแต่ละคน และจัดทำเป็น
ป้ำยข้อควำม ติดไว้ในชั้นเรียน
๘. ครูทำกำรสรุปเพิ่มเติมถึงประโยชน์ของจิตสำธำรณะ ว่ำจิตสำธำรณะจะเป็นพื้นฐำนของกำร
มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเสียสละ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งจะนำไปสู่กำรเป็นผู้ที่รู้จักกำรให้
ไม่โลภอยำกได้ ของผู้อื่น อยู่อย่ำงพอเพียง และจะส่งผลให้นักเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติตน
ในทำงที่ทุจริตต่อไปในอนำคต
สื่อ / อุปกรณ์
๑. นิทำนเรื่อง “ส่งต่อควำมดี”
๒. แบบบันทึก “บันทึกของหนู”
การวัดผล/ประเมินผล
ตรวจแบบบันทึก “บันทึกของหนู”

๑๓๒

นิทานเรื่อง ส่งต่อความดี
เมื่อเจ้ำของร้ำนเห็นศีรษะและใบหน้ำของหญิงชรำชุ่มไปด้วยเหงื่อ เจ้ำของร้ำนก็ยื่น
ผ้ำขนหนูสะอำดให้หญิงชรำเช็ดศีรษะและใบหน้ำด้วยสำยตำที่เป็นมิตร หญิงชรำเหลือบไป
เห็นรองเท้ำคู่ที่ดูเก่ำมำกที่เจ้ำของร้ำนสวมอยู่แล้วคิดว่ำ เธอคงมีฐำนะไม่ดีนัก จึงต้องมำทำงำน
ทั้งที่ท้องแก่ขนำดนี้ หญิงชรำคิดว่ำเจ้ำของร้ำนสำวผู้นี้คงจะทำงำนมำแล้วเกือบทั้งวัน เธออำจ
ปวดน่องและหนักท้อง แต่เธอก็ยังต้อนรับลูกค้ำแปลกหน้ำได้ดีถึงขนำดนี้
หญิงชรำจ่ำยค่ำอำหำรร้อยกว่ำบำทด้วยธนบัตรใบละพัน ในขณะที่เจ้ำของร้ำนรับเงิน
ไปและทอนเงิน หญิงชรำก็ควักธนบัตรใบละพันอีก ๔ ใบ วำงไว้ใต้กระดำษเช็ดมือ โดยใช้
แก้วน้ำทับไว้ 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”
ที่มำ : สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ
๒๐ วิธจี ัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม, (๒๒๐ – ๒๒๑)

๑๓๓

บันทึกของหนู
ชื่อ………………………………………………….ชั้น……………เลขที่……….
คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกผลกำรทำกิจกรรมจิตสำธำรณะที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ง ครู
ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงชื่อผู้รับรองข้อมูล
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่จะอาสา

ลงชื่อผู้รับรองข้อมูล
( ครู ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)

๑๓๔
กิจกรรมที่

ชื่อกิจกรรม อำสำสมัครหัวใจแหวว
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง

สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน

มีจิตสำธำรณะ กระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด ๕.๒ เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
แนวคิด
กำรอำสำทำงำนด้วยควำมสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นกำรทำงำนที่เสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ดังนั้น จึงถือว่ำเป็นผู้ที่ไม่ทุจริตในกำรทำงำน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่นชมเพื่อนที่ปฏิบัติดี ไม่มีพฤติกรรมทุจริต
๒. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน
ที่ไม่เหมำะสม ส่อไปในทำงทุจริต
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ ๑ “อาสาสมัครร่วมใจ”
๑. ครูหำอำสำสมัครนักเรียนมำช่วยครูเวรประจำวันรับน้อง และคอยช่วยน้องถือกระเป๋ำพำไปส่ง
ห้องเรียน
๒. อำสำสมัครผลัดเปลี่ยนกันมำปฏิบัติงำนทุกวัน และครูคอยสังเกตว่ำมีอำสำสมัครคนใดไม่มำ
ปฏิบัติงำน
๓. ครูพูดยกย่องชมเชยอำสำสมัครที่มำปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ทุกวัน โดยพูดหน้ำเสำธงสัปดำห์ละ
๑ ครั้ง ว่ำ “ผู้ที่อำสำสมัครทำงำนด้วยควำมเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนและมำปฏิบัติ
หน้ำที่ทุกวัน เป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะ เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป สมควรได้รับกำร
ยกย่องชมเชย ส่วนผู้ที่อำสำสมัครจะทำงำน แต่ไม่ทำงำนตำมที่ตกลงไว้ทั้งที่มำโรงเรียนทุกวัน
ถือว่ำเป็นผู้ทุจริตต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีวินัย และไม่มีจิตสำธำรณะ
นักเรียนทุกคนไม่ควรนำไปเป็นตัวอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
๔. ครูเยี่ยมบ้ำนนักเรียนและสอบถำมผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรช่วยเหลืองำนที่บ้ำนตำมแบบสอบถำม
พฤติกรรมจิตอำสำของนักเรียนขณะอยู่บ้ำน
๕. นักเรียนสะท้อนควำมรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้อื่นทำงำน
๖. สิ้นปีกำรศึกษำมอบเกียรติบัตร เพื่อประกำศเกียรติคุณกระทำควำมดีของนักเรียน

๑๓๕
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ ๒ “โครงงานจิตสาธารณะ”
๑. นักเรียนสำรวจสภำพแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน ว่ำมีปัญหำอะไรบ้ำง
๒. นำปัญหำมำจัดลำดับควำมสำคัญ
๓. นำปัญหำที่เลือกมำทำโครงงำนเพื่อแก้ปัญหำ
๔. นำวิธีกำรแก้ไขไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนและชุมชน
๕. สรุปผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรทำงำน โดยจัดทำเป็นโครงงำน
๖. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๗. ครูให้คำชื่นชมยกย่องกลุ่มที่ทำงำนเสร็จเรียบร้อยว่ำ “เป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะ ซื่อตรงต่อคำพูด
และกำรกระทำ ทำงำนที่ได้รับมอบหมำย มีวินัยในกำรทำงำนและไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทำงทุจริต” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ทุกคน และเผยแพร่โครงงำนของนักเรียนผ่ำน
Website ของโรงเรียนหรือสื่อต่ำง ๆ
สื่อ / อุปกรณ์
๑. แบบสอบถำมพฤติกรรมจิตสำธำรณะของนักเรียน
๒. แบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน (ทุกโรงเรียนมีแล้ว)
๓. เกียรติบัตรประกำศคุณควำมดีที่มีจิตสำธำรณะ

การวัดผล / ประเมินผล
แบบสอบถำมพฤติกรรมนักเรียนขณะอยู่บ้ำน

๑๓๖
แบบสอบถามพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน
ชื่อ-สกุล…………………………………………….ชั้น………………………..เลขที่………….
พฤติกรรมของนักเรียน
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

ข้อ

รำยกำร

๑
๒
๓
๔
๕

ช่วยพ่อแม่และครูทำงำนด้วยควำมเต็มใจ
อำสำทำงำนให้ผู้อื่นด้วยควำมสมัครใจ
แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนและผู้อื่น
ช่วยแก้ปัญหำให้เพื่อน
ช่วยสอนเพื่อนทำกำรบ้ำน โดยไม่ให้ลอก
ฯลฯ
รวมคะแนน

ลงชื่อ…………………………………..ผู้สอบถำม
(………………………………………)
วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………..

