




โครงการ โรงเรียน สี ขาว

หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง”
ระดับ ชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2553

สำานัก การ ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ สาธารณประโยชน์ และ ประชา สังคม สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย



กล่าวนำา

 เด็ก และเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าย่ิงของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน

ในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำาคัญต่อการ

กำาหนดทิศทางของสังคมในอนาคต  ดังน้ันจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถควบคู่ไป

กับการมีคุณธรรม  จริยธรรมในจิตใจ  เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  มี

ความสุข  เป็นสังคมแห่งความดีงาม  โดยมีครูและโรงเรียนทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะ

ความดีต้ังแต่วัยเยาว์
 

 การจัดทำาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  สำาหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็นโครงการท่ีคำานึงถึงผลในระยะยาว  ด้วยความหวังว่า เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซ่ือสัตย์   ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง  และรักความเป็นธรรม  อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึก

ใหเ้ยาวชนไทยเตบิโตเปน็คนทีม่ศีกัดิศ์ร ีเชือ่มัน่ในความสจุรติ  กลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง   และ

ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปช่ัน และการโกงทุกประเภท 
 

 ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นน้ี  จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานครเป็นสังคม

ท่ีมีความย่ังยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำานึกแห่งความดีงาม  

และขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมมือกันสร้างสรรค์เพ่ือกรุงเทพมหานครของเราทุกคน 

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  



กล่าวนำา

นางทยา  ทีปสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กล่าวนำา

จดหมายถึงคุณครู

คุณครูที่รักคะ
 

 ดิฉันมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสฝากข้อคิดถึงคุณครู ผู้ซึ่งอยู่ในวิชาชีพเดียวกับดิฉัน

ถึงแม้ว่าวิชาชีพครูของเราจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “เรือจ้าง” ที่หมดความสำาคัญ

สำาหรับผู้โดยสารเมื่อเขาได้ข้ามถึงฝั่งแล้ว แต่ดิฉันเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริงของครูคือการ

ได้มีโอกาสกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมองใหม่ และได้นำาเอาข้อคิดและประเด็นจากการเรียน

ไปขบคิด ย่อยสลาย และดูดซึม จนกลายเป็นระบบความเชื่อของเขาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
 

 หวังว่าคุณครูจะได้ใช้คู่มือเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ และซึมซับค่านิยมหลัก

ของหลักสูตรได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์นะคะ

      
จุรี  วิจิตรวาทการ

   ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย



เพลง“โตไปไม่โกง”

จิตสำานึกที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่

ห้าข้อห้าคำาแค่ทำาให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเอง

*ข้อ1ซื่อสัตย์ข้อ2รับผิดชอบ

ข้อ3รักในความเป็นธรรมข้อ4พอเพียง

ข้อ5ทำาเพื่อส่วนรวม...แค่นี้ทำาง่ายไม่ยากเลย~ย

**เป็นคนดีเราจะไม่คดโกง

คนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดี

เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่ลืมเรื่องนี้

จะเป็นคนดี“โตไปไม่โกง”

(ซำ้า*,**)

***ลาล้าลาโตไปไม่โกง(ซำ้า4ครั้ง)

###



 หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง”มุ่ง หล่อ หลอม ปลูก ฝัง ให้ เด็ก เติบโต เป็น 

ผู้ใหญ่ ที่ มี คุณภาพ เปี่ยม ไป ด้วย ค่า นิยม และ คุณสมบัติ ที่ พึง ปรารถนา เช่น ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  

การมี จิต สาธารณะ และ มี ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม รวม ทั้ง มี ความ รัก ใน ความ ถูก ต้อง  

และ เป็น ธรรม โดย ยึด หลัก ความ พอ เพียง ใน การ ดำาเนิน ชีวิต ซึ่ง จะ เป็น พื้น ฐาน ที่ ขาด เสีย มิได้  

ใน การ สร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อ การ ทุจริต ประพฤติ มิ ชอบ และ ต่อ การ เอา รัด เอา เปรียบ ผู้ อื่น สังคม  

และ ประเทศ ชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อ พัฒนา กระบวนการ เรียน รู้ ให้ รู้จัก อยู่ ร่วม กับ ผู้ อื่น  อย่าง สันติ บน พื้น ฐาน ของ 

       ความ  ถูก ต้อง และ เป็น ธรรม

2.  เพื่อ สร้าง จิตสำานึก คุณธรรม ของ นัก เรียน ให้ ไม่ เห็น แก่ ตัว ไม่ เอา เปรียบ ผู้ อื่น รู้จัก  

      จำาแนก ชั ่ว ดี  สามารถ แยกแยะ ความ ผิด และ ความ ถูก ต้อง เพื ่อ เป็น ภูมิคุ ้มกัน  

      ต่อ  ปัญหา ทุจริต คอร์รัปชัน

3.  เพื่อ พัฒนา ให้ นักเรียน มี คุณลักษณะ อัน พึง ประสงค์ ได้แก่ ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  

  การ มี จิต สาธารณะ การ รู้ รับ ผิด ชอบ และ มี วินัย และ รัก ความ พอ เพียง

4.  เพื่อ พัฒนา สมรรถนะ ใน การ คิด และ มี วิจารณญาณ ใน การ แก้ไข ปัญหา ของ นัก เรียน  

      ให้ คิด เป็น และ ปฏิบัติ อย่าง ถูก ต้อง กล้า หาญ และ มี คุณธรรม

กล่าวเกริ่น



ความซื่อสัตย์สุจริต

Honestyand
Integrity

การมีจิตสาธารณะ
GreaterGood

andpublicspirit

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

Sufficiencyand
Moderation

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

Fairnessand
Justice

กระทำาอย่างรับผิดชอบ

Responsibilityand
Accountability

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่ง พัฒนา นักเรียน ให้ มี คุณลักษณะ

 อัน พึง ประสงค์ สร้าง นิสัย ให้ นักเรียน รัก ความ ถูก ต้อง และ ความ เป็น ธรรม เพื่อ เป็น ภูมิคุ้มกัน 

ต่อ ปัญหาการทุ จริต คอร์รัปชัน ไม่ ทุจริต ไม่ โกง ไม่ ยอมรับ และ รังเกียจ พฤติกรรม ทุจริต  

และการ โกง ทุก รูป แบบ
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สาระที่1
ความซื่อสัตย์สุจริต

แนวคิด
 การดำาเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่สำาคัญและจำาเป็น ไม่ว่าจะ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝัง 

และสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่         

ซื่อสัตย์สุจริตว่า จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง

จุดประสงค์
 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำาว่า “ซ่ือสัตย์” ซ่ึงรวมถึงการไม่หยิบของ

ของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต การพูดความจริงไม่โกหก และการไม่ใช้เล่ห์เหล่ียมคดโกงเอาเปรียบผู้อ่ืน

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. คำาคล้องจอง

 3. กิจกรรมการเล่น

 4. กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและฝึกพฤติกรรมการไม่เอาของของคนอื่นมาเป็น

  ของตนเอง เก็บของได้แล้วส่งคืน การพูดความจริง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับเต่า ลักษณะของเต่า 

 2. ครบูอกนกัเรยีนวา่ วนันีจ้ะเลา่นทิานซึง่เปน็เรือ่งของเตา่ทะเลสองพีน่อ้งชือ่วา่ ตอ๊กแตก๊ 

  กับต้วมเตี้ยม เรื่อง “แหวนแห่งความซื่อสัตย์” 

 3. ครูอ่านนิทานโดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง โดยใช้หุ่นมือรูปสัตว์

 4. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

  - แหวนเป็นของใคร

  - ต้วมเตี้ยมรู้สึกอย่างไร เมื่อไม่พูดความจริง

  - ต๊อกแต๊กพี่สาวของต้วมเตี้ยมช่วยให้ต้วมเตี้ยมหายปวดท้องอย่างไร

  - ถ้านักเรียนเจอสิ่งของที่ตกไว้ นักเรียนจะทำาอย่างไร 

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. ระบายสีรูปเต่า

 2. ท่องคำาคล้องจอง/ร้องเพลง “เต่า” พร้อมกัน และทำาท่าคลานเหมือนเต่า 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “แหวนแห่งความซื่อสัตย์”

 2. กระดาษวาดเขียนและสี

 3. คำาคล้องจอง/เพลง “เต่า”

 4. หุ่นมือรูปสัตว์

แหวนแห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 1.1

“เต่า”

เต่าเอ๋ยเต่า

เต่ามันมีสี่ขา

สี่ตีนเดินมา

มันทำาหัวผลุบผลุบ โผล่โผล่
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการพูดความจริง และการกล้าแสดงออก 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูฝึกนักเรียนร้องเพลง “โอ้แหวนอยู่ไหน” (ทำานองเหมือนนิ้วโป้งอยู่ไหน)

 2. อธิบายการเล่นเกม โอ้แหวนอยู่ไหน

  • ให้นักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลม 

  • ครจูะสง่แหวนไปเรือ่ยๆ ระหวา่งรอ้งเพลง วา่ “โอแ้หวนอยูไ่หน โอแ้หวนอยูไ่หน” 

  • เมื่อร้องมาถึงตอนนี้ให้หยุดส่งแหวน ครูถามว่า “แหวนจ๋าแหวน แหวนอยู่ในมือ

   ใครจ๊ะ”

  • นักเรียนที่มีแหวนยืนขึ้นร้องว่า “อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ”

  • เพื่อนพูดตามว่า อยู่ที่.. (ชื่อเพื่อน)  อยู่ที่ .. (ชื่อเพื่อน) 

  • ทุกคนร้องเพลงต่อพร้อมกันว่า “ไปก่อนละ สวัสดี” 

  • คนที่มีแหวนอยู่ในมือเลือกว่า จะเอาแหวนให้ใคร แล้วเดินไปให้เพื่อนคนนั้น  

   เพื่อให้เป็นคนเริ่มส่งแหวนในเกมรอบต่อไป

  • เริ่มร้องเพลงแล้วส่งแหวนต่ออีกครั้ง

  • เพื่อความสนุกสนาน บางรอบครูอาจบอกให้เด็กร้องให้ช้ามากๆ บางรอบร้องให้ 

   เร็วมากๆ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 แหวนเด็กเล่น

กิจกรรมที่
เกมโอ้แหวนอยู่ไหน

“โอ้...แหวนอยู่ไหน”

โอ้...แหวนอยู่ไหน
โอ้...แหวนอยู่ไหน
อยู่นี่จ๊ะอยู่นี่จ๊ะ
ไปก่อนนะสวัสดี

1.2
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จุดประสงค์ เพื่อนักเรียนเข้าใจและฝึกพฤติกรรมการไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆ 

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย” 

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - ครูชวนนักเรียนคิดว่า ตั๊กแตนควรทำาอย่างไรดี

  - ครูถามว่า ว่าวสีฟ้าแสนสวยตัวนี้เป็นสมบัติของใคร

  - ถ้านักเรียนเป็นเต่าทองลายจุด นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

  - ใครเป็นคนที่เก็บว่าวสีฟ้าได้

  - หากตั๊กแตนน้อยไม่คืนว่าวสีฟ้าให้เต่าทองลายจุด นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

  - เมื่อเราพบของที่ไม่ใช่ของเรา เราควรทำาอย่างไร

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและการปลูกจิตสำานึก
 1. เกม ตั๊กแตนกระโดด

  - วิธีการเล่น  

   o ครูชวนนักเรียนเล่นเกมตั๊กแตนกระโดดและให้ท่อง (ระหว่างท่องอาจปรบมือ

    ไปด้วย)

    “ตั๊กแตนอย่ามัวเล่นไป เต่าทองเสียใจ กระโดดเอาไปคืนเอย พึ่บ (กระโดด)”

กิจกรรมที่
การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย 1.3
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   o ครูทำาเครื่องหมายในห้อง เพื่อให้แต่ละคนยืนประจำาที่ แล้วพอท่องเสร็จ 

    ให้กระโดด 

    • ฝึกกระโดดแบบสูงๆ

    • ฝึกกระโดดแล้วลงพื้นเบาๆ

    • ฝึกให้รู้จักซ้ายขวา

   o เม่ือท่องจบ ครู (อาจเปล่ียนให้นักเรียนมานำา) บอกให้ กระโดดไปทางขวา (หรือซ้าย)

 2. เกมมุ่งหน้าหาเต่าทอง

  - วิธีการเล่น

   o ตั้งตุ๊กตาหรือใช้เก้าอี้เป็นตัวแทนเต่าทอง

   o ให้นักเรียนยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่หลังห้อง

   o ให้นักเรียนท่อง “ต๊ักแตนอย่ามัวเล่นไป เต่าทองเสียใจ รีบกระโดดไปคืนเอย” 

    พอท่องจบให้นักเรียนกระโดดไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ใครไปถึงเต่าทองก่อน  

    เป็นผู้ชนะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “การตัดสินใจของตั๊กแตนน้อย”

 2. รูปแมลงชนิดต่างๆ
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่า ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กดี 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. สมมติให้นักเรียนเป็นแมลงตัวน้อยแต่ละประเภท เช่น ตั๊กแตนน้อย เต่าทองลายจุด  

  กว่างจอมพลัง หิ่งห้อยเรืองแสง ตัวด้วง ผีเสื้อ 

 2. ให้นักเรียนทำาท่าทางเลียนแบบแมลงชนิดต่างๆ 

 3. ครูอธิบายความหมายของคำาว่า “ความซื่อสัตย์” เป็นคุณลักษณะของเด็กดี หมายถึง 

  การไม่หยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นของที่เจ้าของลืมไว้  

  หรือของที่เราเก็บได้ก็ตาม 

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 พิมพ์ภาพปีกแมลงเด็กดีจากใบไม้และฟองนำ้า

  • ครูนำานักเรียนไปเก็บใบไม้นอกห้องเรียน แล้วนำามาจุ่มสีนำา้ท่ีผสมไว้ พิมพ์ใบไม้ลงไป 

   บนกระดาษ จะเกิดลวดลายใบไม้ แล้วตกแต่งรูปให้เป็นปีกแมลง (สามารถใช้ 

   ฟองนำา้ชิ้นเล็กเล็กแทนใบไม้ได้)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปแมลงชนิดต่างๆ

 2. กระดาษวาดเขียนและสี

กิจกรรมที่ 1.4แมลงเด็กดี
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงผลของการลักขโมย 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับแม่และลูก 

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “แม่เหยี่ยวกับลูก” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - เกิดอะไรขึ้นกับลูกเหยี่ยว

  - แม่เหยี่ยวรู้สึกต่อลูกเหยี่ยวอย่างไร ลูกเหยี่ยวบอกให้แม่ทำาอะไร

  - แม่เหยี่ยวทำาตามคำาบอกลูกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  - ให้นักเรียนช่วยกันระบุพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ดี (เช่น โกหก ขโมย ไม่รับผิดชอบ  

   กล่าวร้ายต่อคนอื่น ฯลฯ) 

  - ทำาไมพฤติกรรมดังกล่าวถึงไม่ดี  ให้นักเรียนระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อคนอ่ืนและต่อตนเอง

  - นักเรียนเคยรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีหลังจากทำาพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ รู้สึกอย่างไร  

   ต่อไปจะแก้ปัญหาอย่างไร 

  - ครูอาจสรุปว่า 

   o ถ้าเราทำาไม่ดีกับคนอื่น เราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง และคนอื่นจะไม่ช่วยเหลือเรา

   o ควรทำาดีกับคนอื่นเสมอ และอย่าขโมยของคนอื่น

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 - เหยี่ยวบินหารัง

  o ครูให้นักเรียนหัดท่องคำาคล้องจอง/เพลง “เหยี่ยวบินหารัง”

  o ขณะที่ท่องให้นักเรียนยืนขึ้นเป็นเหยี่ยวทำาท่าบินและโยกซ้ายขวา

  o ครสูัง่แลว้ใหน้กัเรยีนทำาตามคำาสัง่  “บนิไปทางซา้ย บนิไปทางขวา บนิไปขา้งหนา้ 

   บินไปข้างหลัง” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 - นิทานเรื่อง “แม่เหยี่ยวกับลูก”

 -  คำาคล้องจอง/เพลง “เหยี่ยวบินหารัง”

กิจกรรมที่
แม่เหยี่ยวกับลูก

“เหยี่ยวบินหารัง”
“เหยี่ยวเอ๋ยเหยี่ยว

 บินมาตัวเดียว  เลี้ยวไปก็เลี้ยวมา
 บินไปทางซ้าย  ย้ายไปทางขวา
 แหงนมองท้องฟ้า หาทางกลับเอย”

1.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครอูา่นนทิานเรือ่ง “เจา้โตง้กบัชาวนา” โดยกระตุน้ใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการตามเนือ้เรือ่ง

 2. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หน้าที่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งคืออะไร

  - เมื่อชาวนาโมโหปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งแล้วเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา

  - ถ้านักเรียนเป็นชาวนา นักเรียนจะทำาอย่างไร

 3. ครูอ่านคำาคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า” ให้นักเรียนฟังแล้วฝึกให้นักเรียนท่องตาม

  ฝึกร้องเพลง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “เจ้าโต้งกับชาวนาขี้เกียจ” 

 2. คำาคล้องจอง/เพลง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”

กิจกรรมที่

เจ้าโต้งกับชาวนา 1.6
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“เจ้าโต้งตื่นเช้า”

 ไก่เอ๋ยไก่โต้ง โก่งคอขันคู

 ตื่นแต่เช้าตรู่ รู้หน้าที่ตน

 ตะวันตื่นเช้า เจ้าโต้งฝึกฝน

 รู้อดรู้ทน โก่งคอขันเตือน

 บอกเช้าวันใหม่ ไม่โกหกเพื่อน

 ไม่เคยแชเชือน เตือนตะวันมา

 เอ้กอีเอ้กเอ้ก เมฆลอยเต็มฟ้า

 แสงแดดฉายจ้า หยุดขันเถิดเอย

เอกสารประกอบ
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของการพูดความจริง และโทษของการโกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับแกะ และการใช้ประโยชน์จากแกะ 

  และใช้หุ่นมือ “แกะ”

 2. ครอูา่นนทิานเรือ่ง “เดก็เลีย้งแกะ” โดยกระตุน้ใหเ้ดก็นกึภาพตามโดยถามถงึส ีรปูรา่ง 

  และลักษณะของสิ่งต่างๆ ในเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - เด็กเลี้ยงแกะโกหกกี่ครั้ง

  - การโกหกของเดก็เลีย้งแกะทำาใหเ้กดิอะไรขึน้ (ชาวบา้นมาชว่ย ทกุคนหยดุทำางาน  

   แกะตาย หมาป่ามา ชาวบ้านเลิกเชื่อ ฯลฯ)

  - ทำาไมชาวบา้นเลกิเชือ่เดก็เลีย้งแกะทัง้ทีม่หีมาปา่มาจรงิจรงิ (เพราะเดก็เลีย้งแกะ 

   เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ)

  - จะทำาอย่างไรให้คนเชื่อถือเรา (ต้องพูดความจริง ไม่โกหก)

  - สำารวจพฤติกรรมและอารมณ์โดยใช้คำาถาม เช่น 

   o ใครเคยโกหก โกหกใคร โกหกว่าอะไร

   o ถ้าถูกโกหกจะรู้สึกอย่างไร (อาจสมมติสถานการณ์ใกล้ตัว เช่น ถูกโกหกว่า 

    แม่จะมารับ)

  - คำาว่า “โกหก” อาจใช้แทนด้วยคำาอื่น เช่น “พูดไม่จริง” หรือ “หลอกลวง”

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
  ร้องเพลง “แกะดำา” พร้อมแสดงท่าทางประกอบ (ทำานอง Bla Bla Black Sheep)  

ครูอาจให้ร้องโดยการเปลี่ยนท่อนจบเป็น สองถุงใหญ่ สามถุงใหญ่ เพื่อฝึกการนับเลข

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ”

 2. เพลง “แกะดำา”

 3. หุ่นมือ “แกะ”

กิจกรรมที่

เด็กเลี้ยงแกะ

“แกะดำา”

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงหนึ่งถุงใหญ่

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงสองถุงใหญ่

แบะแบะแกะดำาเธอมีขนหรือไม่

นั่นไงนั่นไงสามถุงใหญ่

1.7
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกพฤติกรรมการรักษาสัญญา และการรักษาคำาพูด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ถามนักเรียนว่า ห้องเรียนของเราจะน่าอยู่และมีความสุข ทุกคนจะต้องทำาอะไรบ้าง เช่น

  - เก็บของเล่นเข้าที่

  - เก็บรองเท้า

  - เก็บอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

 2. ครูสอนร้องเพลง เล่นแล้วเก็บ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เพลง “เล่นแล้วเก็บ”

กิจกรรมที่
หนูสัญญา 1.8

“เล่นแล้วเก็บ”

เล่นกันเล่นกันดีดี

ต้องสามัคคี เราเป็นเพื่อนกัน

ของเล่นเราเล่นด้วยกัน

เมื่อเลิกเล่นพลัน ช่วยกันเก็บเอย

11



กิจกรรมที่
ลาเจ้าอุบาย1.9

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับการทำาหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนรู้จัก “ลา” (สัตว์สี่เท้า รูปร่างคล้ายม้า หูยาว แต่ตัวเล็กกว่า)    

 2. ครูอ่านเรื่อง “ลาเจ้าอุบาย” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หลังจากลั้นลาล้มลงไปในนำ้าแล้ว อะไรหนักกว่ากัน เกลือหรือสำาลี

  - เมื่อลั้นลาล้มลงไปในนำ้า อะไรที่ละลายในนำ้าได้ เกลือหรือสำาลี

  - ทำาไมเวลาลั้นลาแบกเกลือ ลั้นลาชอบแกล้งล้ม

  - การที่เจ้าของลงโทษลั้นลาถูกต้องหรือไม่  

  - ควรทำาอย่างไรกับลาขี้โกง

  - นักเรียนรู้สึกอย่างไร ถ้ามีเพื่อนขี้โกง

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 ร้องเพลง “ลั้นลา” (ทำานอง skip to my lou)

“ลั้นลา”

ลัลลัลลาลัลลัลลัลล้า

ลัลลัลลาลัลลัลลัลล้า

ลัลลัลลาลัลลัลลัลล้า

ลัลลาลาลัลลัลลา

12



กิจกรรมที่

เทพารักษ์กับคนตัดไม้ 1.10

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของการพูดความจริง และโทษ 

  ของการโกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เทพารักษ์ คือ เทวดาที่รักษาต้นไม้ ซึ่งเป็นความเชื่อ 

  ของคนไทยและชนชาติอื่นบางชาติ      

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง  “เทพารักษ์กับคนตัดไม้”  โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตาม 

  เนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนอยากเป็นใคร

  - นายแก้วทำาอะไรตกลงไปในนำ้า

  - นายขวัญทำาอะไรตกลงไปในนำ้า

  - ใครเป็นคนได้ขวานทองจากเทพารักษ์ เพราะเหตุใด

  - ถ้านักเรียนเป็นนายขวัญ นักเรียนจะทำาอย่างไร

  - การพูดความจริงของนายแก้วทำาให้เกิดอะไรขึ้น

  - การพูดเท็จของนายขวัญทำาให้เกิดอะไรขึ้น

  - ทำาไมนายขวัญจึงพูดเท็จ

  - สมมตวิา่ นกัเรยีนเปน็นายแกว้ ทำาของตกลงไปในแมน่ำา้ลกึ แตไ่มม่เีทพารกัษห์รอื 

   ใครมาช่วยเลย เด็กๆ จะทำาอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 นิทานเรื่อง “คนตัดไม้กับเทพารักษ์”
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการตระหนักต่อโทษของการใช้เล่ห์เหล่ียมหลอกลวงผู้อ่ืน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเร่ิมต้นด้วยการให้นักเรียนท่องอาขยาน “กาเอ๋ยกา บินมาไวไว มาจับต้นโพธ์ิ โผมาต้นไทร” 

 2. ถามนักเรียนว่า รู้จักกาหรือไม่ (กา คือ นกประเภทหนึ่ง มีสีดำา) และอาจให้นักเรียน 

  ร้องเลียนเสียงกา  

 3. ครูอ่านนิทานเรื่อง “กากับนก” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 4. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - นักเรียนชอบนก หรือ ชอบกาในเรื่องนี้ เพราะเหตุใด

  - กาทำาอะไร นกทำาอะไร

 5. ครูสรุป คนที่เจ้าเล่ห์ คำาพูดไม่ตรงกับการกระทำา ย่อมได้รับผลร้ายในที่สุด

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 1. เกมมุดอุโมงค์

  - เอาลังหรือกล่องใหญ่หลายๆ ใบ มาเจาะเป็นรูเรียงต่อกันเป็นอุโมงค์ให้เด็กๆ  

   ลอดได้ หรือให้เด็กจับมือกันต่อกันเป็นอุโมงค์

  - ให้นักเรียนท่อง “มุดเข้ามุดออก มุดเข้ามุดออก ใครพูดลวงหลอกไม่ใช่พวกเรา”

   ระหว่างท่องให้มุดอุโมงค์เล่น (อาจแบ่งเป็นหลายๆ ทีม แล้วให้มุดแข่งกัน)

 2. เกมมาทำาให้ตรง

 - ให้นักเรียนท่อง “พวกเรามาทำาให้ตรง พวกเรามาทำาให้ตรง ใครคดใครโกงอยู่ได้ไม่นาน”

 - แบ่งนักเรียนเป็นทีม แล้วให้เชือกหรือด้ายยาวๆ ที่ความยาวเท่ากันไปคนละเส้น

 - ให้นักเรียนวางเชือกบนพื้นแล้วทำาให้ตรงที่สุด ทีมที่ด้ายตรงที่สุด จะยาวที่สุด ฉะนั้น 

  จะเป็นทีมที่ชนะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “กากับนก”

 2. เชือกหรือด้าย

กิจกรรมที่ คนเจ้าเล่ห์กลับกลอก1.11
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความซ่ือสัตย์ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านนิทานเรื่อง “เหรียญทอง 15 เหรียญ” โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการ

  ตามเนื้อเรื่อง 

 2. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - เด็กชายพบอะไรในตลาด

  - ในกระเป๋ามีเหรียญกี่เหรียญ

  - ใครพูดความจริง

  - ใครพูดเท็จ 

  - ทำาไมเขาจึงพูดเท็จ

  - ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดเท็จคืออะไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 นิทานเรื่อง “เหรียญทอง 15 เหรียญ”

กิจกรรมที่
เหรียญทอง15เหรียญ 1.12
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“ครูท่ีถูกต้องมีอยู่ในโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยู่เหมือนกับ
  ดวงประทีปท่ีส่องสว่างให้คนเดินถูกทาง”
   ท่านพุทธทาส





“ปราการต้านการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำาใจอันนี้เป็น

เรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของการอบรมการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ในสังคมทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง”

อานันท์ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย











สาระที่2

การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด
 การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทำาเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็น

แกป่ระโยชนส์ว่นตนเปน็ใหญ ่ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละหรอืชว่ยปกปอ้งผลประโยชนข์องสว่นรวม

จุดประสงค์
 1. เพื่อให้เข้าใจความสำาคัญของส่วนรวม และรู้จักจำาแนกส่วนตัว-ส่วนรวม 

 2. เพือ่ฝกึปฏบิตักิารเปน็สมาชกิทีด่ขีองสงัคม ไดแ้ก ่การเสยีสละเพือ่สว่นรวม การเคารพ 

  กฎกติกา 

 3. เพื่อเข้าใจลักษณะของผู้นำาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เครื่องมือการเรียนรู้
 1.  นิทาน

 2.  คำาคล้องจอง

 3.  กิจกรรมการเล่น

 4.  กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและความสำาคัญของการอยู่ร่วมกัน เราอยู่         
  คนเดียวไม่ได้ ส่วนรวมจะดีได้ ถ้าทุกคนเสียสละทำาตามกติกาและทำาเพื่อ 
  ประโยชน์ของส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักรถไฟหรือไม่ อธิบายรถไฟคืออะไร (ประกอบด้วย หัวรถจักร 
  และตู้ หรือโบกี้โดยสาร) ให้นักเรียนดูรูป หรือวาดรูปประกอบ
 2. จัดขบวนรถไฟ
  - ชวนนักเรียนเล่นต่อขบวนรถไฟ โดยหนึ่งขบวนให้มีจำานวนนักเรียนไม่เกินสิบคน 
  - จัดแถวนักเรียนเป็นขบวน แล้วให้นักเรียนช่วยนับจำานวน
  - ใหน้กัเรยีนใชแ้ขนเกาะบา่เพือ่นขา้งหนา้ สมมตคินหนา้สดุเปน็หวัรถจกัร คนทีเ่หลอื 
   เป็นโบก้ีโดยสาร แล้วเดินเป็นขบวน ร้องเป็นเสียงรถไฟ “ปู๊น ปู๊น กระชึก กระชัก”
 3. เดินทางสู่จุดหมายปลายทาง
  - ตัง้ชือ่ขบวนรถ แลว้กำาหนดสถานทีีเ่ปน็จดุหมายปลายทางใหแ้ตกตา่งกนั (ครอูาจ 
   ตัง้ชือ่ให ้เชน่ สถานดีอกไม ้สถานทีอ้งฟา้ สถานสีายรุง้ หรอืจะใชช้ือ่สถานทีจ่รงิกไ็ด)้ 
  - ให้นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวจักรรถไฟ
  - ครูออกคำาสั่งให้แต่ละขบวนออกเดินทางไปยังสถานีจุดหมายปลายทาง เช่น  
   “รถไฟสายสีส้ม เดินทางไปสถานีหัวลำาโพง” ต่อมาให้นักเรียนร่วมตัดสินใจด้วย
   ตนเองว่า ต้องการไปสถานีใด
  - ต่อขบวนให้ยาวขึ้นแล้วออกเดินทาง 
 4. ธงสีแดง ธงสีเขียว (รถไฟหยุด รถไฟเดินทาง)
  - ครกูำาหนดกตกิา อธบิายถา้ครยูกธงสแีดง (ใชผ้า้หรอืกระดาษส)ี ใหข้บวนรถไฟหยดุ 
   ถ้ายกธงสีเขียว ให้ออกเดินทาง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปรถไฟ
 2. ธงสีเขียว ธงสีแดง

กิจกรรมที่

รถไฟปู๊นปู๊น 2.1
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและความสำาคัญของการอยู่ร่วมกัน เราอยู่         
  คนเดียวไม่ได้ ส่วนรวมจะดีได้ ถ้าทุกคนเสียสละทำาตามกติกาและทำาเพื่อ 
  ประโยชน์ของส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านคำาคล้องจองหรือร้องเป็นเพลง

 2. ให้นักเรียนเกาะไหล่เพ่ือนเป็นขบวนรถไฟ พร้อมท่องคำาคล้องจองหรือร้องเพลงไปด้วย

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เพลง/คำาคล้องจอง “รถไฟสามัคคี”

กิจกรรมที่

รถไฟสามัคคี

รถไฟสามัคคี

 รถเอ๋ย รถไฟ วิ่งไปทุกที่

 รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว

 วิ่งเล่นรถไฟ ต่อท้ายทางเดียว

 เกาะกันกลมเกลียว ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น

 จับไหล่ ต่อไหล่ นำ้าใจ เกื้อกูล

 ร้องเพลง ปู๊น ปู๊น เป็นเสียง รถไฟ

 ร้องเล่นทุกครา เริงร่า สดใส

 กอดคอ กันไว้ รถไฟ สามัคคี

คำาอธิบาย : 

  รถไฟ คือ ส่วนรวม ส่วนรวมจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ถ้ารับฟังและผ่อนปรนกัน 

ยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อรักษาส่วนรวม ถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้  

  หัวจักรรถไฟ คือ ผู้นำา ผู้นำาต้องมีความรับผิดชอบ เหน่ือย และเสียสละมากกว่าคนอ่ืน

2.2
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนสร้างความผูกพันต่อชาติบ้านเมือง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. อธิบายที่ตั้งของประเทศไทยและธงชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย 

 2. ประดิษฐ์ธงชาติโดยใช้กระดาษสีฉีกเป็นริ้ว หรือระบายสีรูปธงชาติ

 3. ร้องเพลง “ธงไตรรงค์” และโบกธง

 4. ร้องเพลง “ชาติ” ร่วมกันและโบกธง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. แผนที่ประเทศไทย 

 2. ธงชาติไทย

 3. เพลง “ธงไตรรงค์”

 4. กระดาษและสี

กิจกรรมที่
เรารักประเทศไทย

ไตรรงค์ธงไทยปลิวไสวสวยงามสง่า

สีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนา

นำ้าเงินคือพระราชาเราจึงเรียกว่าธงไตรรงค์

“ธงไตรรงค์”

2.3
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ทอดทอดทอดทอดทอด
เทนำ้ามันใส่กะทะ

แล้วหยิบปาท่องโก๋/ไปทอด
ทอดทอดทอดทอดทอด

มีคนขี้โกง/สองคน
จับมัดโยน/ลงกะทะทอด

ทอดทอดทอดทอดทอด
(อาจเปลี่ยนเป็นหนึ่งคน สองคน 

สามคน สี่คน และห้าคน)

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า คนโกงสามารถทำาลายคนดีได้อย่างไร

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นโดยบอกนักเรียนว่า จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน 
 2. ถามว่า ใครมีเชื้อสายจีน คนจีนมีประเพณีอะไรบ้าง อาหารอะไรบ้าง นักเรียนเคย 
  รับประทานปาท่องโก๋หรือไม่
 3. ครูอ่านเรื่อง “ตำานานปาท่องโก๋” ให้นักเรียนฟัง 
 4. เมื่ออ่านจบ ครูตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแลกเปลี่ยนความเห็น
  - นักเรียนชอบใครมากที่สุดในเรื่องนี้ เพราะอะไร
  - เพราะเหตุใดประชาชนจีนจึงรักขุนพลทหาร
  - ผู้มาเยี่ยมหลุมศพสองผัวเมียขี้โกงทำาอะไรกับหลุมศพเขา 
  - ทำาไมคนเหล่านั้นจึงทำาเช่นนั้น
 5. ให้นักเรียนทำาท่าทอดปาท่องโก๋ แล้วท่อง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ตำานานปาท่องโก๋”
 

กิจกรรมที่
ตำานานปาท่องโก๋ 2.4
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จุดประสงค์ เพ่ือฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ประดิษฐ์คทา

  - ตัดกระดาษเป็นรูปดาว 2 ดวง ให้นักเรียนระบายสี

  - นำาดาวที่ระบายสีแล้วมาทากาว ติดกับปลายดินสอ แล้วทิ้งให้แห้ง

 2. ครูอธิบายเกี่ยวกับคทาวิเศษ

  - ให้ทุกคนถือคทาและคิดว่า จะขอพรอะไรให้ห้องเรียนของเรา 

  - ให้นักเรียนออกมาพูดทีละคน โดยใช้ประโยค “หนูขอให้ .....” 

  - ขณะที่เพื่อนพูดนักเรียนต้องฟังคำาขอพรของเพื่อน 

 3. ครูทบทวนว่า พรของห้องเรียนของเรามีอะไรบ้าง 

  - ครูเลือกพรบางข้อและถามนักเรียนว่าพรจะเป็นจริงได้ 

  - ถ้าหนูต้อง...................... และทุกคนต้องทำาตามข้อตกลงร่วมกัน  

 4. ครูถามกลับว่า ถ้าหนูไม่ทำา....(ตามที่ตกลงร่วมกัน) จะเกิดอะไรขึ้น.............

 5. ร้องเพลง “ดาวดวงน้อย” (Twinkle Twinkle Little Star)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. เพลง “ดาวดวงน้อย”

 2. กระดาษและสี

กิจกรรมที่
คทาวิเศษ 2.5

“ดาวดวงน้อย”

แวววาววับวิบดาวน้อยระยับตา
เธอคือใครกันไหนบอกมา
สูงสูงขึ้นไปไกลเหลือคณา

เธอเหมือนดังเพชรบนฟากฟ้า
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จุดประสงค์ เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความสำาคญัของกฎเกณฑก์ตกิา  และโทษของการไมป่ฏบิตัิ

  ตามกฎเกณฑ์กติกา

ขั้นตอนการดำาเนินการ
 1. ครูเริ่มต้นด้วยการถามนักเรียนว่า รู้จักแมลงหรือไม่ แมลงมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนดู 

  รูปภาพแมลง

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “ด้วงยักษ์กินเมือง” ให้นักเรียนฟัง 

 3. เมื่ออ่านจบ ครูตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและแลกเปลี่ยนความเห็น 

  ในประเด็นต่อไปนี้ 

  - ด้วงยักษ์เข้ามาในเมืองได้อย่างไร

  - กฎหรือข้อตกลงของเมืองมีไว้ว่าอย่างไร

  - เกิดอะไรขึ้น เมื่อด้วงยักษ์เข้ามาในเมือง

  - ใครทำาหน้าที่สู้กับด้วงยักษ์

  - ลูกแก้วสัญญาว่าอย่างไร

  - ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของลูกแก้ว นักเรียนจะบอกลูกแก้วว่าอย่างไร

  - นักเรียนคิดว่า ควรทำาอย่างไรกับเด็กหญิงลูกแก้ว เพราะอะไรจึงทำาเช่นนั้น

  - ถ้าเมืองนี้ไม่มีกฎการนำาผลไม้เข้ามาในเมือง นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

  - นักเรียนว่า รู้จักกฎเกณฑ์อะไรบ้างในโรงเรียน (เช่น เข้าแถว เวลาเข้าโรงเรียน  

   เวลาโรงเรยีนเลกิ การเลน่กบัเพือ่น ครอูาจชว่ยนกัเรยีนคดิดว้ยการใชร้ปูประกอบ  

   เช่น ไฟเขียวไฟแดง ชิงช้าหรือเครื่องเล่น นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ กีฬา)

 4. ครูสรุป 

  - กฎกติกาหรือข้อตกลงคือ การที่มีข้อห้ามอะไรบางอย่าง เพื่อความสงบสุขและ 

   ความสุขของส่วนรวม 

  - กฎตอ้งเปน็กฎ ไมม่ขีอ้ยกเวน้ มฉิะนัน้จะเกดิความเสยีหาย หากไมม่ใีครปฏบิตัติาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ด้วงยักษ์กินเมือง”

 2. รูปภาพแมลงชนิดต่างๆ

กิจกรรมที่

ด้วงยักษ์กินเมือง 2.6
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่า กฎเกณฑ์อาจเหมือนหรือแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสถานท่ี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. นำากระดาษเอ4 มาพับครึ่งเป็นสมุดสติกเกอร์ให้นักเรียน 

 2. ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้จะสำารวจสถานที่ของโรงเรียน

 3. ให้นักเรียนระบายสีตกแต่งหน้าปกสมุดสติกเกอร์ของตัวเอง

 4. ครูนำานักเรียนออกไปดูสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น

  - โรงอาหาร

  - ห้องสมุด

  - สนามเด็กเล่น

 5. ก่อนออกเดินทาง ครูขอให้นักเรียนตกลงร่วมกันว่า จะเดินจูงมือกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

  5 คน และไม่เล่นหยอกล้อกันตลอดการเดินทาง 

 6. เม่ือไปถึงสถานท่ีแต่ละแห่ง ขอให้ผู้ดูแลสถานท่ีแห่งน้ัน อธิบายให้นักเรียนฟังว่า ท่ีแห่งน้ี 

  มีไว้เพื่ออะไร ต้องมีกฎเกณฑ์อะไร เพื่ออะไร เช่น ไม่รับประทานในห้องสมุด  

  เพราะจะมีแมลงตามมากัดกินหนังสือเสียหาย

 7. ครูประทับตรายางเพ่ือเป็นการให้รางวัลแก่นักเรียน เม่ือผ่านจุดสถานท่ีในแต่ละแห่ง  

  โดยเรียกว่า เป็นผู้ทำาตามกฎ

 8. เมื่อกลับไปที่ชั้นเรียนให้นักเรียนอภิปรายการทำาตามกฎว่า สถานที่แต่ละแห่ง 

  ต้องทำาอะไรและไม่ต้องทำาอะไรบ้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษ

 2. ตรายาง/ตลับหมึก

กิจกรรมที่
อนุบาลWalkRally 2.7
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกา



ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนเรื่องกฎเกณฑ์กติกา ผลดีและผลเสียของการทำาตามกฎ

 2. การเข้าแถวเป็นการทำาตามกฎอย่างหนึ่ง

 3. ท่องอ่าน คำาคล้องจอง “เข้าแถว” ให้นักเรียนปรบมือตาม

 4. เมื่อครูออกคำาสั่ง ทั้งหมดแถวตรง ให้เข้าแถวและท่องคำาคล้องจอง “เข้าแถว”

 5. ฝึกปฏิบัติเข้าแถว โดยครูสั่ง ทั้งหมดแถวตรง แล้วการเข้าแถวตามคำาสั่งเป็น 

  รปูทรงตา่งๆ เชน่ เขา้แถวหนา้กระดาน เขา้แถวเรยีงหนึง่ เขา้แถวเรยีงสอง เขา้แถวเปน็ 

  วงกลม (ครูอาจใช้นกหวีดช่วยเพื่อความสนุกสนาน)



สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 คำาคล้องจอง “เข้าแถว”

กิจกรรมที่
เข้าแถว 2.8
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“เข้าแถว”

 จับมือ  จับมือ จับมือ  จับไหล่

 เข้าแถวเร็วไว เข้าให้ตรงตรง

 เราจับไหล่กัน แถวนั้นอย่าโค้ง

 เข้าแถวให้ตรง อย่าพะวงสิ่งใด

 เร็วเร็วเข้าสิ รีบรีบ ไวไว

 เราต่างจริงใจ สร้างวินัยด้วยกัน

 จะเล่นหรือเรียน พากเพียรสุขสันต์ 

 ยิ้มให้แก่กัน เรานั้นมีวินยั

เอกสารประกอบกิจกรรมที่2.8
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านนิทานเร่ือง “วีรบุรุษน้อย” โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด และกระตุ้นให้นักเรียน 

  คิดตามเน้ือเร่ือง

 2. เมื่ออ่านจบครูตั้งคำาถามและให้นักเรียนแสดงความเห็น

  - เกิดอะไรขึ้นในเรื่อง

  - ถ้าเด็กชายกล้าหาญไม่เอานิ้วอุดรูรั่วไว้จะเกิดอะไรขึ้น

  - ถ้าเด็กชายกล้าหาญวิ่งหนีจะเกิดอะไรขึ้น

  - ทำาเหรียญกล้าหาญให้เด็กชายกล้าหาญ โดยให้นักเรียนระบายสีบนกระดาษที่มี 

   เหรยีญอยูด่า้นลา่ง จะเหน็ลวดลายทีอ่ยูบ่นเหรยีญ ตกแตง่เพิม่เตมิดว้ยกระดาษสี

กิจกรรมเสริม
 - อธิบายเกี่ยวกับเขื่อน เขื่อนคืออะไร

 - แข่งกันเป่าฟองอากาศ 

 - วาดรูป รูเล็ก รูใหญ่

 - ให้นักเรียนทดลองเอานิ้วอุดรูบนกระดาษที่เตรียมไว้

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “วีรบุรุษน้อย”

กิจกรรมที่
วีรบุรุษน้อย 2.9
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการอธิบายว่า “ประภาคาร” หมายถึงอะไร

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง “แสงสว่างจากประภาคาร”

 3. เม่ือครูอ่านจบ ต้ังคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี

  - มีใครบ้างที่ออกเดินทางกับเรือประมง

  - เกิดอะไรขึ้นกับเรือประมง

  - เมื่อเกิดพายุครั้งที่สอง ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ ทำาอะไรที่ทำาให้ 

   ประภาคารส่องสว่างขึ้นได้อีกครั้ง

  - ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ ทำาอะไรที่เรียกว่าเป็นการเสียสละ

  - ทำาไมพวกเขาจึงทำาเช่นนั้น

  - นักเรียนคิดว่า ไม้ขีดไฟ หนังสือ ไม้กวาด และดินสอ จะรู้สึกอย่างไร เม่ือรู้ว่าพวกเขา

   สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นจำานวนมาก

  - ถ้านักเรียนเป็นผู้รอดชีวิตจากการเสียสละของไม้ขีดไฟ หนังสือ และไม้กวาด  

   นักเรียนจะบอกอะไรแก่พวกเขาเหล่านั้น 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “แสงสว่างจากประภาคาร”

กิจกรรมที่
แสงสว่างจากประภาคาร 2.10
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 ชาวเรือ ถือกันว่า “ประภาคาร” เปรียบเสมือน “ดวงประทีปแห่งท้องทะเล” 

ประภาคาร หมายถึง เครื่องหมาย ช่วยการเดินเรือที่มีความสำาคัญมาก โดยใช้แสงไฟแสดง 

ที่หมายในการนำาเรือเข้าร่องนำ้า อ่าว เขตท่าเรือ หรือเตือนตำาบลที่ ที่เรือจะวิ่งเข้าหากองหิน

ที่ตื้น และสิ่งกีดขวาง ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ดังนั้น ไฟดวงนี้จะดับไม่ได้ จึงต้องมีเจ้า

หน้าที่ ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา และกรมอุทกศาสตร์ได้บรรจุตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ประภาคาร 

เพื่อควบคุมดูแลประภาคาร เป็นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือประเภทหนึ่ง เป็น “แสงสว่าง” 

ท่ีต้ังไว้ในตำาบลท่ี หรือ ช่องทางสำาคัญเพ่ืออำานวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินเรือ 

ให้แก่ชาวเรือทั้งหลายที่สัญจรไปมาในท้องทะเล

 ปัจจุบันยังใช้ประภาคารกันอยู่ ยกตัวอย่างที่ใช้ในประเทศไทย ประภาคารเหล่านี้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

เอกสารประกอบ
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“ครูสร้างคนคนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐเดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย





สาระที่3
ความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
 ทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะแตกต่างกัน

ด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิกำาเนิด ฐานะหรือการศึกษา และก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย  

ดงันัน้  การใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องผูอ้ืน่ การไมเ่อาเปรยีบผูอ้ืน่และการเขา้ใจ 

สิทธิและหน้าที่ของตนเอง จะช่วยให้รักความเป็นธรรมในสังคมได้มากขึ้น 

จุดประสงค์
 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งการยึดมั่นที่จะรักษาความ

ถูกต้องและการยอมรับผลการกระทำาของตน ตลอดจนเรียนรู้คุณลักษณะของการเป็นผู้นำาที่

กล้าหาญและยึดมั่นในความดี

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. กิจกรรมการเล่น

 3. กิจกรรมศิลปะ

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมว่า มาจากจิตใจท่ีกล้าหาญ
  เป็นสำาคัญ ดังน้ันพลังความกล้าหาญไม่ได้ข้ึนอยู่กับขนาดของร่างกาย ทุกคน
  สามารถเป็นคนกล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูกริน่ถงึเรือ่งความกลา้หาญวา่ นกัเรยีนคดิวา่คนทีก่ลา้หาญนา่จะมลีกัษณะอยา่งไร
 2. ครูวาดรูปหนู หรือ นำารูปหนูมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
  - หนูเป็นสัตว์ที่มีลักษณะอย่างไร (เช่น ตัวเล็ก วิ่งเร็ว) 
  - หนูมีความแข็งแรงหรือไม่
 3. ครูเล่านิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู” ให้นักเรียนฟัง โดยใช้หุ่นมือ “หนู”
 4. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียนคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น
  - ราชสีห์ถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
  - ทำาไมตอนแรกราชสีห์ถึงคิดว่า หนูไม่สามารถช่วยได้
  - หนูช่วยราชสีห์ได้ด้วยวิธีใด
 5. ประเด็นแลกเปลี่ยนเสริมอื่นๆ อาจรวมถึง
  - นักเรียนรู้จักใครท่ีมีความกล้าหาญหรือไม่ (อาจเป็นบุคคล สัตว์ หรือตัวละครในนิทาน)
  - นักเรียนเคยมีความกลัวหรือไม่ กลัวอะไรมากที่สุด ความกลัวเป็นสิ่งตรงกันข้าม 
   กับความกล้าหาญ เราสามารถเอาชนะความกลัวได้ด้วยความกล้าหาญ แต่ต้อง 
   เป็นความกล้าหาญที่ถูกต้องด้วย
 6. สรุปประเด็นว่า
  - ความกลา้หาญไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัขนาดของรา่งกาย แตข่ึน้อยูก่บัการกระทำาสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
   คนตัวเล็กๆ ก็สามารถทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 
  - สิ่งถูกต้องและยิ่งใหญ่คือ การทำาความดี ปกป้องคนดี การต่อสู้กับความชั่ว 
  - การต่อสู้กับความชั่วอาจมีอันตราย จึงต้องใช้พลังของความกล้าหาญ
 7. ครูชวนให้นักเรียนเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือสัตว์ต่างๆ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. รูปภาพหนู
 2. นิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู”
 3. หุ่นมือ “หนู” และสัตว์อื่นๆ

กิจกรรมที่
หนูผู้กล้าหาญ 3.1
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองความกล้าหาญ และความสามัคคี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนนิทานและการเรียนรู้ จากนิทานเรื่อง “ราชสีห์กับหนู”

 2. ครูอธิบายเกม พลังหนู

  - กำาหนดให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นสิงโต และอีกคนเป็นนายพราน นักเรียนที่เหลือ 

   เป็นหนู

  - ให้หนูจับมือกันเป็นวงกลมล้อมรอบสิงโตไว้ แล้วให้นายพรานอยู่นอกวง

  - นายพรานต้องพยายามแหวกวงล้อมของหนูเข้ามาจับสิงโตให้ได้ 

  - หนูทั้งหมดต้องพยายามป้องกันสิงโตไว้ไม่ให้นายพรานเข้ามาจับได้ โดยต้อง 

   พยายามจับมือกันไว้ 

  - หากนายพรานหลุดเข้ามาในวงได้แล้ว ให้สิงโตรีบวิ่งหนีออกไปนอกวง แล้วหนูก็ 

   ต้องช่วยกัน ป้องกันไม่ให้นายพรานออกไป

 3. ครูสรุปเน้นว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ตัวใหญ่หรือเล็ก หากมีความกล้าหาญ 

  และสามัคคีก็จะสามารถทำาสิ่งดีๆ ให้สำาเร็จได้

กิจกรรมที่
เกมพลังหนู 3.2
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงความกล้าหาญที่จะยอมรับผลการกระทำา และแก้ไขใน 

  ความผิดพลาด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลมแล้วหาลูกบอล สมมุติว่าเป็นเนย

 2. ท่อง “เนย เนย เนย เนยจ๋าอยู่ไหน อยู่ที่ใครออกมาบอกที” (ท่องประมาณ 2-3 รอบ 

  แล้วแต่ครูกำาหนด)

 3. ระหว่างท่องส่งผ่านเนยไปเรื่อยๆ

 4. เมื่อท่องจบหากเนยไปตกอยู่ที่ใครให้ยืนขึ้น แล้วพูดดังๆว่า 

 5. “เนยที่หายไปอยู่ที่หนู/ผม ค่ะ/ครับ ผมขอคืนให้ (เรียกชื่อเพื่อน)” แล้วให้เอาไป

  ให้เพื่อน แล้วไปนั่งข้างหลังเพื่อนคนนั้น เด็กที่เหลือขยับให้วงแคบลง จากนั้นเริ่ม 

  วนใหม่จนเหลือคนสุดท้าย

  ** หากเด็กมีจำานวนมากอาจเล่นเกมโดยใช้เนยทีละ 2 หรือ 3 อัน ส่งวนแต่ละรอบ

   เลยก็ได้ แต่ละรอบก็จะมีคนหลายคนท่ีเนยไปตกอยู่ จะทำาให้เกมดำาเนินไปเร็วข้ึน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 ลูกบอล เพื่อนำามาสมมุติว่าเป็นเนย

กิจกรรมที่
หนูคืนเนย 3.3
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กิจกรรมที่
พญาลิง

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของผู้นำาว่า ต้องมีความดี ความกล้าหาญ  

  และความเสียสละ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครเูกริน่ถงึเรือ่งความเปน็ผูน้ำาวา่ นกัเรยีนคดิวา่ คนทีเ่ปน็ผูน้ำา หรอืเปน็หวัหนา้ นา่จะม ี

  ลักษณะอย่างไร

 2. ครูเล่านิทานเรื่อง “พญาลิง” โดยใช้หุ่นมือ “ลิง”

 3. เมื่อเล่าจบแล้ว ครูตั้งคำาถามเพื่อชวนให้นักเรียนคิดและแลกเปลี่ยน เช่น

  - เพราะเหตุใด ทหารแม่นธนูจึงจ้องจะยิงฝูงลิง

  - พญาลิงช่วยฝูงลิงไว้ได้อย่างไร

  - ถ้าพญาลิงไม่เสียสละใช้ร่างกายตัวเองเพื่อเป็นสะพาน แต่กลับหนีไปตัวเดียว  

   จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

 4. ครูสรุปประเด็นว่า ผู้ที่เป็นผู้นำาหรือหัวหน้า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ยึดมั่นใน 

  ความดี กล้าหาญ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 5. ให้นักเรียนฝึกร้องเพลง “เจี๊ยกๆ”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “พญาลิง”

 2. เพลง “เจี๊ยกๆ”

 3. หุ่นมือ “ลิง”   “เจี๊ยกๆ”

 เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง

 ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา

 เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมา

 ครั้นพอถึงเวลา ออกเที่ยวหาผลไม้กิน

3.4
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เร่ืองคุณธรรมและการเป็นผู้นำาผู้ตาม 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูแนะนำา “มาร์ชคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียนท่องตาม

 2. นักเรียนท่องแล้วเดินจังหวะมาร์ช

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 มาร์ชคุณธรรม

กิจกรรมที่
มาร์ชคุณธรรม

“มาร์ชคุณธรรม”
ซ้าย ขวา ซ้าย  เราเป็นคนดี

ซ้าย ขวา ซ้าย  รู้จักหน้าที่

ซ้าย ขวา ซ้าย  เรามีนำ้าใจ

ซ้าย ขวา ซ้าย  เรากล้ารับผิด

ซ้าย ขวา ซ้าย  คิดดีทำาดี

3.5
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคีเพื่อการต่อสู้กับความชั่ว 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการแนะนำาให้นักเรียนรู้จักแกะ และเล่นเลียนเสียงแกะ

 2. ครูอ่านนิทานคำากลอน/เพลง เรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” โดยใช้หุ่นมือ “แกะ”

 3. เมื่ออ่านนิทาน/เพลง จบ ครูถามคำาถามและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - หมาป่ามีกี่ตัว

  - หมาป่าบอกลูกแกะว่าอะไร

  - หมาป่ากำาลังจะทำาอะไรกับลูกแกะ

  - ลูกแกะกลัวหมาป่าหรือไม่  เพราะเหตุใด

  - ลูกแกะบอกหมาป่าว่าอย่างไร

  - ตอนจบของเรื่องหมาป่าเป็นอย่างไร

 4. ฝึกร้องเพลง “หมาป่ากับลูกแกะ”

 5. ครูชวนนักเรียนเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือสัตว์ต่างๆ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานคำากลอน/เพลง เรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ”

 2. หุ่นมือ “แกะ” และสัตว์ต่างๆ

กิจกรรมที่

หมาป่ากับลูกแกะ 3.6

46



“หมาป่ากับลูกแกะ”

คำาร้อง/ทำานอง วงสองวัย

วันหนึ่งที่มาถึง มีหมาป่าหน้าตาน่ากลัว

งมงายหลงเมามัว ว่ามีอำานาจน่ากลัวน่าเกรง

ท่องเที่ยวไปในป่า หาอาหารเลี้ยงตัวเอง

วางท่าน่าอวดเบ่ง เป็นนักเลงรุกรานทั่วไป

ตะวันก็จวนจะคล้อย มันเดินลิ้นห้อยหิวโซ

ดั้นเดินมาก็ไกลโข ยังหาเหยื่อไม่ได้ซักตัว

เดินท่องมาตามลำาธาร หิวจนลนลานหน้าตามัว

เห็นลูกแกะยืนอยู่หนึ่งตัว เดี๋ยวจะเคี้ยวให้หายเข็ดฟัน

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนดื่มนำ้าอยู่ปลายลำาธาร

แกล้งกลัวตัวลนลาน เมื่อเห็นอันธพาลเดินเข้ามา

ข่มใจไม่ให้กลัว แล้วหันตัวเข้าประจัน

ร้องทักออกไปพลัน วันนี้สบายดีหรือไร

เจ้าหมาป่ามันไม่ตอบ นึกขอบใจฟ้าขอบใจสวรรค์

ส่งอาหารมาเป็นชิ้นเป็นอัน ขอบคุณสวรรค์เบื้องบน

จึงตวาดไอ้แกะน้อย ใยมาทำาอ้อยสร้อยให้นำ้าขุ่นข้น

ลำาธารข้างล่างและบน เป็นของตัวตนข้าเพียงผู้เดียว

แกะน้อยจึงร้องว่า ช้าไปก่อนพี่ท่านเอย

ก็แห่งนี้ข้านี้เคย ใช้มันมาแต่ช้าแต่นาน

อย่ามาทำาอวดตัว ข้าไม่กลัวหรอกเจ้าตัวพาล

47



หากทำาตัวมัวระราน อีกไม่นานจะโดนดี

เจ้าหมาป่านึกฉุนเฉียว วะเดี๋ยวนี้ทำาอวดดี

ไม่รู้หรือนี่คือใคร ใยไม่ใส่ใจนำาพา

ฉับพลันในทันที หมาป่าก็รี่เข้าไปหา

แต่ต้องรีบถอยออกมา ทำาหน้าตาน่าตกใจ

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

ยืนกล้าไม่กลัวตาย หากหมาป่าหมายจะเข้ามา

ส่งเสียงร้องแช่งด่า ไอ้หมาป่าใจด้านชา

หากเอ็งกดขี่บีฑา ต้องเจอกับข้าผู้รักความเป็นธรรม

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

หมาป่าไม่กล้าย่างกราย ที่จะหมายเข้ามาจับกิน

หมดสิ้นแล้วซิกู ยืนหางลู่ก้มหน้าดูดิน

ชื่อเสียงเห็นทีจะสิ้น ต่อไปนี้จะหากินยังไง

ลูกแกะตัวน้อยน้อย ยืนเป็นร้อยอยู่เรียงราย

รวมพลังทั้งใจกาย ขับไล่วายร้ายที่มารุกราน

ทำาใจให้เข้มแข็ง เข้าร่วมแรงกันอย่างอาจหาญ

ขับไล่ไอ้ตัวมาร ที่คอยรุกรานและคอยทำาลาย
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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สาระที่4
กระทำาอย่างรับผิดชอบ

แนวคิด
 ในทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิก หรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย ตามบทบาท 

และหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิก

ของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระทำาของตนเองนั้น สมาชิก 

ทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และบุคคลต่างๆ  รวมทั้ง

การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพ

ต่อกฎเกณฑ์ กติกาอย่างมีวินัย 

จุดประสงค์
 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสำาคัญของหน้าที่และฝึกฝนลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ 

อันเป็นพื้นฐานต่อการกระทำาอย่างรับผิดชอบ และการยอมรับผิด

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. คำาคล้องจอง

 3. กิจกรรมการเล่น

 4. กิจกรรมศิลปะ



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมือว่า สามารถทำาหน้าที่ และทำาประโยชน์ต่างๆ  

  ได้ ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือผู้ใหญ่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ฝึกร้องเพลง “นิ้ว....อยู่ไหน”

 2. ถามนักเรียนว่า คนเรามีกี่มือ แต่ละมือมีกี่นิ้ว

 3. ให้นักเรียนกางมือบนกระดาษแล้วลากเส้นตามรูปมือ

 4.  ระบายสีตกแต่งมือของตนเอง

 5. อธิบายให้รู้จักมือ นิ้วมือซึ่งเป็นอวัยวะสำาคัญของร่างกาย รู้จักการเปรียบเทียบ 

  ขนาดของมือ ระหว่างมือตนเองกับคนอ่ืนดูว่า มือใครใหญ่ มือใครเล็ก วัดขนาดของมือ 

 6. หลังจากดำาเนินกิจกรรมรู้จักมือแล้ว ครูเริ่มต้นด้วยการถามคำาถามว่า  

  “เด็กเด็กรู้ไหม ว่ามือทำาอะไรได้บ้าง”  

 7. ให้นักเรียนตอบ แล้วครูอธิบาย เช่น 

  - ไหว้ทักทาย สวัสดี  ไหว้แสดงการขอบคุณ ไหว้แสดงการขอโทษ  ไหว้แสดงความเคารพ 

  - จับมือ  

  - เล่นแมงมุมลาย เล่นหุ่นเงา

  - ปั้นดินนำ้ามัน 

  - ปลูกต้นไม้ 

  - ใส่เสื้อผ้า ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้อื่น 

  - กอด 

  - โบกมือ  

 8. มือนี้ทำาไม่ดีได้หรือไม่ ให้นักเรียนตอบ ไม่ควรทำาอะไร เช่น หยิบของของคนอื่นโดย 

  ไม่ได้รับอนุญาต 

 9. ร้องเพลง “นิ้วมือ....อยู่ไหน” ปรบมือเป็นจังหวะ

กิจกรรมที่
มือของหนู 4.1
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กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและปลูกจิตสำานึก
 ร้องเพลงและเต้นรำาประกอบจังหวะ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. กระดาษและสี

 2. เพลง “นิ้ว....อยู่ไหน” และร้องประกอบจังหวะ

 

จังหวะปรบมือ

มือ/ มือ/ มือ/ เล็ก เล็ก/  
 (เท้า เท้า เท้า เล็ก เล็ก) 

ปรบมือเป็นจังหวะ

“นิ้ว.....อยู่ไหน”

นิ้วโป้งอยู่ไหน นิ้วโป้งอยู่ไหน
อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ

สุขสบายดีหรือไร สุขสบายดีหรือไร
ไปก่อนนะ สวัสดี

(นิ้วชี้  นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย มือฉัน)
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับมือว่า สามารถทำาหน้าท่ีและทำาประโยชน์ต่างๆ ได้   

  ไม่ว่าจะเป็นมือเด็กหรือมือผู้ใหญ่

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครถูามนกัเรยีนวา่ มอืทำาความดอีะไรไดบ้า้ง  เชน่ การดแูลตนเอง (ตดิกระดมุ ผกูเชอืก
  รองเท้า) การช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งขนม การช่วยงานบ้าน เก็บของเล่น มือสวัสดี 
  มือขอโทษ
 2. ครูชวนนักเรียนไปใช้มือทำาความดี เช่น เก็บของเล่นเข้าที่ จัดโต๊ะ ล้างแก้วนำ้าของ 
  ตนเอง  กวาดห้อง พับผ้า งานบ้านอื่นๆ 
 3. เม่ืองานเสร็จแล้ว ครูจับมือเด็กทุกคน ชมเชยโดยใช้เพลง “มือเล็กเล็ก ทำาให้โลกย่ิงใหญ่”
 4. ครูถามว่า กลับไปจะใช้มือทำาประโยชน์อะไรบ้าง
 5. ฝึกร้องเพลง “มือเล็กๆ”
 6. ฝึกร้องเพลง “หากพวกเรากำาลังสบาย”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1.  เพลง “มือเล็กๆ”

 2. เพลง “หากพวกเรากำาลังสบาย”

กิจกรรมที่
มือน้ีมีประโยชน์ 4.2
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“มือเล็กเล็ก”

มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่  

มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่

มือเล็กเล็ก ทำาให้โลกสวย

โลกสวยงาม  ด้วยมือของเรา

(เท้าเล็กเล็ก เอวเล็กเล็ก)

“หากพวกเรากำาลังสบาย”

หากพวกเรากำาลังสบายจง (ปรบมือ) พลัน

หากพวกเรากำาลังสบายจง (ปรบมือ) พลัน

หากพวกเรากำาลังมีสุข หมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง

มัวประวิงอะไรกันเล่า จง (ปรบมือ) พลัน

(กระทืบเท้า ผงกหัว  ส่งเสียงดัง)
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นิ้วโป้งขี้โกง

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า การขโมยเป็นการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง และไม่ 

 สามารถยอมรับได้ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูทบทวนบทเรียนเรื่องชื่อของนิ้วแต่ละนิ้ว

 2. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการร้องเพลง “โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย”

 3. ครูสอนร้องเพลง พร้อมให้นักเรียน ทำาท่าประกอบ

     ชี้ตามทีละนิ้ว ตามเนื้อเพลง

  • กำามือและยกนิ้วมือทีละนิ้ว ขึ้นตามเนื้อเพลง

 4. ครูนำาเข้าเรื่องด้วยการอ่านนิทานเรื่อง “นิ้วโป้งขี้โกง” โดยกระตุ้นให้นักเรียน               

  ใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 5. เมื่อครูอ่านจบ ตั้งคำาถามและให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  - ทำาไมนิ้วอื่นๆ จึงโกรธนิ้วโป้ง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “นิ้วโป้งขี้โกง” 

 2. เพลง “โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย”

กิจกรรมที่

“โป้งชี้กลางนางก้อย”

โป้งชี้กลางนางก้อย
ก้อยนางกลางชี้โป้ง

นิ้วทุกนิ้วซื่อสัตย์ไม่คดโกง
ยกนิ้วโป้งชมเชยเด็กดี

4.3
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จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนว่า รู้จักนาฬิกาหรือไม่ และอธิบายส่วน 
  ประกอบของนาฬิกา ความสำาคัญของนาฬิกา
 2. ครอูา่นนทิานเรือ่ง “ติก๊ตอ่กขีเ้กยีจเดนิ” โดยกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิและมจีนิตนาการ
  ตามเนื้อเรื่อง
 3. เมื่ออ่านนิทานจบแล้ว ครูตั้งคำาถามแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้
  -  เวลาเช้า / เวลากลางวัน / เวลาบ่าย / เวลาเย็น / เวลากลางคืน นักเรียนทำาอะไรบ้าง
  - ครูแนะนำาเกี่ยวกับนาฬิกาว่า นาฬิกามีประโยชน์อย่างไร มีส่วนประกอบคือ  
   ตัวเลข เข็มสั้น และเข็มยาว ที่ต้องทำาหน้าที่ร่วมกัน
 4. ฝึกร้องเพลง “ติ๊กต่อก”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ติ๊กต่อกขี้เกียจเดิน” 
 2. เพลง “ติ๊กต่อก” 

กิจกรรมที่
ติ๊กต่อกขี้เกียจเดิน 4.4

“ติ๊กต่อก”
 

“ติ๊กต่อก เสียงนาฬิกา 

พอถึงเวลา เรามาช่วยกัน
ติ๊กต่อก ฉันเป็นเข็มสั้น

ติ๊กต่อก  ฉันเป็นเข็มยาว
ติ๊กต่อก เสียงนาฬิกา

ติ๊กต่อก เรามาช่วยกัน”

เนื้อเพลง ท่าทางประกอบ

ติ๊กต่อก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาช่วยกัน ยำ่าเท้าอยู่กับที่

ติ๊กต่อก ฉันเป็นเข็มสั้น ทำามือแคบๆ ทำาตัวเล็กๆ

ติ๊กต่อก ฉันเป็นเข็มยาว ทำามือกว้างๆ ยาวๆ ทำาตัวใหญ่ๆ

ติ๊กต่อก เสีียงนาฬิกา พอถึงเวลาเรามาช่วยกัน ยำ่าเท้าอยู่กับที่
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จุดประสงค์ เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักกระแตหรือไม่ 

 2. ครูอ่านนิทานเรื่อง กระแตน้อยขี้ลืม ให้นักเรียนฟัง โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด 

  และจินตนาการตามเนื้อเรื่อง

 3. เมื่ออ่านจบแล้ว ครูตั้งคำาถามให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ 

  - ให้นักเรียนทบทวนว่า กระแตน้อยจำาอะไรได้ และลืมอะไรบ้าง

  - ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการลืมของกระแตน้อย

  - คุณครูถามว่า นักเรียนจำาอะไรได้บ้าง ลืมที่จะทำาอะไรบ้าง

 4. คุณครูเป่านกหวีด (ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด) แล้วให้นักเรียนท่อง “คาถาวิเศษของคุณครูนกฮูก” 

  พรอ้มๆ กนั ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนเตมิคำาพดูในสิง่ทีน่กัเรยีนมกัจะลมื เชน่ ทำาการบา้น/  

  ทิ้งขยะ/ รดนำ้าต้นไม้/ ให้อาหารปลาทอง/ แปรงฟัน/ ถูสบู่ / ปิดประตู และอื่นๆ   

  ที่นักเรียนอาจลืมที่จะทำา

 5. ครสูรปุโดยชีใ้หเ้หน็วา่ การจำาไดว้่า จะต้องทำาอะไรบา้งที่ตอ้งทำาคอื ความรับผดิชอบ  

  และความรบัผดิชอบสำาคญัมาก เพราะเปน็ลกัษณะของเดก็ด ีคนด ีพอ่แมแ่ละคณุคร ู

  จะรกัและไวว้างใจตอ่ไปเมือ่นกัเรยีนโตขึน้ หากมคีวามรบัผดิชอบกจ็ะสามารถทำางาน 

  เลี้ยงชีพดูแลตัวเองได้  

 6. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนต้องรับผิดชอบอะไรบ้างทั้งที่บ้านและโรงเรียน

 7. ให้นักเรียนดูรูปภาพความรับผิดชอบของกระแต เช่น เก็บท่ีนอน ทำาการบ้านช่วยทำา 

  ความสะอาดบ้าน ทิ้งขยะลงถัง เก็บของหาย ไปฝากกับคุณครู ให้อาหารปลา  

  เด็ดดอกไม้ในแปลงดอกไม้ ไม่แปรงฟัน เปิดไฟ/โทรทัศน์ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน 

 8. ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมเพื่อความสนุกสนานและปลูกฝังจิตสำานึก
  ร้องเพลง “กระแตตื่นเช้า” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 1. นิทานเรื่อง “กระแตน้อยขี้ลืม”

 2. นกหวีด  

 3. กระดาษและสี

กิจกรรมที่
ทำาไมหนูชอบลืม

4.5
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เหตุการณ์ ผลที่เกิดขึ้น

ลืมทำาการบ้านแล้วทำาให้

ลืมทิ้งขยะแล้วทำาให้

ลืมรดนำ้าต้นไม้แล้วทำาให้

ลืมให้อาหารปลาทองแล้วทำาให้

ลืมแปรงฟันแล้วทำาให้

ลืมถูสบู่แล้วทำาให้

ลืมปิดประตูบ้านแล้วทำาให้

“กระแตตื่นเช้า”
   คำาร้องทำานองสองวัย

ดูเจ้ากระแตน้อย  เต้นวอยวอยว่องไว
ช่างแจ่มใสร่าเริงเสียจริง  จับกิ่งโน้นก็มากิ่งนี้

จับกิ่งนี้ก็ไปกิ่งนั้น  โลดกระชั้นไปมาตามเสียงเพลง

ตื่น ตื่น ตื่นเช้า เช้า  ไม่ซึมเซาเศร้าใจ
ไม่หลับใหลล่วงเลยสักครา

กระแตน้อย เจ้ากระแตน้อย เต้นวอย วอย ออกกำาลัง
ฟังสิฟัง ฟัง ฟัง ฟังเสียงมัน

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด/ ปิ๊ด ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด/ปี๊ ปิ๊ด
หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่ 

ออกกำาลังกาย  โยกย้ายไปมา
มาฉันจะพา  เต้นไปด้วยกัน



“คาถาวิเศษ

ของคุณครูนกฮูก”

“ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด

จำา จำา จำา ว่าหนูต้อง .....

จำา จำา จำา ว่าต้องทำาทันที

ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ดี

หนูต้องมีความรับผิดชอบ”
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จุดประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม


ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. คุยกับนักเรียนว่า ทุกคนเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบ อยากให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ

  เรื่องต่างๆ ทุกคนเป็นเจ้าของห้องเรียน

 2. ครูถามว่า ห้องเรียนที่น่าอยู่ และมีความสุขเป็นอย่างไร 

 3. ถา้นกัเรยีนอยากใหห้อ้งเรยีนนา่อยูแ่ละมคีวามสขุ ตอ้งรว่มดว้ยชว่ยกนั สิง่ทีง่า่ยทีส่ดุ  

  คือ การทำาความสะอาดและรักษาความสะอาด

 4. ครูถามนักเรียนว่า รู้จักไม้กวาดหรือไม่ (อธิบาย : อุปกรณ์ทำาความสะอาด) 

   แล้วสอนร้องเพลง “ระบำาไม้กวาด”

 5. ชวนนักเรียนทำาความสะอาดห้อง เพื่อทุกคนจะได้อยู่ในห้องที่สะอาด และขณะที่ 

  ทำาความสะอาดอาจเปิดเพลงให้เด็กเด็กร้องตาม 

 6. ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบงานอื่นในห้องเรียน เช่น 

  o เก็บของเล่นที่เล่นแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย

  o ทำาความสะอาดห้องเรียน

  o เตรียมที่นอนกลางวัน

  o เก็บที่นอนกลางวัน

  o ตกแต่งห้องเรียน

  หมายเหตุ  อาจเปิดเพลงสำาหรับเด็กไปด้วยขณะที่ให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการงาน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 เพลง “ระบำาไม้กวาด” 

กิจกรรมที่
ระบำาไม้กวาด 4.6
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“ระบำาไม้กวาด”
    คำาร้อง/ทำานองสองวัย

รู้ไหม รู้ไหม รู้ไหม

รู้ไหมฝุ่นนั้นไม่สะอาด

ไม่กวาด มันก็ไม่ไป

เด็กเด็ก ควรจำาใส่ใจ

เด็กเด็กควรจำาใส่ใจ

ไม่กวาด ไม่ไป ขี้ฝุ่นยังมี

บ้านเราต้องมีระเบียบ

เรียบหรูคอยจับคอยดู

อย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยถู

อย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยถู

เพื่อให้น่าอยู่เจริญหูเจริญตา

หัดไว้ หัดไว้ นะเรา

ยามเช้า ยามบ่าย ยามสาย

กวาดบ้านเป็นของง่ายดาย

ถ้าไม่ใส่ใจ ขี้ฝุ่นจะเต็มเมือง

กวาด กวาด กวาด กวาด เอ้า กวาด กวาด กวาด กวาด กวาด
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูอ่านนิทานเรื่อง “ชายโง่กับต้นไม้” โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดและมีจินตนาการ
  ตามเนื้อเรื่อง
 2. เมื่ออ่านนิทานจบแล้ว ครูตั้งคำาถามแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้
  - นายก๋วยจั๊บกับนายก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรกัน
  - ทำาไมนายก๋วยจั๊บจึงปลูกต้นไผ่
  - เมื่อนายก๋วยจั๊บปลูกต้นไผ่แล้วเกิดอะไรขึ้น
  - ทำาไมนายก๋วยเตี๋ยวจึงตัดต้นไผ่ทิ้ง
  - เมื่อนายก๋วยเตี๋ยวตัดต้นไผ่แล้วเกิดอะไรขึ้น
  - ให้นักเรียนช่วยกันคิดหาประโยชน์ของสิ่งของต่างๆ 
  - จินตนาการว่า ถ้าวันหนึ่งไม่มีของบางอย่าง (เช่น นำ้า/ ไฟ/ ของเล่น/ ดินสอ/  
   กระดาษ/ เสือ้ผา้) เดก็ๆ จะทำาอยา่งไร และจะลำาบากอยา่งไร จะแกป้ญัหาอยา่งไร
  - เด็กๆ จะดูแลรับผิดชอบข้าวของต่างๆ ด้วยวิธีใดบ้าง (เช่น เสื้อผ้า-ซัก พับ เก็บ/
   จานชาม-ล้าง เก็บ/ ดินสอสี-เก็บเป็นที่เป็นทาง ฯลฯ )
 3. ครูสรุปว่า
  - ของทกุอยา่งมปีระโยชน ์อยา่ทิง้ขวา้ง และตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั เพราะถา้วนัหนึง่ 
   ไม่มีแล้วจะมาเสียใจภายหลัง (เช่น เล่นของเล่นแล้วต้องเก็บ/ อย่าเปิดนำ้า 
   เปิดไฟทิ้งไว้)
  - ของทกุอยา่งมปีระโยชน ์เราจงึตอ้งดแูลรบัผดิชอบ (เชน่ ทำาความสะอาดของเลน่  
   ของใช้ เหมือนต้นไม้ที่เราต้องกวาดใบไม้ใต้ต้นด้วย)

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “ชายโง่กับต้นไม้”

กิจกรรมที่
ชายโง่กับต้นไม้ 4.7
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สาระที่5
เป็นอยู่อย่างพอเพียง

แนวคิด
 ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

จุดประสงค์
 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดการมีชีวิตที่พอเพียง โดยเฉพาะเรื่องโทษของความโลภ

และการทำาอะไรเกินตัว

เครื่องมือการเรียนรู้
 1. นิทาน

 2. กิจกรรมการเล่น

 3. กิจกรรมศิลปะ

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



จุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่า ความโลภเป็นส่ิงท่ีไม่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเกริ่นถึงเรื่อง ความโลภ ซึ่งหมายถึง ความอยากได้ไม่รู้จักพอ5

 2. เล่านิทานเรื่อง “เด็กโลภ”
 3. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียนทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น
  - ทำาไมเพื่อนๆ จึงหนีขุนช้างไปเล่นกันเอง ไม่เล่นกับขุนช้าง
  - ขุนช้างสามารถหยิบถั่วออกจากขวดโหลปากแคบได้อย่างไร
 4. ครูให้นักเรียนท่องตามคำาที่แม่สอนขุนช้าง 
  “ไม่พอค่อยเอาใหม่ ไม่พอค่อยเอาใหม่ ไม่พอค่อยเอาใหม่”
 5. ครูสรุปประเด็น
  - ความโลภเป็นสิ่งไม่ดี
  - หยิบตักอะไรก็เอามาแต่พอดี ถ้าไม่พอค่อยเอาใหม่ก็ได้
  - ควรรู้จักแบ่งปันกัน
 6. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้อื่นๆ
  - ชว่งรบัประทานของวา่งหรอือาหารเทีย่ง ใหน้กัเรยีนสงัเกตดวูา่ ปกตกินิขา้ว ขนม  
   นำ้าเท่าใดจึงจะอิ่มพอดี
  - ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า หากหยิบอาหารหรือขนมมามากเกินไป จนกินไม่ไหว  
   มีข้อเสียอย่างไรบ้าง และควรแก้ไขอย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทานเรื่อง “เด็กโลภ”

กิจกรรมที่
เด็กโลภ

 5 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

5.1
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กิจกรรมที่

คนเลี้ยงแพะ

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า ความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “คนเลี้ยงแพะ”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียนทบทวนเรื่อง และร่วมแสดงความคิดเห็น

  - เพราะเหตุใด ฝูงแพะเดิมจึงวิ่งหนีคุณลุงไป

  - คุณลุงแบ๊ะแบ๊ะถูกคุณป้าดุว่าอะไร

 3. ครูสรุปประเด็นเรื่องความโลภว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี คนที่มีความโลภมากๆ  

  มักต้องลงเอยด้วยความสูญเสีย เพราะความโลภของเขานั่นเอง 

 4. ครูให้นักเรียนตกแต่งระบายสีหน้ากากแพะให้สวยงาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “คนเลี้ยงแพะ”

 2. แบบหน้ากากแพะ เพื่อใช้ตกแต่งระบายสี

 

5.2
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ภาพตัวอย่าง



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมี

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “กากับหงส์”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียน ทบทวนเรื่องและร่วมแสดงความคิดเห็น

  - กามีประโยชน์อย่างไร

  - ทำาไมกาจึงลงไปว่ายนำ้าทั้งๆ ที่ว่ายไม่เป็น

 3. ครูสรุปประเด็น

  - เราควรภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และในสิ่งที่ตัวเองมี

  - การพอใจในส่ิงท่ีตัวเองมีและเป็น ไม่ใช่การหยุดแสวงหาความก้าวหน้า หรืออยู่เฉยๆ

  - เช่นเดียวกับ กา ที่มีหน้าที่ที่สำาคัญและน่าภาคภูมิใจ เราก็ควรภูมิใจในตัวเอง 

   และทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด

 4. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและเสริมการเรียนรู้

  - กิจกรรมระบายสีรูปกา

  - คำาอธิบาย กา ปกติมีสีดำาสวยงามอยู่แล้ว แต่หาก กา จะต้องกลายเป็นสีอื่น 

   จะเป็นสีอะไรได้บ้าง ให้นักเรียนระบายสีรูปกา โดยไม่ให้ใช้สีดำา

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “กากับหงส์”

 2. รูปกา (ใช้ระบายสี)

 

กิจกรรมที่
กากับหงส์ 5.3
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ภาพตัวอย่าง



จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะไม่ทำาอะไรเกินตัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกอึ่งอ่างกับแม่”

 2. เมื่อเล่าจบแล้วชวนนักเรียนทบทวนเรื่อง และร่วมแสดงความคิดเห็น

  - ให้นักเรียนสะท้อนจากเรื่องว่า ทำาไมแม่อึ่งอ่างถึงพองจนลอยไป แล้วจะเกิด 

   ผลตามมาอย่างไร

  - ให้เด็กๆ ยกตัวอย่างสิ่งที่ทำามากไปแล้วเกิดผลเสีย เช่น ฝืนเล่นนำ้าไม่ยอมหยุด 

   จนป่วย ง่วงแล้วฝืนจนงอแง กินเยอะเกินไปจนปวดท้อง เป็นต้น

 3. กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน

  - กลอน “อึ่งอ่างจับมด”

   o ให้นักเรียนท่องกลอน “อึ่งอ่างจับมด”

   o สามารถทำาท่าประกอบได้ โดย

    • ทุกครั้งที่พูดคำาว่า “อึ่งอ่างให้ทำาท่าตัวพอง” 

    • ทุกครั้งที่พูดคำาว่า “มดให้ทำาท่าตัวเล็กๆ มากที่สุด”

  - เกมอึ่งอ่างจับมด

   o เลือกนักเรียนสองคนเป็นอึ่งอ่าง นักเรียนที่เหลือเป็นมด

   o อึ่งอ่างกระโดดได้ขาเดียว ไล่จับมด 

   o มดตวัไหนโดนจบัตอ้งสลบักลายเปน็อึง่อา่งไลจ่บัมดตวัอืน่ สว่นอึง่อา่งเมือ่จบั 

    เพื่อนได้ต้องกลายเป็นมด

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1. นิทานเรื่อง “ลูกอึ่งอ่างกับแม่”

 2. กลอน “อึ่งอ่างจับมด”

กิจกรรมที่

ลูกอึ่งอ่างกับแม่

“อึ่งอ่างจับมด”

 อึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่ง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด (ซำ้า)

 เด็กเอ๋ยอย่าโลภอย่าคด จะเป็นเหมือนมดเป็นเหยื่ออึ่งอ่าง

5.4
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for the teacher
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล 

















oท่ีปรึกษาโครงการ

1. ท่านเจ้าคุณ  พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ)  

2. คุณหญิงอัมพร มีศุข

3. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

4. นายมีชัย  วีระไวทยะ

5. พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร 

6. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

7. นายภิญโญ  ทองชัย

8. ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

9. ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา   

10. ศ. ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

11. ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

12. ศ. นพ. เทพ หิมะทองคำา

13. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ

14. รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์

15. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

16. ดร. อมรวิทย์ นาครทรรพ

17. นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์

18. นายวีระศักด์ิ ขุขันธิน

19. นายชาญชัย พิณทุเสน

oคณะกรรมการดำาเนินการ
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปัญญา

4. รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

5. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

ขอขอบคุณ



6. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

7. นางสาวพิมพ์รำาไพ พันธ์ุวิชาติกุล

8. นางสาวศรัญญิการ์ เทียมบุญกิจ

9. นางจิตราภา หิมะทองคำา

10. นางรัชนี มณีโรจน์

11. นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ

12. นางสาวสตพร มุทาพร

13. นางแก้วตา ประภาโส

14. นางดาราวัลย์ ม่วงน้อย

oผู้เช่ียวชาญด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
1. รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

2. ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร

3. ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

4. ดร. ศุทธนา วิจิตรานนท์

5. นางสาวรสนา โตสิตระกูล

6. รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค

7. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ

8. นายวันชัย วงศ์มีชัย

oผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการพัฒนา
1. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ

2. ผศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

3. ผศ. ดร. อัชกร วงศ์ปรีดี

4. ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

oผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือ
1. นางสุรางค์ เปรมปรีด์ิ 

2. นางสาวศรรวริศา เมฆไพบูลย์ 

3. นายสันติ แต้พานิช 

4. นายจิตรการ แก้วถ่ินคอย

5. นายประชา วิทยาเรืองเดช 

6. นายบรรจง เวียงพล

7. นางสาวสุจินตนา ภาวสิทธ์ิ

8. นายประกอบ สุทธิกาโมทย์

9. นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ์

10. นายธีระพจน์ คำารณฤทธิศร

11. นายคณิศร ทับทิม

12. นายรัตนชัย นาคปานเสือ

13. นายศุภนิมิต เทียมบุญกิจ

14. นางสาวณัฐพร อาจหาญ

15. นายสุธรรมะ ธรรมศักด์ิ

16. นายขุนกลาง ขุขันธิน

oผู้เช่ียวชาญด้านส่ือรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์
1. ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ 

2. นายคงชลัช เครืออยู่

3. นายวรัตต์ วิจิตรวาทการ

4. นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ไพศาล

5. นายสันติ แต้พานิช

6. นายชาญชัย พิณทุเสน

7. นายวิเชียร เจษฎากานต์

8. นายฉัตรชัย เช้ือรามัญ

9. พระมหาพงษ์นรินทร์

10. นางสาวนันทวรรรณ คงอริยะทรัพย์

 



oผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการและจิตวิทยาเด็ก
1. รศ. ดร. นงลักษณ์ จินตนาดิลก

2. รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

3. รศ. ดร. ธร สุนทรายุทธ

4. นพ. ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา

5. นางสาวนวลปรางค์ สนิทพันธ์ุ

6. นางศีลดา  รังสิกรรพุม

7. นางสาวลัดดา ทองศรีแก้ว 

oภาพประกอบและภาพถ่าย
1. เรณู  ปัญญาดี

2. นายไตรรงค์  ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)

3. นายปัฎฐวัจน์  เฟ้ืองเพ็ชร  

4. นายอรรถพล  เชิดชัยฤทธ์ิ

5. นายฐิติภัทร  มงคลชู

6. นางสาวสมัญญา  สุทธิกาญจน์

oส่ือการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
1.  เพลง กระแตต่ืนเช้า  ระบำาไม้กวาด  และหมาป่ากับลูกแกะ

 อนุเคราะห์โดย นายวีระศักด์ิ ขุขันธิน และวงสองวัย

2. ความคิดสร้างสรรค์อ่ืนๆ โดย ครูมัย (ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก)






