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โครงการ โรงเรียน สี ขาว

หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง”
ระดับ ชั้น ประถม ศึกษา ปี ที่ 1

พ.ศ. 2553

สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ สาธารณประโยชน์ และ ประชา สังคม สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ห้ามจำาหน่าย



กล่าวนำา

 
 เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าย่ิงของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน

ในวันน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำาคัญต่อการ

กำาหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังน้ันจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับ

การมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  มีความสุข   

เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี 

แก่เด็กต้ังแต่วัยเยาว์ 
 

 การจัดทำาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  สำาหรับเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เป็นโครงการท่ีคำานึงถึงผลในระยะยาว  ด้วยความหวังว่า  เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง  และรักความเป็นธรรม  อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึก

ให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนท่ีมีศักด์ิศรี เช่ือม่ันในความสุจริต กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง และต่อ

ต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท

 ผมมีความหวังว่าด้วยความพยายามเช่นน้ี  จะมีผลให้สังคมของกรุงเทพมหานครเป็นสังคม

ท่ีมีความย่ังยืนและก้าวหน้า เป็นเมืองท่ีน่าอยู่  ผู้คนมีความสุข และมีจิตสำานึกแห่งความดีงาม  

และขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมมือกันสร้างสรรค์เพ่ือกรุงเทพมหานครของเราทุกคน 

 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  



กล่าวนำา

นางทยาทีปสุวรรณ
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)

###



กล่าวเกริ่น

 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



ความซื่อสัตย์สุจริต

Honestyand
Integrity

เป็นอยู่อย่างพอเพียง

Sufficiencyand
Moderation

ความเป็นธรรม
ทางสังคม

Fairnessand
Justice

กระทำาอย่างรับผิดชอบ

Responsibilityand
Accountability

การมีจิตสาธารณะ
GreaterGood

andpublicspirit

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 และ

การ โกง ทุก รูป แบบ



สารบัญ

สาระที่1ความซื่อสัตย์สุจริต 
 กิจกรรมที่ 1.1   เด็กดีไม่พูดโกหก         2

 กิจกรรมที่ 1.2   ของขวัญวันเกิด     3

 กิจกรรมที่ 1.3   เต่าทองจอมโกหก     5

 กิจกรรมที่ 1.4   เครื่องบินบังคับ        6

 กิจกรรมที่ 1.5   หนูแดงกับรถแสนสวย        9

 กิจกรรมที่ 1.6   ยักษ์เจ้าเล่ห์       10

 กิจกรรมที่ 1.7   หีบเป็นเหตุ      11

 กิจกรรมที่ 1.8   หีบเป็นเหตุภาคสอง (หน้ากากมหัศจรรย์)  12

 กิจกรรมที่ 1.9   หีบเป็นเหตุภาคสาม (ลิงกลับใจ)   15

 กิจกรรมที่ 1.10 หีบเป็นเหตุภาคสี่ (บทละคร)    16

สาระที่2การมีจิตสาธารณะ

 กิจกรรมที่ 2.1   นักสำารวจตัวน้อย     26

 กิจกรรมที่ 2.2   ห้องนำ้าของฉัน     27

 กิจกรรมที่ 2.3   จิตสำานึกของเป็ด     28

 กิจกรรมที่ 2.4   ดอกไม้ของพวกเรา     32

 กิจกรรมที่ 2.5   ของเล่นมหัศจรรย์     34

 กิจกรรมที่ 2.6   ช้างไทยอยากไปโรงเรียน    36

สาระที่3ความเป็นธรรมทางสังคม

 กิจกรรมที่ 3.1   เมล็ดผักเป็นเหตุ     44

 กิจกรรมที่ 3.2   หนูสำานึกผิด (เมล็ดผักภาคสอง)    46

 กิจกรรมที่ 3.3   นิทานกระต่ายกับหนู (เมล็ดผักภาคสาม)   47



 กิจกรรมที่ 3.4    ใจเขาใจเรา      48

 กิจกรรมที่ 3.5    หนูทำาเองได้      50

 กิจกรรมที่ 3.6    กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ    52

 กิจกรรมที่ 3.7    เทศกาลของขวัญ     53

 กิจกรรมที่ 3.8    ตำานานแมวกับหนู     54

สาระที่4กระทำาอย่างรับผิดชอบ

 กิจกรรมที่ 4.1    ครอบครัวของฉัน     62

 กิจกรรมที่ 4.2    ครอบครัวของฉันภาคสอง    64

 กิจกรรมที่ 4.3    บทบาทสมมติ (พ่อแม่ลูก)    66

 กิจกรรมที่ 4.4    นิทานผึ้งเสียรัง     67

 กิจกรรมที่ 4.5    ช้างไทยมีความรับผิดชอบ    68

 กิจกรรมที่ 4.6    ผ้าแสนสนุก (งานบ้าน)    70

 กิจกรรมที่ 4.7    เด็กดีต้องทำาตามกฎ (นาฬิกา)    72

 กิจกรรมที่ 4.8    สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ    73

 กิจกรรมที่ 4.9    สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ (ภาคสอง)   76

สาระที่5เป็นอยู่อย่างพอเพียง

 กิจกรรมที่ 5.1    ปลาทอง      85

 กิจกรรมที่ 5.2    เด็กโลภ      86

  กิจกรรมที่ 5.3    ไก่สามตัว      87

 กิจกรรมที่ 5.4    ไม้ขนไก่วิเศษกับหนังสือพิมพ์หรรษา   88

 กิจกรรมที่ 5.5    งูเหลือมจอมตะกละ     90

 กิจกรรมที่ 5.6    กระปุกออมสิน     93

 กิจกรรมที่ 5.7    กรอบรูปจากกระดาษและของเหลือใช้   94

 กิจกรรมที่ 5.8    ดินสอมหัศจรรย์ (ดินสอสั้นจนเขียนต่อไม่ได้)  95

 กิจกรรมที่ 5.9    ดินสอมหัศจรรย์ 2     96

 กิจกรรมที่ 5.10  ที่คั่นหนังสือ      97





แนวคิด

 การ ดำาเนิน ชีวิต ใน สังคม นั้น ความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น เรื่อง ที่ สำาคัญ และ จำาเป็น 

ไม่ ว่า จะ ซื่อสัตย์ ต่อ ตนเอง หรือ ผู้  อื่น ดัง นั้น การ ที่  เรา จะ มี ความ ซื่อสัตย์ สุจริต นั้น 

เรา จะ ต้อง ปลูก ฝัง และ สร้าง จิตสำานึก เก่ียว กับ ความ ซ่ือสัตย์ สุจริต อย่าง ถูก ต้อง และ 

ให้ เห็น โทษ ของ การ ไม่ ซ่ือสัตย์ สุจริต ว่า  จะ ส่ง ผล ต่อตนเอง และ สังคม อย่างไร บ้าง  

จุดประสงค์

1.  เพ่ือให้นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง ไม่ โกหก รู้จัก โทษ ของ การโกหก

2.  เพื่อให้นักเรียนไม่ เอา ของ ผู้ อื่น มา เป็น ของ ตัว เอง ไม่ หยิบ ของ ของ ผู้ อื่น โดย ไม่ ได้รับ   

      อนุญาต

เครื่องมือการเรียนรู้
1.   นิทาน

2.   เกม

3.   เพลง

4.   คำา คล้องจอง

5.   วาด ภาพ ระบาย สี พับ กระดาษ งาน ประดิษฐ์

สาระที่1

ความซื่อสัตย์สุจริต



2

จุดประสงค์ เพ่ือ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง ไม่ โกหก และ รู้จัก โทษ ของ  

  การ โกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “หนู มะลิ ชอบ พูด โกหก”

  (ครูเล่าให้ฟัง หาก เด็ก อ่าน คล่อง แล้ว ให้ เด็ก ศึกษา ด้วย ตนเอง)

2.  นักเรียน ร่วม กัน แสดง ความ คิด เห็น ต่อ ไป นี้

 •   หนู มะลิ รู้สึก อย่างไร  เมื่อ ได้ ฟัง นิ ทา นพิ น็อค คี โอ

 •   หนู มะลิ ต้อง ทำา อย่างไร  จึง จะ เป็น ลูก ที่ ดี

3.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  เมื่อ อ่าน นิทาน เรื่อง  “หนู มะลิชอบโกหก ” จบ แล้ว จะ เห็น ได้ ว่า หนู มะลิ เริ่ม 

กลัว ว่า 

“ถ้าตนเองโกหกแล้วจะมีจมูกยาวเช่นเดียวกับพิน็อคคิโอมีเพียงทางเดียวที่จมูก

ของเขาจะหดสั้นลงเหมือนเดิมคือเขาต้องพูดความจริงไม่โกหก”

  ครู เชื่อม โยง สู่ ชีวิต จริง ว่า นักเรียน อยู่ ใน ครอบครัว ก็ ต้อง เป็น เด็ก ดี ของ พ่อ แม่ 

ไม่ พูด โกหก ไม่ ทำาให้ พ่อ แม่ ต้อง เสียใจ มี ความซื่อสัตย์ และ กล้า ที่ จะ พูด ความ จริง 

อยู่ ใน โรงเรียน ก็ ต้อง ไม่โกหก ครู  ไม่ โกหก เพื่อน  

4.  ท่อง คำา คล้องจอง

   พวกเราไม่เคยโกหกโกหกไม่ดีไม่ดี

   พูดความจริงจริงใจต่อกันนั่นสิดี

   จุ๊จุ๊พูดโกหกไม่ดีไม่ดี

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทานเรื่อง  “หนู มะลิ ชอบ พูด โกหก”

กิจกรรมที่

เด็กดีไม่พูดโกหก
1.1
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กิจกรรมที่
ของขวัญวันเกิด

จุดประสงค์ เพ่ือ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง ไม่ โกหก และ รู้จัก โทษ ของ  

  การ โกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ถาม นักเรียน ว่า  ใคร เกิด วัน ไหน บ้าง  

2.  ครู ถาม ว่า  ของ ขวัญ วัน เกิด ที่ นักเรียน อยาก ได้ คือ อะไร

3.  ครู เล่า เรื่อง “ ของ ขวัญ วัน เกิด”

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน 

 •   ถ้า นักเรียน เป็น แป้ง จะ ทำา อย่างไร  เมื่อ ได้ ของ ขวัญ จาก พ่อ แม่

 •   ถ้า นักเรียน เป็น แป้ง จะ ดูแล กระต่าย อย่างไร

 •   ถ้า นักเรียน เป็น แป้ง  เมื่อ กระต่าย หาย ไป รู้สึก อย่างไร และ ทำา อย่างไร

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คำา ตอบ ของ นกัเรยีน อาจ หลาก หลาย ไมม่ ีถกู ไมม่ ีผดิ เปดิ โอกาส ให ้นกัเรยีน ได ้ใช ้

ความ คิด ตาม จินตนาการ ของ ตนเอง มาก ที่สุด แล้ว ครู จึง สรุป แนวคิด ที่ จะ ปลูก ฝัง ให้ 

เช่น  แป้ง ทำา กระต่าย หาย ไป แป้ง ควร พูด ความ จริง กับ พ่อ และ แม่  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 เรื่อง เล่า  “ของ ขวัญ วัน เกิด”

1.2
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เรื่องเล่า“ของขวัญวันเกิด”
 

ณ บ้าน แห่ง หนึ่ง มี ครอบครัว ที่ อบอุ่น มี พ่อ แม่ ลูก

และ ทุก ครั้ง ไม่ ว่า จะ ทำา อะไร  เรา จะ พูด คุย กัน ทุก เรื่อง 

แป้ง เป็น เด็ก ที่น่า รัก ของ พ่อ แม่ 

วัน นี้ เป็น วัน พิเศษ คือ  เป็น วัน เกิด ของ แป้ง 

พ่อ แม่ ได้ ซื้อ เจ้า กระต่ายเป็น ของ ขวัญ วัน เกิด 

แป้ง ดีใจ มาก และ บอก กับ พ่อ แม่ ว่า   

“แป้งสัญญาจะเลี้ยงเจ้ากระต่ายเป็นอย่างดี”

วัน หนึ่ง แป้ง ได้ นำา เจ้า กระต่าย ออก มา เล่น 

และ ได้ พา เจ้า กระต่าย ออก ไป นอก บ้าน 

ซึ่ง ไม่ ได้ บอก พ่อ กับ แม่ 

และ แล้ว ก็ เกิด เรื่องกับ แป้ง 

เจ้า กระต่าย ได้ หลุด ออก จาก มือ ของ แป้ง ไป 

ด้วย ความ ตกใจ แป้ง จึง รีบ เข้า บ้าน

 โดย ไม่ ได้ บอก พ่อ และ แม่ ว่า ได้ ทำา เจ้า กระต่าย หาย ไป  

วัน รุ่ง ขึ้น พ่อ และ แม่ ได้ ถาม ถึง เจ้า กระต่าย 

แป้ง ก็ บอก ว่า  “สบายดีแป้งพึ่งให้อาหารเจ้ากระต่ายไปเอง”

ทั้งๆ ที่ เจ้า กระต่าย ได้ หาย ไป แล้ว 

“พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแป้งเลี้ยงเจ้ากระต่ายเป็นอย่างดี”

และแล้ว ความ จริง ก็ เปิด เผย 

เพื่อน บ้าน ได้ มาบอก กับ พ่อ แม่ แป้ง ว่า 

พบ เจ้า กระต่าย ถูก สุนัข กัด ตาย ข้าง บ้าน 

แป้ง ตกใจ มาก และ รู้สึกเสียใจ ร้องไห้ ฟูมฟาย 

และ แป้ง บอก พ่อ กับ แม่ ทั้ง นำ้าตา ว่า 

“ถ้าแป้งบอกความจริงกับพ่อแม่ตั้งแต่แรก

และช่วยตามหาเจ้ากระต่ายกันเจ้ากระต่ายก็คงไม่ตายแน่เลย”

4
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กิจกรรมที่

นิทานเต่าทองจอมโกหก 1.3

จุดประสงค์ เพ่ือ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง ไม่ โกหก และ รู้จัก โทษ ของ  

  การ โกหก

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ถาม นักเรียน ว่า  รู้จัก แมลง เต่า ทอง หรือ ไม่  แมลง เต่า ทอง มี ลักษณะ อย่างไร

2.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ เต่า ทอง จอม โกหก”

3.  ครู ถาม นักเรียน ว่า  

 •   ถ้า นักเรียน เป็น เต่า ทอง จะ ทำา อย่างไร

 •   ถ้า นักเรียน เป็น จิ้งหรีด จะ ทำา อย่างไร

 •   ถ้า นักเรียน เป็น เพื่อน ของ จิ้งหรีด จะ ทำา อย่างไร

4.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คำา ตอบ ของ นกัเรยีน ไมม่ ีถกู ไมม่ ีผดิ เปดิ โอกาส ให ้นกัเรยีน ได ้ใช ้ความ คดิ ตาม 

 จินตนาการ ดัง นั้น ถ้า นักเรียน ตอบ ว่า “สัญญาจ้ะว่าต่อไปนี้จะไม่โกหกให้เพื่อน

เดือดร้อนอีกแล้ว” ครู แสดง ความ ชื่นชม ต่อ คำา ตอบ ของ นักเรียน และ แลก เปลี่ยน 

ความ คิด เห็น กับนักเรียน ว่า  ทำาไม การ โกหก จึง เป็น สิ่ง ไม่ ดี 

  เมือ่ นกัเรยีน แสดง ความ คดิ เหน็ แลว้ครอูาจเสรมิ เหตผุล ให ้นกัเรยีน เขา้ใจมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การ โกหก นั้น นอกจาก จะ ทำาให้ ผู้ อื่นเดือด ร้อน แล้ว ก็ จะ ทำาให้ ตัว เอง

เดือด ร้อน ด้วยเหมือน เช่น ที่ เพื่อนๆ แมลง ต่าง ก็ โกรธ เคือง เต่า ทอง ที่ พูด โกหก และ 

ถ้า นักเรียน ตอบ ว่า“โกหกนิดหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยได้แกล้งเพื่อนสนุกจัง” ไม่ ได้ 

หมายความ ว่า เขา คิด ไม่ ดี แต ่อาจ เปน็ เพราะ เขา รูส้กึ วา่การ โกหก เพือ่ แกลง้ เพือ่น นัน้ 

เปน็การ เลน่ สนกุ อยา่ง หนึง่และเปน็ เรือ่ง ตลก ขบขนั คร ูอาจ ลอง พดู คยุ กบั นกัเรยีน วา่  

ม ีวธิ ีอืน่ๆ อกี มากมายทีส่รา้งความสนกุโดย ไม ่ทำาให ้ผู ้อืน่ เดอืด รอ้น เชน่ การ ชว่ย กนั 

ประดษิฐ ์ของ เลน่ และ ควร ชีแ้จง ให ้นกัเรยีน เขา้ใจ วา่ การ โกหก นัน้เปน็ สิง่ ไม ่ด ีไม ่ควร 

กระทำา เหมือน เช่น ที่ จิ้งหรีดไม่ สบาย เพราะ เชื่อ คำา โกหก ของ เต่า ทอง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทานเรื่อง “ เต่า ทอง จอม โกหก”
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จุดประสงค์ เพือ่ ให ้นกัเรยีน เขา้ใจ ความ สำาคญั ของ การ พดู ความ จรงิ และ เหน็ ความ สำาคญั  

  ของ การ ไม่ เอา ของ ผู้ อื่น มา เป็น ของ ตนเอง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ถาม นักเรียน ว่า  รู้จัก เครื่อง บิน หรือ ไม่

2.  เครื่อง บิน มี ลักษณะ อย่างไร  

3.  นักเรียน คน ไหน อยาก เล่น เครื่อง บิน บ้าง

4.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง เครื่อง บิน บังคับ

5.  ครู ถาม นักเรียน  

  •  ถ้า นักเรียน เป็น ปอง จะ แบ่ง ของ เล่น กับ เพื่อน หรือ ไม่

  •  ถ้า นักเรียน เป็น บุ้ง จะ อยาก ได้ ของ เล่น จาก เพื่อน หรือ ไม่

  •  ถ้า นักเรียน เอา ของ เล่น ของ ผู้ อื่น ที่ เก็บ ได้ ส่ง คืน เจ้าของ จะ เป็น อย่างไร

  •  ถ้า นักเรียน เก็บ ของ เล่น เอา ไว้ ดี กว่า ไม่ คืน เจ้าของ จะ เป็น อย่างไร

6.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คำา ตอบ ของ นักเรียน ไม่มี ถูก ไม่มี ผิด เปิด โอกาส ให้ นักเรียน ได้ ใช้ ความ คิด ตาม  

จนิตนาการ ถา้ นกัเรยีน ตอบ วา่ “ของเลน่ของผู้อืน่สง่คนืเจา้ของดีกวา่” คร ูแสดง ความ

ชื่นชม ต่อ คำา ตอบ ของ นักเรียน และ แลก เปลี่ยน ความ คิดเห็น กับ นักเรียน เรื่อง ความ  

ซือ่สตัย ์และ การ ไม ่เอา ของ ผู ้อืน่มา เปน็ ของ ตวั เอง เมือ่ นกัเรยีน แสดง ความ คดิ เหน็ แลว้  

ครู อาจ จะ เสริม เหตุผล ให้ นักเรียน เข้าใจมาก ยิ่ง ขึ้น เช่น การ เอา ของ ผู้ อื่น มา เป็น ของ  

ตนเอง นั้น ทำาให้ เจ้าของ ต้อง เสียใจและ ตนเองก็ ไม่ สบายใจ 

  ถ้า นักเรียน ตอบ ว่า “เก็บของเล่นเอาไว้ดีกว่า แหม...ก็มันสนุกน่ี” ไม่ ได้ 

หมายความว่า เขา คิด ไม่ ดี แต่ อาจ เป็น เพราะ เขา รู ้ส ึก ว่า การนำา ของ ผู ้ อื ่น มา 

เป็นของ ตนเองนั ้น เป็น เรื ่อง เล็ก น้อย ครู อาจ จะ ลอง พูด กับ นักเรียน ว่า การ เก็บ 

ของ ผู้ อื ่น ไว้ นั ้น เป็น เรื ่อง ไม่ ถูก ต้อง นอกจาก จะทำาให้ เจ้าของ ต้อง เดือด ร้อน เสียใจ 

แล้วยัง ทำาให้ ผู้ เก็บ เอา ไว้ ทุกข์ ใจ ไม่มี ความ สุข เพราะ รู ้แก่ ใจดี ว่า ของ สิ ่ง นั ้น ไม่ ได้ 

เป็น ของ ตน แต่ เป็น ของ ที่ ได้ มา อย่าง ไม่ ถูก ต้อง

กิจกรรมที่

เครื่องบินบังคับ
1.4

เครื่องบังคับ . . .
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 นอกจาก นี้ ครู ควร ปลูก ฝัง เรื่อง ความ ซื่อสัตย์ ขั้น พื้น ฐาน ให้ แก่ นักเรียน โดย 

สมมติตัวอย่าง เหตุการณ์ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ได้ ใน ชีวิต ประจำา วัน เช่น ถ้า นักเรียน เก็บ 

 กระเป๋า สตางค์ ได้ ควร ทำา อย่างไร 

7.  นกัเรยีน นำา กระดาษ ที ่ไม ่ใช ้แลว้  มา พบั เปน็ เครือ่ง บนิ จรวด เลน่ ดว้ย กนั ใน หอ้ง ได ้โดย ไม่

  จำาเป็น ต้อง ซื้อ เครื่อง บิน บังคับ ที่ มี ราคา แพง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.   นิทานเรื่อง  “เครื่อง บิน บังคับ”

 2.   การพับเครื่องบิน

7
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 1. หักพับตามเสนไขปลาใหลงมาบรรจบกันตรงกลาง 2. พับสามเหลี่ยมที่ไดลงมาอีกครั้งเสนไขปลา 
3. พับหักมุมทั้งสองลงมาตรงกลาง 4. พับสามเหลี่ยมเล็กที่เห็นตลบขึ้นดานบน 5. พับครึ่งตามเสนกลาง

6. พับหักตามเสนไขปลาลงมาทางดานหนาเปนสวนของปก 

 1. หักพับตามเสนไขปลาใหลงมาบรรจบกันตรงกลาง 2. พับสามเหลี่ยมที่ไดลงมาอีกครั้งเสนไขปลา 
3. พับหักมุมทั้งสองลงมาตรงกลาง 4. พับสามเหลี่ยมเล็กที่เห็นตลบขึ้นดานบน 5. พับครึ่งตามเสนกลาง

6. พับหักตามเสนไขปลาลงมาทางดานหนาเปนสวนของปก 
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง และ เห็น ความ สำาคัญ 

  ของ การ ไม่ เอา ของ ผู้ อื่น มา เป็น ของ ตนเอง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ถาม นักเรียน ว่า  รู้จัก รถ หรือ ไม่

2.  รถ มี ไว้ ทำา อะไร รถ มี กี่ ชนิด

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง  “หนูแดงกับรถแสนสวย”

4.  ครู ถาม นักเรียน ว่า  

 •   ถ้า นักเรียน เป็นต้น ข้าว จะ แบ่ง ของ เล่น กับ เพื่อน หรือ ไม่

 •   ถ้า นักเรียน เป็น หนู แดงจะ รู้สึก อย่างไร  เมื่อ เห็น ของ เล่น ของ ต้น ข้าว

 •   ถ้า นักเรียน เก็บ ของ เล่น ได้ จะ ทำา อย่างไร

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คำา ตอบ ของ นักเรียน ไม่มี ถูก ไม่มี ผิด เปิด โอกาส ให้ นักเรียน ได้ ใช้ ความ คิด ตาม 

จนิตนาการ คร ูแลก เปลีย่น ความ คดิ เหน็ กบั นกัเรยีน เรือ่ง ความ ซือ่สตัย ์และ การ เอา ของ  

ผู ้อืน่ มา เปน็ ของ ตวั เอง เมือ่ นกัเรยีน แสดง ความ คดิ เหน็ แลว้ คร ูอาจ จะ เสรมิ เหตผุล ให ้ 

นกัเรยีน เขา้ใจ มาก ยิง่ ขึน้ เชน่ การนำา ของ ผู ้อืน่ มา เปน็ ของ ตนเอง นัน้ ทำาให ้เจา้ของ ตอ้ง  

เสยีใจ และ ตนเอง ก ็ไม ่สบายใจ หรอื ถา้ นกัเรยีน เกบ็ ของ เลน่ ได ้แลว้ ไม ่คนื อาจ เปน็ เพราะ  

เขา รูส้กึ วา่ การ นำา ของ ผู ้อืน่ มา เปน็ ของ ตนเอง เปน็ เรือ่ง เลก็ นอ้ย ดงั นัน้ คร ูอาจ จะ ลอง พดู  

กบั นกัเรยีน วา่ การ เกบ็ ของ ผู ้อืน่ ไว ้นัน้ เปน็สิง่ ไม ่ถกู ตอ้ง นอกจาก จะ ทำาให ้เจา้ของ ตอ้ง 

เดอืด รอ้น เสยีใจ แลว้ ยงั ทำาให ้ผู ้เกบ็ เอา ไว ้ทกุข ์ใจ ไมม่ ีความ สขุ เพราะ รู ้ด ีแก ่ใจ วา่ ของ สิง่  

นั้น ไม่ ได้ เป็น ของ ตน แต่ เป็น ของ ที่ ได้ มา อย่าง ไม่ ถูก ต้อง  

  นอกจาก นี้ ครู ควร ปลูก ฝัง เรื่อง ความ ซื่อสัตย์ ขั้น พื้น ฐาน โดย สมมติ ตัวอย่าง  

เหตุการณ์ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ได้ ใน ชีวิต ประจำา วัน เช่น ถ้า นักเรียน เก็บ กระเป๋า สตางค์ ได้ 

 ควร ทำา อย่างไร  หรือ อาจยก ตัวอย่าง ข่าว พลเมือง ดี ที่ มี ความ ซื่อสัตย์ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน เรื่อง “หนูแดงกับรถแสนสวย”

กิจกรรมที่

หนูแดงกับรถแสนสวย 1.5
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ พูด ความ จริง  ไม่ โกหก  และ รู้จัก  

  โทษ  ของการ โกหก 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู นำา แผ่น ภาพ ตัว ละคร สัตว์ ที่ มี อยู่ ใน นิทาน มาส ร้าง ความ คุ้น เคย กับ นักเรียน

      และ แจก แผ่น ภาพ ให้ นักเรียน ระบาย สี

2.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ ยักษ์ เจ้า เล่ห์”

3.  ครู ให้ นักเรียน ร่วม กัน แสดง ความ คิด เห็น

 •   ถ้า นักเรียน เป็น หนู รู้สึก อย่างไร

 •   ถ้า นักเรียน เป็น ลิง จะ ทำา อย่างไร

 •   ถ้า ยักษ์ เป็น คน ดี จะ เป็น อย่างไร

4.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  เมื่อ อ่าน นิทานเรื่อง  “ ยักษ์ เจ้า เล่ห์”  จบ แล้วเห็น ได้ ว่า ลิง เริ่ม หวาด กลัว ว่า 

“ถ้าตนเองโกหกแล้วจะไม่มีใครรักและสนใจมีทางเดียวที่จะทำาให้เขามีเพื่อน
เหมือนเดิมคือการที่เขาเอาของเล่นที่ได้จากยักษ์มาแบ่งให้เพื่อนๆเล่นด้วย”

  ครู เชื่อม โยง สู่ ชีวิต จริง ว่า นักเรียน อยู่ ใน ครอบครัว ก็ ต้อง เป็น เด็ก ดี ของ พ่อ แม่  

ไม่ พูดโกหก ไม่ ทำาให้ พ่อ แม่ ต้อง เสียใจ มี ความ ซื่อสัตย์ และ กล้า ที่ จะ พูด ความ จริง  

และ ไม่ ทำาให้ ผู้ อื่น เดือด ร้อน 

5.  ให้ นักเรียน ขอ พร 3 ข้อ จาก ยักษ์ เพื่อ เป็น เด็ก ดี และ ให้ เด็ก ท่อง คำา ปฏิญาณ 3 ข้อ

 “พูดความจริงไม่พูดโกหกไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  นิทาน เรื่อง “ ยักษ์ เจ้า เล่ห์”   

2.   แผ่น ภาพ รูป สัตว์ ชนิด ต่าง ๆ

 3.    สี เทียน 

กิจกรรมที่

ยักษ์เจ้าเล่ห์ 1.6
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวมและ ตระหนัก ว่า การ เอา ของ  

  ส่วน รวม มา เป็น ของ ตนเอง  โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต นั้น เป็น สิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้อง

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน เล่า เรื่อง สัตว์ เลี้ยง  หรือ สัตว์ ที่ นักเรียน ชื่น ชอบ

2.  ครู แบ่ง นักเรียน ออก เป็น 5 กลุ่ม

3.  ครู ให้ นักเรียน แสดง ท่าทาง  และ เลียน เสียง ของ สัตว์ ชนิด ต่างๆ ตาม ท่ี สนใจให้ ครู และ 

      เพ่ือนๆ ดู

4.  เล่า นิทาน เรื่อง  “หีบ เป็น เหตุ”  

5.  ครู ให้ นักเรียน ร่วม กัน แสดง ความ คิด เห็น

   •  นิทาน เรื่อง “ หีบ เป็น เหตุ ” มี อะไร บ้าง

   •  เจ้า จ๋อ ใน นิทาน มี นิสัย อย่างไร

   •  เจ้า จุดใน นิทาน มี นิสัย อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น สัตว์ ที่ อยู่ ใน ป่า จะ ทำา อย่างไร กับ เจ้า จ๋อ

   •  เจ้า จ๋อ ต้อง ทำา อย่างไร  จึง ที่รัก ของ เพื่อนๆ

   •  ถ้า เจ้า จ๋อย อม รับ ผิด จะ เป็น อย่างไร

6.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  เมื่อ อ่าน นิทาน เรื่อง  “หีบ เป็น เหตุ ” จบ แล้วจะ เห็น ได้ ว่า การ เอา ของ ที่ จะ 

ได้ ใช้ รวม กันหรือ จะ ใช้ ส่วน รวม มา เป็น ของ ตนเอง นั้นเป็น สิ่ง ที่ ไม่ ดี  เพราะ ทำาให้ ผู้ อื่น  

หรือ สัตว์ ตัว อื่นๆ ได้ รับ ความ เดือด ร้อน ดัง นั้น เมื่อ ลิง ทำา พลาด ไป ก็ ควร ที่ จะ 

 ยอมรับ ผิด และ ขอ โทษ เพื่อนๆ 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน เรื่อง “ หีบ เป็น เหตุ”

กิจกรรมที่

หีบเป็นเหตุ 1.7
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวม และ ตระหนัก ว่าการ เอา ของ  

  ส่วน รวม มา เป็น ของ ตนเอง โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต นั้น เป็น สิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้อง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน ประดิษฐ์ หน้ากาก เกี่ยว กับ สัตว์ ที่ อยู่ ใน เนื้อ เรื่อง ของ นิทาน โดย ครู แบ่ง ให้  

      ตาม กลุ่ม ได้แก่ เจ้า จ๋อ จอม ซ่า ส์ เจ้า ปุย กระรอก น้อย เม่น น้อยแสน ขยัน เจ้า จ้อย   

  นก น้อย แสน ร่าเริง  เจ้า จุด แมลง เต่า ทอง

2.  นักเรียน แต่ละ กลุ่ม แสดง ท่าทาง  โดย สวม หน้ากาก เป็น สัตว์ ตาม ที่ ได้ รับมอบ หมาย

3.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ลิง กับ เสือ” ใน ระหว่าง นั้น ครู ให้ นักเรียน ยืน เป็น วงกลม  

  หันหน้า จับ คู่ กัน  (หาก คู่ ไม่ ครบ ให้ ครู เข้าไป อยู่ ใน วง ด้วย) ใน ระหว่าง ที่ ร้อง เพลง  

  นักเรียน ก็ จะ สลับ กัน จับ มือ จน ครบ ทุก คน  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  กระดาษ แข็ง สำาหรับ ทำา หน้ากาก 

2.   สี เทียน   

3.   หนัง ยาง รัด ของ 

4.   เพลง  “ลิง กับ เสือ”    

กิจกรรมที่
หีบเป็นเหตุภาคสอง

(หน้ากากมหัศจรรย์) 1.8



13

วิธีการทำาหน้ากาก

 1. ให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ หรือหารูปภาพสัตว์ที่ต้องการนำามาเป็นต้นแบบใน 

     การวาดรูปหน้ากาก

 2. ให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดรูปหน้าสัตว์ดังกล่าว เพื่อทำาเป็นหน้ากาก

 3. นักเรียนสามารถตกแต่งหน้ากากของนักเรียนให้สวยงามได้ด้วยการระบายสี

 4. นักเรียนเจาะรู สำาหรับร้อยเชือกเพื่อสวมใส่หน้ากาก

 5. นักเรียนนำาหน้ากากที่ทำาเสร็จแล้วมาลองสวมใส่ ดังภาพ 



13
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เพลงลิงกับเสือ

 ลิง ก็ จับ มือ เสือ เสือ ก็ จับ มือลิง  จับ กัน ไม่ เบื่อ ลิง จับ มือ เสือ  เสือ จับ มือลิง 

ตัวอย่าง หน้ากาก

14
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จุดประสงค์  เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวม  และ ตระหนัก ว่าการ เอา ของ 

   ส่วน รวม มา เป็น ของ ตนเอง โดย ไม่ ได้ รับ อนุญาต นั้น เป็น สิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้อง 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน แต่ละ กลุ่ม แสดง ท่าทาง โดย สวม หน้ากาก เป็น สัตว์ ตาม ที่ ได้ รับ มอบ หมาย

2.  นักเรียน ร้อง เพลง “ ลิง กับ เสือ” ใน ระหว่าง นั้น ครู ให้ นักเรียน ยืน เป็น วงกลม  

  หัน หน้า จับ คู่ กัน  (หาก คู่ ไม่ ครบ ให้ ครู เข้าไป อยู่ ใน วง ด้วย) ใน ระหว่าง ที่ ร้อง เพลง 

  นักเรียน ก็ จะ สลับ กัน จับ มือจน ครบ ทุก คน  

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง  “ลิง กลับ ใจ” และ นำา หน้ากาก มา ประกอบ การ เล่า นิทาน 

4.  ถาม ความ รู้สึก ของ นักเรียน ว่า  รู้สึก อย่างไร บ้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1 .   หน้ากาก  ได้แก่  เจ้า จ๋อ   เจ้า ปุย   เจ้า เม่น น้อย  เจ้า นก น้อย  และ เจ้า จุด 

 2 .   นิทาน “ ลิง กลับ ใจ” 

 3 .   เพลง  “ลิง กับ เสือ” 

กิจกรรมที่
หีบเป็นเหตุภาคสาม

(ลิงกลับใจ)

1.9

 เพลงลิงกับเสือ

 ลิง ก็ จับ มือ เสือ 

เสือ ก็ จับ มือลิง  

จับ กัน ไม่ เบื่อ  

ลิง จับ มือ เสือ  

เสือ จับ มือลิง



เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนของเราน่าอยู่

คุณครูใจดีทุกคน

เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน

พวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน

ชอบไปชอบไปโรงเรียน

จุดประสงค์  เพื่อ ให้ นักเรียน ยอมรับ ใน กฎ กติกา และ การ อยู่ ร่วม กัน ใน สังคม   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.   ครู เล่า บท ละคร เรื่อง  “หีบ เป็น เหตุ” 

2.   คัด เลือก ตัว แสดง 

3.   ตัว แสดง ซ้อม บท ละคร 

 4.  นักเรียน ที่ ไม่ ได้ เป็น ตัว แสดง ให้ทำา ฉาก ประกอบ การ แสดง  ตาม ความ เหมาะ สม 

 5.  ซ้อม ใหญ่ เพื่อ เตรียม ความ พร้อม ก่อน แสดง จริง 

6.   นักเรียน ทุก คน ซ้อม ร้อง เพลง  โรงเรียนของเราน่าอยู่

 7.    แสดง ละคร 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

  1.   บท ละคร “ หีบ เป็น เหตุ”  

 2.   เพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่”   

กิจกรรมที่

หีบเป็นเหตุภาคสี่
(บทละคร)

* กิจกรรม การ แสดง ละคร ใช้ เวลา ใน การ ทำา กิจกรรม ทั้งหมด 5 ชั่วโมง   

โดย มี บท ละคร อยู่ ใน เอกสาร บท ละคร 

1.10

16
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“ครูท่ีถูกต้องมีอยู่ในโลก...ก็เป็นประโยชน์แก่โลก... เพราะว่าอยู่เหมือนกับ
  ดวงประทีปท่ีส่องสว่างให้คนเดินถูกทาง”
   ท่านพุทธทาส
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“ครูสร้างคนคนสร้างชาติ”
พล.ต.อ.วสิษฐเดชกุญชร
รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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สาระที่2
การมีจิตสาธารณะ

แนวคิด

 การ อยู่ ร่วม กัน ของ สมาชิก ใน สังคม หนึ่ง นั้น ต้อง อาศัย ความ เอื้อเฟื้อ เผื่อ แผ่ ความ เข้าใจ 

ซึ่ง กัน และ กัน รวม ทั้ง การ ที่ สมาชิก ใน สังคม คิด และ ทำา เพื่อ ส่วน รวม รู้จัก การ ให้ เพื่อ สังคม  

ไม่ เห็น แก่ ประโยชน์ ส่วน ตน เป็น ใหญ่  และ พร้อม ที่ จะ เสีย สละ หรือ ช่วย ปกป้อง ผล ประโยชน์ ของ 

ส่วน รวม  

จุดประสงค์
1.  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ความ หมาย และ ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวม (รู้จัก ชีวิต รอบ ตัว

     เรา อยู่ คน เดียว ไม่ ได้)

2.  เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำานึกเพื่อสาธารณะ และรู้จัก การ ประหยัด เพื่อ ส่วน รวม  

  (เช่น ปิด นำ้า ปิด ไฟ)

3.  เพ่ือให้นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย และ ความ สำาคัญ ของ การ ให้ การ เสีย สละ การ แบ่ง ปัน 

   (ความ เสีย สละของสมาชิก ใน ครอบครัว  ทำาให้ ครอบครัว เป็นสุข)

เครื่องมือการเรียนรู้

1.    นิทาน

2.    เกม

3.    เพลง

4.    คำา คล้องจอง

5.    วาด ภาพ ระบาย สี พับ กระดาษ งาน ประดิษฐ์

25
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จุดประสงค์  เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย  และ ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวม  

   ( รู้จัก ชีวิต รอบ ตัว  เรา อยู่ คน เดียว ไม่ ได้ )       

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน สำารวจ กระเป๋า นักเรียน ของ ตนเอง ว่า  มี อะไร บ้าง 

2.  อุปกรณ์ การ เรียน ที่ อยู่ ใน กระเป๋า มี วิธี การ ดูแล อย่างไร บ้าง 

 3.  ห้องเรียน มี อะไร ท่ี นักเรียน ใช้ ร่วม กัน บ้าง   เช่น  โต๊ะ   เก้าอ้ี  กระดาน ดำา 

  และ หนังสือ เรียน 

 4.  นักเรียน มี วิธี การ ดูแล รักษา ของใช้ ใน ห้องเรียน ที่ ใช้ ร่วม กัน ได้ อย่างไร บ้าง 

 5.  ให้ นักเรียน สำารวจ บ้าน ของ ตนเอง มี อะไร ที่ ใช้ ร่วม กัน บ้าง 

 6.  นักเรียน ได้ ช่วย พ่อ แม่ ทำา อะไร บ้าง 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

   ตัวอย่าง ของ ส่วน รวม ที่ มี อยู่ ใน ห้องเรียน  ใน โรงเรียน เช่น กระดานดำา โต๊ะ เก้าอี้  

กิจกรรมที่
นักสำารวจตัวน้อย 2.1
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย  และ ความ สำาคัญ ของ ส่วน รวม (รู้จัก ชีวิต 

  รอบ ตัว  เรา อยู่ คน เดียว ไม่ ได้)   

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.   ถามนักเรียนว่า ห้องนำ้า มี ประโยชน์ อย่างไร บ้าง

2.   ให้นักเรียน สำารวจ หอ้งนำา้ ใน โรงเรยีน ม ีจำานวน กี ่หอ้ง แลว้อภปิรายวา่ลกัษณะหอ้งนำา้

      ที่พบ เป็น อย่างไร

3.  ถ้า อยาก ให้ ห้องนำ้า สะอาด นักเรียน ต้อง ทำา อย่างไร

4.  มี ใคร ไม่ ดูแล ห้องนำ้า บ้าง  

5. ใ คร ทำาให้ ห้องนำ้าสกปรก บ้าง

6.  สำารวจ ห้องนำ้า ที่ บ้าน ถ้า อยาก ให้ ห้องนำ้าสะอาด ควร ทำา อย่างไร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

วิธีการใช้ห้องนำ้าอย่างเหมาะสมดังนี้

 1.    ตรวจ ดู ว่า ใคร อยู่ ใน ห้อง หรือ เปล่า ก่อน เข้า ใช้

 2.    ถอด รองเท้า ก่อน เข้า ห้อง เพื่อ ป้องกัน เศษ ดิน ที่ รองเท้า เปื้อน พื้น ห้องนำ้า

 3.    ตรวจ ดู อุปกรณ์ ภายใน ห้องนำ้า เช่น ขัน นำ้า ปริมาณ นำ้าที่ จะ ใช้ ชำาระ ล้าง มี บ้าง ไหม

 4.    ควร ราด นำ้าลง ไป ใน โถส้วม ก่อน การ ถ่าย อุจจาระ และ ปัสสาวะ

 5.    เปิด นำ้า ใส่ ถัง และ เท นำ้าตาม ทันที ขณะ ขับ ถ่าย เพื่อ กลบ เสียง และ ขจัด กลิ่น

 6.    ใช้ นำ้า สะอาด ใน การ ชำาระ ล้าง หลัง การ ขับ ถ่าย พร้อม กับ ราด นำ้าที่ โถให้ สะอาด

 7.    เติม นำ้า ใส่ ถัง ไว้ ประมาณ 3 ส่วน 4 ของ ถัง แล้ว ควำ่า ขัน ไว้ ทุก ครั้ง

 8.    ก่อน ออก จาก ห้อง สุขา ควร สำารวจ ดู ความ เรียบร้อย ของ ห้อง และ เครื่อง แต่ง กาย  

         อีก ครั้ง ควร ล้าง มือ ให้ สะอาด ด้วย สบู่ ทุก ครั้ง ก่อน ไป ทำา ภารกิจ อย่าง อื่น

 

 http://www.kalyanamitra.org/culture/index3.html

กิจกรรมที่

ห้องนำ้าของฉัน 2.2
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน มี จิตสำานึก ที่ ดี ใน เรื่อง จิต สาธารณะ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน รู้จัก เป็ด หรือ ไม่ เป็ด มี เสียง ร้อง อย่างไร

2.  นักเรียน คิด ว่า  เป็ด มี นิสัย อย่างไร

3.  ครู เล่า เรื่อง  “จิตสำานึก ของ เป็ด ” ให้ นักเรียน ฟัง

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ เด็ก นักเรียน

  •   ถ้า นักเรียน เป็น เป็ดรู้สึก อย่างไร  เมื่อ เต่า ตาย  

  •   นักเรียน คิด ว่า เต่า ตาย เพราะ อะไร

  •   ถ้า นักเรียน เป็น เด็ก ทิ้ง ขยะ จน ทำาให้ เต่า ตาย  นักเรียน จะ รู ้สึก อย่างไร

      และ จะ ทำา อะไร บ้าง

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  การ ดูแล สมบัติ ของ ส่วน รวม นั้น เป็น เรื่อง ของ ทุก คน ไม่ใช ่เป็น เรื่อง ของ คน ใด 

คน หนึ่ง  ดัง นั้น เมื่อ นักเรียน เห็น ของใช้ ส่วน รวม โดน ทำาลาย  หรือ ใช้ อย่าง สิ้น เปลือง 

นักเรียน ควร จะ ช่วย กัน ดูแล ของใช้ ส่วน รวม เหล่า นั้น ด้วย เช่น เดียว กับ เป็ด ที่ ช่วย 

 เก็บ ขยะ เมื่อ มี คน ทิ้ง ลง ไป ใน แม่นำ้าเพราะ กลัว แม่นำ้าจะ เน่า เสีย และกลัว ว่า เพื่อน 

 สัตว์ นำ้าจะ ได้ รับ อันตราย

6.  ร้อง เพลง “ก้าบ ก้าบ ก้าบ”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  เรื่อง “ จิตสำานึก ของ เป็ด”

2.  เพลง “ก้าบ ก้าบ ก้าบ”

กิจกรรมที่

จิตสำานึกของเป็ด 2.3



29

เพลงก้าบก้าบก้าบ
ก้าบ ก้าบ ก้าบ 

เป็ด อาบ นำ้า ใน คลอง

ตา ก็ จ้อง แล มอง 

เพราะ ใน คลอง มี  หอย ปู ปลา 

อย่า ทิ้ง ขยะ นะ เออ 

ลูก เป็ด เค้า เจอ เดี๋ยว เค้า ดุ เอา

อย่า ทิ้ง ขยะ นะ เรา 

ลูก เป็ด เห็น เข้า บ่ นกัน พึมพำา

ก๊าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ก้าบ

ก๊าบ ก้าบ ก๊าบ ก้าบ ก้าบ
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เรื่องเล่าจิตสำานึกของเป็ด

 บอยเป็นเด็กขยัน ช่วงปิดเทอมจึงออกไปช่วยพ่อเก็บค่าโดยสารจากลูกค้า

ที่ใช้บริการเรือข้ามฟาก  มีโอกาสได้พบเจอผู้คนมากมายที่บอยไม่เคยรู้จักมาก่อน

 ทุกครั ้งที ่บอยออกไปกับพ่อ บอยสังเกตเห็นคนบนเรือทิ้งขยะลงไปใน

แม่นำ้าลำาคลองเป็นประจำา และทุกครั้งที่มีคนบนเรือทิ้งขยะลงไป เจ้าเป็ดตัวหนึ่งก็

ต้องมาเก็บขยะเหล่านั้นไปใส่ถังขยะเป็นประจำา จนกลายเป็นภาพที่เห็นจนชินตา

 จนกระทั่งวันหนึ่ง ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษานักเรียนก็ทิ้งขยะลงไปใน

แม่นำ้ากันเป็นจำานวนมาก  ทำาให้เจ้าเป็ดตัวเดิมเก็บขยะไม่ทัน  เจ้าเต่าว่ายนำ้ามาเห็นเข้า

คิดว่าเป็นอาหารจึงกินถุงพลาสติกเข้าไป  เจ้าเป็ดเห็นเข้าตกใจมาก  เพราะกลัวว่า 

ถ้าหากเต่ากินเข้าไป เจ้าเต่าต้องตายแน่ จึงรีบเข้าไปดึงถุงพลาสติกออกมาจาก 

ปากของเต่า ทำาให้เจ้าเต่าไม่ตาย บอยอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่า ทำาไมคนเหล่านั้น 

จึงไม่อายเป็ดบ้าง
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ การ รักษา ผล ประโยชน์ ส่วน รวม  

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน รู้จัก ดอกไม้ อะไร บ้าง  

2.  นักเรียน วาด รูป ดอกไม้ และ ระบาย สี 

3.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ปลูก ดอกไม้”

4.  ครู เล่า นิทาน “ ผึ้ง น้อย กับ ผีเสื้อ และ เด็ก เกเร”

  •   ถ้า นักเรียน เป็น ต้อง กับ ต่อ  นักเรียน จะ เด็ด ดอกไม้ หรือ ไม่

  •   ถ้า นักเรียน เป็น ผึ้ง น้อย  นักเรียน จะ รู้สึก อย่างไร

  •   นักเรียน รู้สึก อย่างไร  ถ้า ใน โรงเรียน ไม่มี ดอกไม้  

  •   สวน สาธารณะ และ สิ่ง แวดล้อม จะ เป็น อย่างไร ถ้า ทุก คน เก็บ ดอกไม้  

              ใน สวน ไป หมด

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  การ ดแูล ดอกไม ้ที ่อยู ่ใน สวน สาธารณะ หรอื ใน โรงเรยีน นัน้  เปน็ เรือ่ง ของ ทกุ คน 

ไม่ใช่ เรื่อง ของ คน ใด คน หนึ่ง ดัง นั้น เมื่อ นักเรียน เห็น ดอกไม้ ที่ อยู่ ใน สวน สาธารณะ   

หรือ ในโรงเรียน นักเรียน ก็ ไม่ ควร ไป เด็ด  เพียง เพราะ ความ ชอบ หรือ อยาก ได้ ไป เป็น 

ของ ตนเอง

6.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ปลูก ดอกไม้ ” ประกอบ ท่าทาง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  นิทาน  “ผึ้ง น้อย กับ ผีเสื้อ และ เด็ก เกเร”

2.  เพลง  “ปลูก ดอกไม้”

3.    สีเทียน

กิจกรรมที่

ดอกไม้ของพวกเรา
2.4
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เพลงปลูกดอกไม้
คำาร้อง/ทำานองวงสองวัย

เมื่อยามเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มส่องขอบฟ้า

สาริกาบินมาบินมาร้องเพลงกังวาน  

มวลบุปผาแย้มกลีบรายรำ่าเบิกบาน  

ต่างขับขาน ขับขานร้องเพลงอวยชัยให้กัน  

* วันนี้เป็นวันจันทร์ ฉันจะปลูกทานตะวันให้รอบๆ บ้าน  

พรุ่งนี้วันอังคาร บานไม่รู้โรย ฉันจะโปรยริมรั้ว  

ต่อมาก็วันพุธ ฉันจะปลูกสายหยุดตรงท้ายครัว  

พฤหัสฯ แน่นขนัดไปทั่วมองดูรอบตัวเต็มไปด้วยพรรณไม้

พอถึงวันศุกร์ ฉันก็ลุกขึ้นมาเมียงมอง หัวใจฉันคับพอง  

ฉันมองต้นไม้ด้วยใจเบิกบาน วันเสาร์ตอนบ่ายๆ ต้นไม้พรรณไม้ก็แล 

ละลาน ดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานแสนสุขสำาราญกับวันอาทิตย์  

ลา ลา ลา ลา  ลาลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลาลาลาลา 

(ซำ้า)  (ซำ้า*)
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียนเข้าใจ ความ หมาย และ ความ สำาคัญ ของ การ ให้ การ เสีย สละ

  การแบ่ง ปัน 

 ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

 1.  แบ่ง นักเรียน ออก เป็น 5 กลุ่ม

 2.  นักเรียน นำา ของ เล่น มา จาก บ้าน กลุ่ม ละ 1 ชิ้น   

  3.  นักเรียน นำา ของ เล่น จาก บ้าน มา เล่น ด้วย กัน กับ เพื่อนๆ

 4.  นักเรียน แลก เปลี่ยน ของ เล่น กัน ระหว่าง กลุ่ม

 5.  นักเรียน เล่น ของ เล่น กับ เพื่อน แล้ว รู้สึก อย่างไร บ้าง

 6.  ถ้า ของ เล่น ของ เพื่อน  หรือ ของ ตนเอง หาย ไป นักเรียน รู้สึก อย่างไร

 7.  ครู เล่า เรื่อง สั้น เกี่ยว กับ เด็ก อยาก ได้ ของ เล่น ให้ นักเรียน ฟัง

 8.  ครู ถาม นักเรียน ว่า ถ้า อยาก ได้ ของ เล่น นักเรียน ต้อง ทำา อย่างไร

  9.  ใคร เคย แย่ง ของ เล่น กับ เพื่อน หรือ น้อง บ้าง

10.  ใคร เคย เอา ดินสอ สี เทียน ยางลบ ของ ห้องเรียน กลับ ไป บ้าน บ้าง

11.  นักเรียน สำารวจ ของ เล่น ว่า  มี จำานวน ครบ หรือ ไม่

12.  นักเรียน สำารวจ ของ ที่ ใช้ ด้วย กัน ใน ห้องเรียน ว่า  มี อะไร บ้าง  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 เรื่อง สั้น เกี่ยว กับ เด็ก อยาก ได้ ของ เล่น

กิจกรรมที่

ของเล่นมหัศจรรย์
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เรื่องสั้นเกี่ยวกับเด็กอยากได้ของเล่น

 เด็กน้อยคนหน่ึงเดินหลงเข้าไปในป่า และได้พบกับนางฟ้าซ่ึงปลอมตัวมาเป็นหญิงชรา 

นั่งพักอยู่บนขอนไม้ มีร่างกายผอมซีด เด็กน้อยจึงนำาขนมที่ติดตัวมาด้วยแบ่งให้กับหญิงชรา 

คนนั้น โดยไม่ได้คิดอะไร หญิงชราคนนั้นเห็นเด็กน้อยคนนี้มีนำ้าใจ แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  

จึงตอบแทนโดยการได้พาเด็กเดินทางกลับบ้านพร้อมให้ของเล่นช้ินหน่ึง พอกลับถึงบ้านเด็กน้อย 

ดีใจที่มีของเล่นชิ้นใหม่ขณะที่กำาลังจะเล่นของเล่น น้องเล็กๆ เห็นของเล่นจึงร้องขอ อยากจะ 

เล่นบ้าง เด็กน้อยอยากเล่นเองจึงไม่ยอมให้น้องเล่น น้องร้องไห้เสียใจเด็กน้อยรู้สึกสงสาร

น้องพร้อมทั้งเสียใจว่า ตัวเองใจร้ายกับน้องจึงตัดสินใจเสียสละมอบของเล่นให้น้อง และเดินไป

ทำาการบ้าน  

 ทันใดนั้นเด็กรู้สึกประหลาดใจยิ่ง เมื่อเห็นของเล่นชิ้นใหม่อยู่บนโต๊ะพร้อมกระดาษ 

แผ่นหนึ่งซึิ่งเขียนไว้ว่า 

 ถ้ามีการแบ่งปันกันเมื่อใดจะมีของเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่ต้องการแบ่งปันของเล่นนั้น 

จะหายไป จากน้ันมาเด็กน้อยก็แบ่งปันของเล่นให้กับน้องและเพ่ือนบ้านเสมอมา 



2.6

36

จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียนเข้าใจ ความ หมาย และ ความ สำาคัญ ของ การ ให้ การ เสีย สละ

  การแบ่ง ปัน 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
1.  ครู ถาม นักเรียน ว่า  มา โรงเรียน วัน แรก รู้สึก อย่างไร บ้าง

2.  ใคร ชอบ มา โรงเรียน บ้าง  หรือ ใคร ไม่ ชอบ มา โรงเรียน เลย

3.  นักเรียน คิด ว่า ช้าง ไทย สามารถ ไป โรงเรียน ได้ หรือ ไม่  

4.  ช้าง มีหน้า ตา อย่างไร

5.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ช้าง ” พร้อม กัน

6.  ครู เล่า นิทาน “ ช้าง ไทย อยาก ไป โรงเรียน”  ให้ นักเรียน ฟัง

7.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน  

   •  ถ้า นักเรียน เป็น ช้าง จะ รู้สึก อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น หมี นักเรียน จะ แบ่ง ของ เล่น ให้ ช้าง หรือ ไม่

8.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  การ เสีย สละ แบ่ง ปัน ของ เล่น ให้ กับ เพื่อน นั้น ถือ เป็น สิ่ง ที่ ดี ทำาให้ นักเรียน ได้ 

รู้จัก กัน สอน ให้ รู้จัก ความ รับ ผิด ชอบ เก็บ รักษา ของ เล่น ที่ ได้ มา จาก เพื่อน  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 1.   นิทาน “ ช้าง ไทย อยาก ไป โรงเรียน” 

 2.   เพลง “ช้าง”

กิจกรรมที่

ช้างไทยอยากไปโรงเรียน
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เพลงช้าง

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง 
น้อง เคย เห็น ช้าง หรือ เปล่า

ช้าง มัน  ตัว โต  ไม่ เบา จมูก ยาว ยาว 
 เรียก ว่า ง วง

มีเขี้ยว ใต้ งวง เรียกว่า  งา  
มี หู มี ตา หางยาว

(ซำ้า 1 รอบ)





3939

“ปราการต้านการทุจริตก็คือจริยธรรมและคุณธรรมประจำาใจอันนี้เป็น

เรื่องของอุปนิสัยเป็นเรื่องของการอบรมการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ในสังคมทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง”

อานันท์ปันยารชุน
ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
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แนวคิด

 ทุก คน ควร ได้ รับ ความ เป็น ธรรม อย่าง เสมอ ภาค และ เท่า เทียม กัน ไม่ ว่า จะ แตก ต่าง กัน  

ด้วยเชื้อ ชาติ ศาสนา ภูม ิกำาเนิด ฐานะ หรือ การ ศึกษา และ ก็ ต้อง ไม่ ละเมิด สิทธิ ของ ผู้ อื่น ด้วย  

ดัง นั้น การ ให้ ความ เคารพใน ศักดิ์ศรี ความ เป็น มนุษย์ ของ ผู้ อื่น การ ไม่ เอาเปรียบ ผู้ อื่น การ เข้าใจ 

สิทธิ และ หน้าที่ ของ ตนเอง จะ ช่วย ให้ รัก ความ เป็น ธรรม ใน สังคม ได้ มากขึ้น 

จุดประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ความ สำาคัญและคุณค่า ของ การ แบ่ง ปัน  และ การ อยู่ ร่วม กัน

2.  เพื่อให้นักเรียน เข้าใจ สิทธิ ของ ตนเองและ ผู้ อื่น ด้วย การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ อื่นเช่น เดียว กับ  

      ที่ อยาก  ให้ผู้ อื่นปฏิบัติ ต่อ ตนเอง

3.  เพ่ือให้นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ การ ปฏิบัติ ตาม กฎ กติกา และ รับ ฟัง ความ คิด เห็น  

      จาก ผู้ อื่น

เครื่องมือการเรียนรู้

1.   นิทาน

2.   เกม

3.   เพลง

4.   คำา คล้องจอง

5.   วาด ภาพ ระบาย สี พับ กระดาษ งาน ประดิษฐ์

สาระที่3

ความเป็นธรรมทางสังคม

43
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ การ แบ่ง ปันและ รัก ความ เป็น ธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ถาม นักเรียน รู้จัก ผัก หรือ ไม่ มี ผัก อะไร บ้าง ผัก มี ประโยชน์ อย่างไร

2.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ สารพัด ผัก” และเพลง “รถเลี้ยวต้องทานผัก”

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ เมล็ด ผัก เป็น เหตุ”

4.  ครู ตั้ง คำาถาม เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

 •    ถ้า นักเรียน เป็น หนู จะ ทำา อย่างไร

 •    นักเรียน คิด ว่า ควร ลงโทษ หนู อย่างไร

 •    หนู ต้อง ทำา อย่างไร เพื่อ ให้ ทุก คน ยอมรับ

 •    ถ้า นักเรียน เป็น แมว จะ ทำา อย่างไร กับ หนู

 •    การ จำากัด พื้นที่ ให้ หนู อยู่ เป็น สัดส่วน เหมาะ สม หรือ ไม่

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

 •    การ แบ่ง ปัน และ การ รักษา สัญญา ต่อ ผู้ อื่น เป็น สิ่ง ที่ สำาคัญ

6.  ครู ถาม นักเรียน เคย แบ่ง ปัน อะไร ให้ คน อื่น บ้าง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  นิทาน  “เมล็ด ผักเป็นเหตุ”

2.    เพลง “ สารพัด ผัก” และเพลง “รถเลี้ยวต้องทานผัก”

กิจกรรมที่

เมล็ดผักเป็นเหตุ
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เพลงสารพัดผัก

คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักหวาน

ฟักแฟง แตงล้าน บวบ กะหลำ่าปลี

ผักกาดขาว แตงกวา ผักชี

มะระขมปี๋ แต่มีประโยชน์เอย

เพลงรถเลี้ยวต้องทานผัก

 ผัก ผัก ผัก เด็กดี ต้องทานผัก (ซำ้า)

ผักมีสีเขียว ระหว่างรถเลี้ยวเราต้องทานผัก

45
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ การ แบ่ง ปันและ การ ยอมรับผิด 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
1.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง  “หนู สำานึก ผิด”

2.  ครู ตั้ง คำาถาม เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

   •  ถ้า นักเรียน เป็น หนู เจ้า เล่ห์ โดน กัก บริเวณ รู้สึก อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น หนู ที่ อยู่ ใน หมู่บ้าน จะ ยก โทษ ให้ หนู จอม โกหก หรือ ไม่

3.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม ดังนี้

  การ ที่ หนู ปลูก ผัก และ แบ่ง ปัน ให้ คน อื่น  โดย ไม่ หวัง ผลเพราะ หนู รู้สึก สำานึก ผิด  

ใน การก ระ ทำา ของ ตนเอง นัน้ ถอื เปน็ สิง่ ที ่ถกู ตอ้ง สว่น การ ให ้อภยั จาก เพือ่นหน ูทัง้ หลาย 

 นั้น ขึ้น อยู่ กับ ความ รู้สึก นึกคิด ของ หนู แต่ละ ตัว

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
 นิทาน “ หนู สำานึก ผิด”

กิจกรรมที่

หนูสำานึกผิด
(เมล็ดผักภาคสอง)
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ การ แบ่ง ปันและ รักษา ความ เป็น ธรรม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ กระต่าย กับ หนู”

2.  ครู ตั้ง คำาถาม เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

   •  ถ้า นักเรียน เป็น กระต่าย จะ ทำา อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น หนู จะ ไป ขอโทษ กระต่าย หรือ ไม่

3.  ถ้า นักเรียน ทำา ผิด นัก เรียน จะ ยอมรับ ผิด หรือ ไม่

4.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

   หน ูรูส้กึ ผดิ ที ่ทำาให ้เพือ่น หน ูและ กระตา่ย  ได ้รบั ความ เดอืด รอ้นจงึ กลา้ สารภาพ  

  ความ จริง ต่อ กระต่ายและ ทำาให้ กระต่าย ให้ อภัย    เพราะ เห็น ว่า หนู เจ้า เล่ห์ ได้ สำานึก ผิด   

      จริงๆ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
        นิทาน “ กระต่าย กับ หนู”

กิจกรรมท่ี
นิทานกระต่ายกับหนู

(เมล็ดผักภาคสาม)
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จุดประสงค์ เพือ่ ให ้นกัเรยีน เขา้ใจ ผู ้อืน่ และ อยู ่รว่ม กบั ผู ้อืน่ ใน สงัคม ได ้ ดว้ย การ ปฏบิตั ิตอ่ ผู ้อืน่ 

  อย่าง ที่อยาก ให้ ผู้ อื่น ปฏิบัติ ต่อ เรา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน จับ คู่ กัน (หาก ไม่ ครบ คู่  ครู จับ คู่ กับ นักเรียน ด้วย)

2.  ให้ นักเรียน เอา มือ สัมผัส ที่ หัวใจ ของ ตัว เอง และ ให้ นักเรียน เอา มือ ไป สัมผัส ที่ หัวใจ  

       ของ เพื่อน สังเกต ุการ เต้น ของ หัวใจ ระหว่าง เพื่อน กับ ตัว นักเรียน เอง

3.  ครู ถาม นักเรียน ว่า  รู้จัก หัวใจ หรือ ไม่ หัวใจ มี ลักษณะ อย่างไร ถ้า เรา ไม่มี หัวใจ จะ 

       เป็น  อย่างไร 

4.  ให ้นกัเรยีน พบั กระดาษ เปน็ รปู หวัใจ คนละ 1 ดวง คร ูเชือ่ม โยง ให ้เหน็ วา่  ใจ ของ นกัเรยีน  

     กับ ใจ ของ เพื่อน นั้น ไม่ ได้ แตก ต่าง กัน

5.  ครู ให้ นักเรียน จับ คู่ กัน หลัง จาก นั้น ให้ นักเรียน เขียน ใน หัวใจ ว่า “อะไรที่นักเรียนไม่

ชอบไม่อยากให้เพือ่นปฏบิตัิกบันกัเรยีน”  เชน่ ไม ่อยาก ม ีเพือ่นที ่ชอบ โกหก ไมอ่ยาก  

  มี เพื่อน ที่ แย่งของ เล่น ไม่ อยาก มี เพื่อน ที่ ไม่ แบ่ง ขนม ไม่ อยาก มี เพื่อน ที่ เอา เปรียบ  

  นักเรียน เป็นต้น

6.  ครู ถาม นักเรียน ว่า “ได้หัวใจจากเพื่อนๆแล้วรู้สึกอย่างไร”

7.  ครู สรุป ให้ นักเรียน ฟัง ว่า “ถ้าอยากให้เพื่อนปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนก็

 ต้องปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างนั้น”  เช่น ถ้า นักเรียน ไม่ อยาก ได้ เพื่อน ที่ แย่ง ของ เล่น  

  นักเรียน ก็ ต้อง แบ่งของ เล่น ให้ เพื่อน นักเรียน ไม่ อยาก ได้ เพื่อน ที่ โกหก นักเรียน ก็ ต้อง  

     พูด ความ จริง  ไม่ โกหก ต่อเพื่อนเช่น กัน  

8.  ครู ร้อง เพลง จับหัวใจ “จับ มือ จับ แขน จับ ไหล่ จับ หัวใจ อุ๊ย งง อุ๊ย งง จับ หัวใจ  

      อุ๊ย งง อุ๊ย งง” ประกอบ ท่า เต้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  เพลงจับหัวใจ

 2. การพับรูปกระดาษรูปหัวใจ

กิจกรรมที่
ใจเขาใจเรา 3.4



 1. หักพับตามเสนไขปลาใหลงมาบรรจบกันตรงกลาง 2. พับสามเหลี่ยมที่ไดลงมาอีกครั้งเสนไขปลา 
3. พับหักมุมทั้งสองลงมาตรงกลาง 4. พับสามเหลี่ยมเล็กที่เห็นตลบขึ้นดานบน 5. พับครึ่งตามเสนกลาง

6. พับหักตามเสนไขปลาลงมาทางดานหนาเปนสวนของปก 

 1. หักพับตามเสนไขปลาใหลงมาบรรจบกันตรงกลาง 2. พับสามเหลี่ยมที่ไดลงมาอีกครั้งเสนไขปลา 
3. พับหักมุมทั้งสองลงมาตรงกลาง 4. พับสามเหลี่ยมเล็กที่เห็นตลบขึ้นดานบน 5. พับครึ่งตามเสนกลาง

6. พับหักตามเสนไขปลาลงมาทางดานหนาเปนสวนของปก 

เอกสารประกอบ
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วิธีการพับหัวใจ
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน ยอมรับ ใน กฎ กติกา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ถาม นักเรียน ว่า ทำาการ บ้าน ด้วย ตนเอง หรือ ไม่

2.  ถ้า ทำาการ บ้าน ไม่ ได้จะ ทำา อย่างไร  จะ ขอ ให้ ใคร ช่วย หรือ ไม่

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ กระทิง น้อย จอม ขี้ เกียจ”  

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน ดังนี้

   •  ใน เรื่อง มี ตัว ละคร อะไร บ้าง

   •  นักเรียน ชื่น ชอบ ตัว ละคร ตัว ไหน เป็น พิเศษ

   •  ถ้า นักเรียน เป็น กระทิง น้อย  นักเรียน จะ ทำา อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น ครู นก ฮูก จะ ลงโทษ กระทิง น้อยห รือ ไม่

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  การ ลอก การบา้น นัน้ เปน็ สิง่ ที ่ไม ่ดเีพราะ เปน็การ ทำารา้ย เพือ่น  โดยที ่นกัเรยีน เอง 

ไม่รู้ ตัว ดัง นั้น หาก ทำาการ บ้าน ไม่ ได้ จริงๆ นักเรียน ควร แนะนำา ให้ เพื่อน รู้ วิธี การ ทำา 

การ บา้นหรอื นกัเรยีน ก ็ตอ้ง ถาม คร ู หรอื พอ่ แม ่เมือ่ ไม ่เขา้ใจ นอกจาก นีค้ร ูบอก นกัเรยีน  

ดว้ย วา่ การ ลอก การบา้น เปน็การ ทจุรติ อยา่ง หนึง่ ฉะนัน้หาก ใคร ทำาการ บา้น ไม ่ได ้หรอื  

ทำา ไม่ เสร็จ ก็ ควร ยอมรับ ผิด กับ ครู ว่า ทำาการ บ้าน ไม่ ได้ จริงๆ ขอ ให้ ครู ช่วย แนะนำา ให้

6.  ท่อง คำา คล้องจอง  “การบ้าน แสน สนุก”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  นิทาน  “กระทิง จอม ขี้ เกียจ”

2.  คำา คล้องจอง  “การบ้าน แสน สนุก”

กิจกรรมที่

หนูทำาเองได้
3.5
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คำาคล้องจองการบ้านแสนสนุก

   การ เอ๋ย การบ้าน  เมื่อ วาน ครู ให้

   พวก เรา เข้าใจ   ได้ ฝึก ทบทวน

   วิชา ความ รู้   ดู ยาก มาก ล้วน

   แต่ ขอ เชิญ ชวน   ให้ ลอง ฝึก ทำา 

   กอ ขอ กอ ไก่   ท่อง ไว้ เตือน ยำ้า

   เธอ ทำา ฉัน ทำา    ไม่ เคย ลอก กัน

   ยาม ส่ง การบ้าน   ยิ้ม หวาน สุขสันต์

   เพราะ เรา เชื่อ มั่น  ใน ฝีมือ เรา

เอกสารประกอบ
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน ยอมรับ ใน กฎ กติกา

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ทบทวน เรื่องย่อ  “กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ” และให้นักเรียนแสดงละครโดยใช้  

  บทละคร ประกอบหลักสูตร

2.  รับสมัครและคัด เลือก ตัว แสดง

3.   ตัว แสดง ซ้อม บท ละคร

4.  นักเรียน ที่ ไม่ ได้ เป็น ตัว แสดงให้ ทำา ฉาก ประกอบ การ แสดง ตาม ความ เหมาะ สม

5.  ซ้อม ใหญ่ เพื่อ เตรียม ความ พร้อม ก่อน แสดง จริง

6.    กำาหนดวันเวลาการแสดง ละคร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 บท ละคร  “กระทิง น้อย จอม ขี้ เกียจ”

กิจกรรมที่
กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ

(แสดงละคร)
* กิจกรรม การ แสดง ละคร ใช้ เวลา   ใน การ ทำา กิจกรรม ทั้งหมด 5  ชั่วโมง 

โดย มี บท ละคร อยู่ ใน เอกสาร บท ละคร

3.6
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน ยอมรับ ใน กฎ กติกา 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ถาม นักเรียน ว่า  ของ ขวัญ มี ลักษณะ อย่างไร  

2.  นักเรียน ชอบ ของ ขวัญ หรือ เปล่า  

3.  ถ้า นักเรียน มี ของ ขวัญ นักเรียน อยาก มอบ ของ ขวัญ นั้น ให้ ใคร

4.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ เทศกาล ของ ขวัญ” 

5.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

  •   นักเรียน อยาก เป็น ทองใบ หรือ ไม่

  •   ถ้า นักเรียน เป็น ทองใบ จะ ทำา อย่างไร

  •   ถ้า นักเรียน เป็น เด็ก ที่ ได้ ของ ขวัญ ชิ้น เดียว จะ ทำา อย่างไร

  •    ถ้า นักเรียน เป็น ใบ หม่อน ใย ไหม และ ปุย ฝ้าย จะ ทำา อย่างไร เม่ือ ได้ รับ ของ ขวัญจาก  

          พ่อ  มากกว่า เพื่อน คน อื่นๆ

6.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คร ูสรปุ บท เรยีน ให ้ฟงั วา่ ถา้ นกัเรยีน ได ้รบั การ คดั เลอืก จาก เพือ่นๆ ดว้ยความ 

 ไว้ วางใจเพือ่ ทำา หนา้ที่ ใน การ ดแูล ของ ขวญั ทัง้หมด นกัเรยีน ที ่ด ีจะ ตอ้ง ดแูล ของ ขวญั 

 เหลา่ นัน้ เปน็ อยา่ง ด ีและ นำา ของ ขวญั เหลา่ นัน้ ไป แจก ตอ่ ให ้กบั เดก็ๆ ที่ อยู ่ใน หมูบ่า้น  

ดว้ย ความ เปน็ ธรรมและ ตอ้ง ไม ่เอา ของ ขวญั เหลา่ นัน้ ซึง่ เปน็ ของ สว่น กลาง มา เปน็ ของ  

ตนเอง เป็น อัน ขาด เพราะ ของ ขวัญ ที่ ทองใบ ต้อง ดูแลล้วน เป็น ของ ขวัญ ของ คน ทั้ง 

หมู่บ้าน ไม่ใช่ ของ ทองใบ เพียง คน เดียว  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน  “เทศกาล ของ ขวัญ”

กิจกรรมที่

เทศกาลของขวัญ 3.7
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน ยอมรับ ใน กฎ กติกา และ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ถาม นักเรียน ว่า ที่ บ้าน ใคร เลี้ยง แมว บ้าง  

2.  แมว มี ลักษณะ อย่างไร แมว กับ หนู เป็น เพ่ือน รัก กัน หรือ เปล่า  (ตัวอย่าง ทอม กับ เจอ ร่ี)

3.  ครู เล่า นิทาน  “ตำานาน แมว กับ หนู ” ให้ นักเรียน ฟัง

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน  

   •  ถ้า เป็น หนู รู้สึก อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น แมว จะ ทำา อย่างไร

   •  ถ้า นักเรียน เป็น วัว รู้สึก อย่างไร

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  แมว และ หนู เป็น เพื่อน ที่รัก กัน มาก หนู จึง ไม่ ควร ที่ จะ เอา เปรียบ แมว 

เพียง เพราะ ว่า  แมว นั้น ขี้ เกียจ หรือ โง่ กว่า เช่น เดียวกับนักเรียน มี เพื่อน ก็ ต้อง ปฏิบัติ  

ต่อ เพื่อน อย่าง ที่ อยาก ให้ เพื่อน ปฏิบัติ ต่อ นักเรียน ดัง นั้น นักเรียน จึง ไม่ ควร 

เอา เปรียบ ใคร

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน “ ตำานาน แมว กับ หนู”

กิจกรรมที่

ตำานานแมวกับหนู 3.8
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นักเรียนเป็นศูนย์กลาง



57

ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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บทบาทของครู
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ผลงานของเรณูปัญญาดี
แบบเรียน(กึ่ง)สำาเร็จรูป
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แนวคิด

 ใน ทกุ สงัคม ประกอบ ดว้ย สมาชกิ หรอื บคุคล ที ่แตก ตา่ง หลาก หลาย ตาม บทบาทและ หนา้ที ่

ตา่งๆ   ที ่เหมอืน กนั บา้ง และ ตา่ง กนั บา้ง ตัง้แต ่เปน็ สมาชกิ ของ ครอบครวั สมาชกิ ของ โรงเรยีน สมาชกิ  

ของ ที ่ทำางาน และ สมาชกิ ของ สงัคม ดงั นัน้ การ อยู ่รว่ม กนั อยา่ง สนัตสิขุ เขา้ใจ ซึง่ กนั และ กนั ไม ่ละเมดิ 

ผู ้อืน่ และ พรอ้ม ยอมรบั ใน การก ระ ทำา ของ ตนเอง นัน้ สมาชกิ ทกุ คน จะ ตอ้ง เขา้ใจ ความ รบั ผดิ ชอบ 

ใน บทบาท และ หน้าที่ ของ ตนเอง และ บุคคล ต่างๆ รวม ทั้ง การ ปฏิบัติ หน้าที่ ต่างๆ  อย่าง มี 

 ความรับ ผิด ชอบพร้อม ที่ จะ ให้ มี การ ตรวจ สอบ ได้ มี ความ เคารพ ต่อ กฎ เกณฑ์ กติกา อย่าง มี วินัย 

จุดประสงค์

 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ความ หมาย ของ บทบาท และ หน้าท่ี ของ บุคคล ต่างๆ ในครอบครัว

 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ความ สำาคัญ ของ หน้าที่ และ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน ฐานะ เป็น สมาชิก 

   ที่ ดี ของ ครอบครัว

 3. เพื่อให้นักเรียนเคารพ กฎ เกณฑ์ กติกา และ ทำา ตาม ข้อ ตกลง ของ ครอบครัว

 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักขอโทษ เมื่อ ทำา ผิด ต้อง ยอมรับ ผิด 

เครื่องมือการเรียนรู้

1.   นิทาน

2.  เกม

3.  เพลง

4.  คำา คล้องจอง

5.  วาด ภาพ ระบาย สี พับ กระดาษ งาน ประดิษฐ์

สาระที่4

กระทำาอย่างรับผิดชอบ
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย ของ บทบาท หน้าที่ ของ บุคคล ต่างๆ

  ใน ครอบครัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน เล่า เรื่อง  “ครอบครัว ของ ฉัน”  และ นำา มา เสนอ หน้า ห้องเรียน  (ให้การ บ้าน  

      เด็ก ไป  เขียนมา ก่อน)

2.  นักเรียน ทุก คน วาด ภาพ สมาชิก ใน ครอบครัว ของ ตนเอง 

3.  ระบุ หน้าที่ ของ สมาชิก ใน ครอบครัว ว่า  มีหน้า ที่ อะไร บ้าง

4.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ครอบครัวของฉัน”

5.  นำา เสนอ สมาชิก ใน ครอบครัว ของ แต่ละ กลุ่ม

6.  ครู ถาม นักเรียน ว่า ลูกที่ ดี ต้อง มีหน้า ที่ อย่างไร บ้าง  

7.  นักเรียน ทำา บัตร เพื่อ สัญญา ว่า  จะ เป็น เด็ก ดี ของ พ่อ แม่ ได้ อย่างไร

8.  ให้ นักเรียน นำา บัตร ที่ ทำา เรียบร้อย แล้ว เอา กลับ ไป ให้ คุณ พ่อคุณ แม่

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  กระดาษ สำาหรับ วาด ภาพ  

2.  กระดาษ ใช้ ทำา บัตร

3.    สี เทียน

4.  เพลง “ครอบครัวของฉัน”

กิจกรรมที่

ครอบครัวของฉัน 4.1

พ่อ
มีหน้าที่
....... แม่

มีหน้าที่
.......

ลูก
มีหน้าที่
.......



เพลงครอบครัวของฉัน

ครอบครัวของเรา นั้นมีมากมาย

พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย

ครอบครัวของเรา นั้นมีมากมาย

พ่อแม่พี่น้อง ลุงป้าน้าอา

ทุกคนนั้นมา ทำาหน้าที่

เพื่อครอบครัวของเรา

เพื่อบ้านเมืองของเรา
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย ของ บทบาท หน้าที่ ของ บุคคล ต่างๆ 

  ใน ครอบครัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ถาม นักเรียน รู้จัก กระต่าย หรือ ไม่

2.  ครู ให้ นักเรียน วาด รูป กระต่าย  และ ครอบครัว ของ กระต่าย

3.  ครู เล่า นิทาน ครอบครัว กระต่าย

  •  นักเรียน รู้สึก กับ ครอบครัว กระต่าย อย่างไร

  •  นักเรียน รู้สึก อย่างไร กับ พ่อ กระต่าย แม่ กระต่าย

  •  ถ้า นักเรียน เป็น ลูก กระต่าย จะ ทำา อย่างไร

4.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  ทุก คนใน ครอบครัวควร มี ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ หน้าที่ ร่วม กัน ใน ฐานะ ที่ เป็น 

สมาชิก ที่ ดี ของ ครอบครัว

5.  นักเรียน ร้อง เพลง  “ครอบครัว ของฉัน” และเพลง “กระต่ายขาว”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  กระดาษ สำาหรับ วาด ภาพ 

2.  กระดาษ ใช้ ทำา บัตร

3.    สี เทียน

4.  เพลง  “ครอบครัว ของฉัน” 

5.   เพลง “กระต่ายขาว”

กิจกรรมที่
ครอบครัวของฉันภาคสอง 4.2



เพลงครอบครัวของฉัน

ครอบครัวของเรา นั้นมีมากมาย

พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย

ครอบครัวของเรา นั้นมีมากมาย

พ่อแม่พี่น้อง ลุงป้าน้าอา

ทุกคนนั้นมา ทำาหน้าที่

เพื่อครอบครัวของเรา

เพื่อบ้านเมืองของเรา
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เพลงกระต่ายขาว

กระตา่ยขาว มหียูาวเรยีว หางสัน้นดิเดยีว ตาแดงแวววาว

กระโดดเล่นชมแสงจันทร์สะกาว อยู่ตามชายป่า  

ช่างน่ารักเอย
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ หมาย ของ บทบาท หน้าที่ ของ บุคคล ต่างๆ  

  ใน ครอบครัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ให้ นักเรียน เล่า ว่า แต่ละ คนใน ครอบครัว  มีหน้า ที่ อะไร บ้าง

2.  ตั้งแต่ ตื่น นอน จนถึง เข้า นอน  นักเรียน ช่วย อะไร พ่อ แม่ บ้าง

3.  ครู ให้ นักเรียน แบ่ง ก ลุ่ม และ มอบ หมาย บทบาท สมมติ ให้ นักเรียน                      

  •  แม่ กำาลัง ทำา กับข้าว อยู่ ใน ครัว (นักเรียน ทำา เสียง หมู สับ  ด้วย การ ปรบ มือ)

  •  พ่อ กำาลัง ซัก ผ้า (ทำาท่า ซัก ผ้า)

  •  พี่ สาว กำาลัง ล้าง จาน (ทำาท่า ล้าง จาน)

  •  นักเรียน กำาลัง ทำา อะไร อยู่.......

4.   ครูให้นักเรียนร้องเพลง “ครอบครัวของฉัน” 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

  1.   เพลง “ครอบครัวของฉัน”

 2.   การแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรมที่
บทบาทสมมติ

(พ่อแม่ลูก)
4.3
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จุดประสงค์ เพื ่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ บทบาท หน้าที่และ การ ปฏิบัติ ตัว  

  ใน ฐานะ สมาชิก ที่ ดี ของ สังคม

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน รู้จัก ผึ้ง หรือ ไม่

2.  ผึ้ง ชอบ กิน อะไร

3.  นักเรียน รู้จัก หมี หรือ ไม่

4.  นักเรียน วาด รูป ผึ้ง และ หมี  ตาม จินตนาการ

5.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ ผึ้ง เสีย รัง”

6.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

   •  ผึ้ง มีหน้า ที่ อะไร บ้าง

   •  นักเรียน อยาก เป็น ผึ้ง หรือ เป็น หมี

   •  ถ้า นักเรียน เป็น ผึ้ง ตรวจ การ แต่ ไม่ ทำา หน้าที่ จะ เกิด อะไร ขึ้น

   •  ถ้า นักเรียน เป็น หมี จะ ทำาร้าย ผึ้ง หรือ ไม่

7.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  การ ที่ รัง ผึ้ง โดน หมี ทำาลาย ได้ เป็น เพราะ ผึ้ง ตรวจ การ ไม่ ยอม ทำา หน้าที่ของ 

ตนเองจน ทำาให้ ผู้ อื่น ได้ รับ ความ เดือด ร้อนเช่น เดียวกัน หาก นักเรียนไม่ ช่วย กัน 

ทำาความ สะอาด และ ดูแล ห้องเรียน ห้องเรียน ของ นักเรียน ก็ จะ สกปรก ไม่ สะอาด

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน “ ผึ้ง เสีย รัง”

กิจกรรมที่

นิทานผึ้งเสียรัง
4.4
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน มี ความ กล้า หาญ ยอมรับ ผิด เมื่อ ตนเอง ได้ กระทำา ความ ผิด

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู เล่า นิทานเรื่อง  “ช้าง ไทย กล้า รับ ผิด ชอบ”

2.  ครู ถาม นักเรียน  

  •  ถ้า นักเรียน เป็น ช้าง จะ ทำา อย่างไร

  •  ถ้า นักเรียน เป็นลิง หมี และ แมว จะ ช่วย เหลือ ช้าง อย่างไร

3.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  คำา ตอบ ของ นักเรียน ไม่มี ถูก ไม่ม ีผิด เปิด โอกาส ให ้นักเรียน ได้ ใช ้ความ คิด ตาม  

จินตนาการ ดัง นั้น ถ้า นักเรียน ตอบ ว่า “รับผิดทำาไม รีบเผ่นให้ไกลดีกว่า”

ไม่ ได้ หมายความ ว่า  เขา เป็น เด็ก ไม่ ดี แต่ เป็น ธรรมชาติ ของ เด็ก ทุก คน ที่ จะ รู้สึก กลัว   

เมื่อ ทำาความ ผิด

  ครู อธิบาย ให้ นักเรียน เข้าใจ ว่า การ สำานึก ผิด กล้าย อม รับ ผิด และ กล้าขอโทษ 

นั้น เป็น สิ่ง ที่ ดี น่า ชื่นชม ถ้า นักเรียน ตอบ ว่า “วันหลังค่อยกลับมาขอโทษละกัน

แต่วา่วนันี้มีธรุดว่นจี๋ไปกอ่นละ่”  ไม ่ได ้หมายความ วา่  เขา ทำา ผดิแต ่เปน็ ธรรมดา ของ 

เด็ก ที่ จะ หา ทางออก ที่ รู้สึก ว่า ปลอดภัย เช่น ถ้า ช้าง หนี ไป ครู ฮิปโป จะ รู้สึก อย่างไร  

หรือ เพื่อนๆ อาจ ต้อง รับ ผิด แทน ช้าง ก็ได้ ซึ่ง การ ถาม ของ ครู จะ ทำาให้ นักเรียน  

มี พัฒนาการ ทาง ความ คิดมาก ขึ้น 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.   สี เทียน

2.  นิทาน  “ช้าง ไทย กล้า รับ ผิด ชอบ”

กิจกรรมที่

ช้างไทยมีความรับผิดชอบ 4.5
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กิจกรรมวิ่งวัวหรือวิ่งเปี้ยว(ARELAYRACE)

จำานวน ผู้ เล่น ไม่ จำากัด จำานวน
วิธี เล่น  แบ่ง ผู้ เล่น เป็น 2 ฝ่าย เท่าๆ กัน โดย ปัก หลัก 2 ข้าง หรือ ใช้ คน นั่ง เป็น หลัก ข้าง ละ หลัก  

  ระยะ ห่าง ประมาณ 50 เมตร มี กรรมการ ตัดสิน 1 คน  

  เริ่ม ต้น พร้อม กัน ทั้ง สอง ข้างต้อง วิ่ง ล้อม หลัก ไล่ ให้ ทัน กัน มือ ถือ ผ้า คนละ ผืน เมื่อ ถึง  

  ฝ่าย ของ ตนส่ง ผ้า ให้ คน ต่อ ไปเป็น เช่น นี้ จน วิ่ง ทัน กัน ฝ่าย ไล่ ทัน ต้อง ใช้ ผ้า ที่ ถือ อยู่ ตี อีก  

  ฝ่าย หนึ่ง ถือว่า ฝ่าย ที่ ตี อีก ฝ่าย หนึ่ง ชนะ

จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เข้าใจ ความ สำาคัญ ของ หน้าที่ และ การ ปฏิบัติ ตัว ที่ ดี ใน ฐานะ  

  สมาชิกของ ครอบครัว

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ให้ นักเรียน นำา เสื้อ มา คนละ 1 ตัว

2.  ครู ถาม ว่า เสื้อ ของ นักเรียน สี อะไร บ้าง

3.  ให้ นักเรียน นำา เสื้อ มา โบก ไป มา 2 รอบ

4.  ครู ถาม ว่า เสื้อ มี ประโยชน์ อย่างไร

5.  ครู ให้ นักเรียน เล่น วิ่ง เปี้ยว

6.  ใคร ที่ เคย ช่วย พ่อ แม่ พับผ้า บ้าง

7.  ครู ให้ นักเรียน นำา ผ้า มา พับ แข่ง กัน เพื่อ ดู ว่าใคร พับผ้า ได้ เร็ว ที่สุดและ วาง บน โต๊ะ 

  ให้ ครูตรวจ ดู ความ เรียบร้อย 

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  วิธี การ พับ เสื้อ

2.  กิจกรรม วิ่ง เปี้ยว

กิจกรรมที่

ผ้าแสนสนุก
(งานบ้าน)

4.6
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 o วิธี พับ เสื้อ
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน สามารถ ปฏิบัติ ตาม กฎ กติกา และ ข้อ ตกลง ร่วม กัน ได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.    ให้นักเรียนช่วยกันทำานาฬิกาของห้องเรียน

  - นำากระดาษแข็งมาตัดเป็นวงกลม

  - เขียนเลข 12 ไว้ด้านบน เขียนเลข 6 ไว้ด้านล่าง เขียนเลข 9 ไว้ด้านซ้าย    

    เขียนเลข 3  ไว้ด้านขวา และเขียนเลขให้ครบตามรูปแบบนาฬิกา

  - วาดเข็มสั้นและเข็มยาว

2.  ให้นักเรียนตกลงร่วมกันว่าการใช้เวลาในแต่ละช่วงของห้องเรียนควรเป็นอย่างไร  

  เช่น เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.30 น. เรียนหนังสือ

3.  เม่ือตกลงร่วมกันแล้วให้ถือว่าข้อตกลงเป็นกฎของห้อง โดยให้นำาช่วงเวลาท่ีกำาหนด 

      มาเขียนไว้ในนาฬิกา  

4.  มอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำานาฬิกาซึ่งเป็นกฎของบ้าน เช่น เวลา 16.00 น.  

       ทำาการบ้าน  เวลา 18.00 น. ช่วยคุณแม่เตรียมอาหาร เวลา 20.30 น. เข้านอน

5.  ให้นักเรียนเล่าให้ครูและเพื่อนในห้องเรียนฟังว่าได้ทำาตามกฎที่ตั้งไว้หรือไม่

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  กระดาษ แข็ง    

2.   สี เทียน

กิจกรรมที่
เด็กดีต้องทำาตามกฎ

(นาฬิกา)
4.7
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จุดประสงค์ เพื่อ นักเรียน รู้จัก ยอมรับ ใน สิ่ง ที่ ตน ทำา ผิดและมี ความ สามัคคีในการทำางาน 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู ถาม ว่า มือ ของ นักเรียน ใช้ ทำา อะไร ได้ บ้าง

2.  ครู ร้อง เพลง  “ปรบมือ กัน”  

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง “ มือ”

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน ว่า

   •  นักเรียน คิด ว่ามือ ซ้าย กับ มือขวา ข้าง ไหน สำาคัญ กว่า กัน

   •  ถ้า มือ สอง ข้าง ไม่ สัมพันธ์ กัน จะ เกิด อะไร ขึ้น

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  มือ ท้ัง สอง ข้าง มี ความ สำาคัญ และ มีหน้า ท่ี เหมือน กัน  ดัง น้ัน  ถ้า มือ ใดมือ หน่ึง  

ไม่ ทำา หน้าท่ี หรือ ไม่ ร่วม มือ กัน ก็ จะ ทำา อะไร ไม่ สำาเร็จ เช่น เดียว กับ นักเรียนถ้า ไม่ ทำา 

การ บ้าน ด้วย ตนเองและ ไม่ ตั้งใจ เรียน ก็ ไม่ ประสบ ความ สำาเร็จ ใน การ เรียน

6.  ครู ร้อง เพลง “สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ”

7.  ครู ให้ นักเรียน ร้อง เพลง “ ความ รัก อยู่ สูง” ประกอบ ท่า เต้น

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  นิทาน  “มือ”

2.  เพลง  “ความ รัก อยู่ สูง” 

3.  เพลง  “ปรบ มือ กัน”

4.  เพลง  “สวัสดี ขอบคุณ และ ขอโทษ”

4.8กิจกรรมที่
สวัสดีขอโทษขอบคุณ
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Oเพลงปรบมือกัน

เราเล่นปรบมือกันดีกว่าเราเล่นปรบมือกันดีกว่าเราเล่นปรบมือกันดีกว่า

แล้วเราชวนกันร้องเพลง(ซำ้าได้ตามความต้องการ)

Oเพลงความรักอยู่สูง
ความรักอยู่สูงความรักอยู่ตำ่าความรักอยู่รอบๆ ความรักอยู่ข้างใน

สวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอ

Oเพลงสวัสดีขอบคุณและขอโทษ
เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับ/สวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที

ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ

เอกสารประกอบ
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o ท่าเต้นประกอบ
เพลง ความรักอยู่สูง
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียน รู้จัก ยอมรับ ใน สิ่ง ที่ ตน ทำา ผิดและ ความ สามัคคีในการทำางาน

  และการอยู่ร่วมกัน

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู เล่า สถานการณ์ ให้ นักเรียน ฟัง

  •   ตอน เช้า นักเรียน กำาลัง จะ ออก จาก บ้าน

  •   นักเรียน เดิน มา ถึง โรงเรียนพบ คุณครู ยืน อยู่ ที่ หน้า ประตู

  •   นักเรียน อยู่ ใน ห้องครู เดิน เข้า มา

  •   นักเรียน เดิน ชน เพื่อน

  •   นักเรียน จะ ขอยืม ยางลบ จาก เพื่อน

  •   นักเรียน ลืม ทำาการ บ้าน

2.  จาก สถานการณ์ครู ตั้ง คำาถาม   ถ้า สมมติ ว่า นักเรียน อยู่ ใน สถานการณ์ นั้น นักเรียน   

       จะ ทำา อย่างไร

3.  ให้ นักเรียน จับ คู่ กัน จำาลอง สถานการณ์ ดัง กล่าว 

4.  ทำา เหมือน ข้อ 3 แต่ สลับ บทบาท กัน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 ครู สามารถ กำาหนด สถานการณ์ ได้ ตาม ความ เหมาะ สม

กิจกรรมที่

สวัสดีขอโทษขอบคุณ
(ภาคสอง)

4.9
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แนวคิด

 การ ดำาเนิน ชีวิต ตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง นั้นถือว่า เป็น แบบ อย่าง ที่ ดี 

ที่ ควร ถือ ปฏิบัติ การ รู้จัก ความ พอดีพอ ประมาณ ใน การ ใช้ ชีวิต การ รู้สึก พอใจ ใน สิ่ง ที่ ตนเอง มี อยู่ 

การ รู้ ประหยัด และ รู้คุณ ค่า สิ่งของ เป็น เรื่อง สำาคัญ ใน การ สร้าง นิสัย ที่ เป็น อยู่ อย่าง พอ เพียงจะ 

ไม่ ทำาให้ เกิดการ ดิ้นรน แบบ เห็น แก่ ตัว และ ขาด สติ ไม่ เอา เปรียบ ผู้ อื่น และ สังคม ใน ภาพ รวม ด้วย

จุดประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จัก ควบคุม ตนเอง อดทน อด กลั้น ต่อ ความ อยาก ได้

2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จัก คุณค่า ของ สิ่งของ เครื่อง ใช้

เครื่องมือการเรียนรู้

1.   นิทาน

2.   เกม

3.   คำา คล้องจอง

4.   วาด ภาพ ระบาย สี พับ กระดาษ งาน ประดิษฐ์

สาระที่5

เป็นอยู่อย่างพอเพียง
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน รู้จัก การ ควบคุม ตนเองและ อดทน อด กลั้น ต่อ ความ อยาก ได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน รู้จัก ปลา หาง นก ยูง ปลา สร้อย ปลา ซิว ปลา เทศบาล ปลา เสือ ปลา การ์ตูน 

  ปลา ตะเพียน และ ปลาทอง หรือ ไม่  

2.  ครู ให้ ดู ภาพประกอบ รูป ปลา  (นำา ภาพ ดัง กล่าว มา ประกอบ การ เล่า นิทาน)

3.  ครู เล่า นิทาน เรื่อง  “ปลาทอง”  ให้ นักเรียน ฟัง

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน

  •   นักเรียน อยาก เป็น ปลา อะไร

  •   ถ้า นักเรียน เป็น น้อง เดียว จะ ทำา อย่างไร

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม ดังนี้

   ถ้า น้อง เดียว ทำา ตาม คำา แนะนำา ของ พ่อ ที่ บอก ว่า “ปลาทองต้องแยกตู้เลี้ยง

เพราะมีนิสัยไม่เหมือนกับปลาตัวอื่นๆ” ดัง นั้น ถ้า น้อง เดียว ทำา ตาม  ที่ พ่อ บอก ปลาทอง 

ก็ คง ไม่ ต้อง ตาย  ส่วน ปลาทอง เอง “ถ้าไม่โลภกินอาหารมากจนเกินไป ปลาทองก็คง

ไม่ตาย”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

 1.  นิทาน  “ปลาทอง”

 2.  ภาพประกอบรูปปลา

กิจกรรมที่

ปลาทอง
5.1

01 ปลา เสือ  02  ปลา ตะเพียน 03  ปลา สร้อย 04 ปลา เทศบาล  

05 ปลา หางนกยูง   06 ปลา ซิว  07 ปลา การ์ตูน  08  ปลาทอง

01

02

03

04

05

06

07

08
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน รู้จัก การ ควบคุม ตนเอง และ อดทน อด กลั้น ต่อ ความ อยาก ได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ครู เล่า นิทาน  “เด็ก โลภ”

2.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน  

  •   ทำาไม เด็ก ชายตูน ถึง ขโมย ลูก กวาด

  •   ผล ของ การ ขโมย เกิด อะไร ขึ้น

3.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม ดังนี้

  นกัเรยีน ตอ้ง รูจ้กั ควบคมุ ตนเอง และ อดทน อด กลัน้ ตอ่ ความ อยาก ได ้ม ิฉะนัน้   

นักเรียน ก็ จะ เป็น ดัง เช่น ตูน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 นิทาน  “เด็ก โลภ”

กิจกรรมที่

เด็กโลภ 5.2



เพลงก.ไก่

ก.เอ๋ยก.ไก่ไก่เกิดจากอะไร

ไก่เกิดจากไข่ใช่ไหม

แล้วทำาไมกลายเป็นลูกไก่

กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน รู้จัก การ ควบคุม ตนเองและ อดทน อด กลั้น ต่อ ความ อยาก ได้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นักเรียน รู้จัก ไก่ หรือ ไม่

2.  ไก่ ส่ง เสียง ร้อง อย่างไร

3.  ครู เล่า นิทาน  “ไก่ สาม ตัว”

4.  ครู แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น กับ นักเรียน  

   •  นักเรียน อยาก เป็น ไก่ ตัว ไหน

   •  ถ้า นักเรียน เป็น เจ้า แดง จะ ทำา อย่างไร

5.  ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม

  นกัเรยีน ตอ้ง รูจ้กั ควบคมุ ตนเองและ อดทน อด กลัน้ ตอ่ ความ อยาก ได ้มิ ฉะนัน้ 

นักเรียน ก็ จะ เป็น ดัง เช่น เจ้า แดง

6.  ให้ นักเรียน ร้อง เพลง “ก.ไก่”

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1. นิทาน  “ไก่ สาม ตัว”

 2. เพลง “ก.ไก่”

กิจกรรมที่

ไก่สามตัว 5.3
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จุดประสงค์  เพื่อ ให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของ

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.   ครูถามนักเรียนว่ารู้จักหนังสือพิมพ์หรือไม่

2.   หนังสือพิมพ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

3.   ครูหยิบหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง ถามว่าหนังสือพิมพ์จะทำาอะไรได้บ้าง  

      นอก จากใช้อ่านข่าวสารและยกตัวอย่างการใช้สอย เช่น การเล่นเกม งาน ประดษิฐ ์ 

      เป็นต้น 

4.  ครูให้นักเรียนเล่นเกมลิงเหยียบหาง

5.  ครูให้นักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ไม้ขนไก่จากกระดาษหนังสือพิมพ์

6.  นักเรียนนำาไม้ขนไก่ที่ประดิษฐ์ช่วยกันทำาความสะอาดห้องเรียน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 กระดาษหนังสือพิมพ์

กิจกรรมที่

ไม้ขนไก่วิเศษกับ
หนังสือพิมพ์หรรษา

5.4

เกมลิงเหยียบหาง

วิธีการเล่น

     1.  ครูให้นักเรียนตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ กว้าง 1 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว

     2.  ให้นักเรียนเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตัด มาแปะไว้ด้านหลัง

     3.  ครูอธิบายกติกาการเล่นดังนี้

 3.1  ให้นักเรียนแต่ละคนวิ่งเหยียบหางกระดาษของเพื่อน

 3.2  นักเรียนคนใดที่โดนเพื่อนเหยียบหางให้ออกมายืนรอเพื่อน
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เกมลิงเหยียบหาง

วิธีการเล่น

     1.  ครูให้นักเรียนตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ กว้าง 1 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว

     2.  ให้นักเรียนเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตัด มาแปะไว้ด้านหลัง

     3.  ครูอธิบายกติกาการเล่นดังนี้

 3.1  ให้นักเรียนแต่ละคนวิ่งเหยียบหางกระดาษของเพื่อน

 3.2  นักเรียนคนใดที่โดนเพื่อนเหยียบหางให้ออกมายืนรอเพื่อน

เอกสารประกอบ

ไม้ขนไก่วิเศษกับหนังสือพิมพ์หรรษา

  ขั้นตอนการประดิษฐ์

     1. ให้ครูตัดกระดาษหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ ออกเป็น 4 ส่วน

     2. ให้นักเรียนม้วนกระดาษที่ได้จากการแบ่งให้เล็กที่สุด

     3. นักเรียนนำากรรไกรมาตัดกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ม้วน

     4. นักเรียนนำากรรไกรมาตัดเป็นริ้ว 



90

จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน รู้จัก ควบคุม ตนเองอดทน อด กลั้น ต่อ ความ อยาก ได้ 

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.   ครู ถาม นักเรียน ว่ารู้จัก งู หรือ ไม่  งู มี นิสัยอย่างไร     

2.   ให้ เด็ก ๆ    เล่น เกม งู กิน หาง 

3.   เล่า นิทาน เรื่อง “ งู เหลือม จอม ตะกละ ”

4.  ครู ตั้ง คำาถาม เพื่อ แลก เปลี่ยน กับ นักเรียน 

  •    ถ้า นักเรียน เป็น งู เหลือม จะ กิน ไม่ เลือก หรือ ไม่ 

   •    นักเรียน จะ เป็น อย่าง งู เหลือม หรือ ไม่ 

5.   ครู สรุป แนวคิด สำาคัญ จาก กิจกรรม ดังนี้ 

  นักเรียน รู้จัก ควบคุม ตนเอง อดทน อด กล้ัน ต่อ ความ อยาก ได้   มิ ฉะน้ัน  จะ เป็น

เช่น เดียว กับ งู เหลือม  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1.  นิทาน  “งู เหลือม จอม ตะกละ ”

2.    เกม งู กิน หาง 

กิจกรรมที่

งูเหลือมจอมตะกละ
5.5



เอกสารประกอบ
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เกมงูกินหาง
 

  เลือก ผู้ เล่น เป็น พ่อ งู คน หนึ่ง กับ แม่ งู คน หนึ่ง   ส่วน มาก มัก จะ เลือก แม่ งู   ที่ รูป ร่าง ใหญ่  

แข็ง แรง กว่า เพื่อน   เพื่อ ที่ จะ ปกป้อง คน อื่นๆ   ซึ่ง จะ เกาะ เอว แม่ งู ต่อ แถว ยาว เป็น ลูก งู   พ่อ งู จะ ยืน                       

หัน หน้า เข้าหา แม่ งู   ถาม คำาถาม เป็น บทร้อง เพื่อ หา ทาง หลอก ล่อ จับ เอา ลูก งู ให้ ได้ โดย ถาม ว่า 

 พ่องู       แม่ งู เอ๋ย     

 แม่งู       เอ๋ย     

    พ่องู   กิน นำ้าบ่อ ไหน     

    แม่งู   กิน นำ้า บ่อ โศก     

     ลูกๆงูก็จะต่อคำาว่า โยก ไป ก็ โยก มา

     (แล้ว ท้ัง แถว ก็ จะ ทำาท่า โยก ตัว ไป มา พร้อมๆ กัน) 

     พ่องูถามต่อ      แม่ งู เอ๋ย     

    แม่งู       เอ๋ย     

    พ่องู       กิน นำ้าบ่อ ไหน     

    แม่งู       กิน นำ้าบ่อ ทราย     

    ลูกงูจะต่อคำาว่า       ย้าย ไป  ก็ ย้าย มา 

      ( ว่า พลาง ทุก คนใน แถว   ก็ ย้าย ตัว ไป มา )       

 พ่องูถามต่อ      แม่ งู เอ๋ย     

    แม่งู       เอ๋ย     

    พ่องู       กิน นำ้าบ่อ ไหน     

    แม่งู       กิน นำ้า บ่อ หิน     

    ลูกๆงูก็จะต่อคำาว่า    บิน ไป ก็ บิน มา

           (ท้ัง แถว ก็ กาง แขน กระพือ ทำา เหมือน นกบิน แล้ว จับ เอว ต่อ กัน ใหม่)

    แม่งูถามว่า     กิน หัว หรือ กิน หาง     

    พ่องูตอบว่า      กิน กลาง ตลอด ตัว  
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  แล้ว พ่อ งู ไล่ จับ ลูก งู ทันที   แม่ งู จะ คอย กาง มือ ว่ิง ไป กัน   พ่อ งู ต้อง ว่ิง ลด เล้ียว ไป   พยายาม ดึง                     

ลูก งู ให้ หลุด จาก แถว มา ให้ ได้   ลูก งู จะ ว่ิง หนี กัน จ้าละหว่ัน   จน แถว คด เค้ียว   เหมือน งู เล้ือย   น่า ดู มาก                           

ทุก คน ต้อง พยายาม จับ เอว กัน   อย่า ให้ แถว ขาด   พ่อ งู ก็ พยายาม   จับ ลูก งู ให้ ได้ หมด   ใคร ถูก จับ ออก                         

จาก แถว   ถือว่า ถูก กิน   บางที ก็ มี การ สอบถาม เพ่ิม เติม   ระหว่าง พ่อ งู กับ ลูก งู ท่ี ถูก จับ   ( เพ่ือ ให้ สนุกๆ )   

อีก ดังนี้ ว่า 

    พ่องู       จะ อยู่ กับ พ่อ หรือ อยู่ กับ แม่     

    ลูกงู       อยู่ กับ แม่ 

     ถ้า ตอบ อย่าง นี้   พ่อ งู จะ ตอบ ว่า     

    พ่องู       ลอยแพ ไป 

     หมายความ ว่า   ชะตา ชีวิต ลูก งู ตัว น้ัน   ก็ ซัดเซ พเนจร ไป  ถ้า ตอบ ว่า  

       ลูกงู   อยู่ กับ พ่อ     

    พ่องูจะว่า  อยู่ กับ พ่อ หักคอ จิ้ม นำ้าพริก  แล้ว พ่อ งู ก็ ทำาท่า หักคอ   แปล ว่า  ลูก งู

     ตัว นั้น ก็ ไม่ รอด ทั้ง ขึ้น ทั้ง ล่อง   
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ สิ่งของ เครื่อง ใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นำา ขวด นำ้ามา ทำาความ สะอาด 

2.  นำา กระดาษ สีมา ตัด ให้ เป็น รูป ต่างๆ เพื่อ ตกแต่ง ขวด นำ้า

3.  ทำา สัญลักษณ์ หรือ เขียน ชื่อ ลง บน ขวด นำ้า ที่ ติด กระดาษ เรียบร้อย 

4.  เจาะ รู ให้ ได้ เท่า ขนาด เหรียญ ที่ ต้องการ หยอด

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.   ขวด นำ้า

2.   กระดาษ สี 

3.   สี เทียน 

กิจกรรมที่

กระปุกออมสิน 5.6
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ สิ่งของ เครื่อง ใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  ตัด กระดาษ ลัง ขนาด 4×6 นิ้ว จำานวน 2 แผ่น

2.  นำา 1 แผ่น มา ลอกแผ่น ด้าน บน ออก ให้ เกิด เป็น รูป รอย คลื่น

3.  จาก นั้น นำา แผ่น ที่ เป็น รูปรอย คลื่น มา วัด จาก ด้าน นอก เข้าหาด้าน ใน ขนาด 3×2 ซม.  

       ตัด ด้านใน ทิ้ง

4.  ตกแต่ง ข้าง หน้า ด้วย ไม้ ไอศ กรีม

5.  ตัด กระดาษ สี เป็น รูป ต่างๆ ประดับ ตกแต่ง ให้ สวยงาม

6.  จาก นั้น นำา กระดาษ ลัง ขนาด 4×6 นิ้ว อีก หนึ่ง แผ่น ไป ปิด ไว้ ด้าน หลัง สุด 

7.  ตัด กระดาษ แข็ง ให้ เป็น รูป สี เหลี่ยม ผืน ผ้า 1×6 นิ้ว เพื่อ ทำา เป็น ขา ตั้ง กรอบ รูป

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  กระดาษ ลัง หรือ กระดาษ แข็ง   

2.   กระดาษ สี 

3.   สี เทียน

กิจกรรมที่

กรอบรูปจากกระดาษและของเหลือใช้ 5.7
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ สิ่งของ เครื่อง ใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นำา ดินสอ แท่ง ที่ สั้น มา ตัด ให้ มี พื้นที่ หน้า ตัด 

2.  นำา แท่ง ที่ สอง มา ตัด ด้าน ปลาย แหลม ที่ เคย เหลา ออก ให้ มี พื้นที่ หน้า ตัด เช่น กัน 

3.  เอา หน้า ตัด ของ ทั้ง สอง แท่ง มา ประกบ กัน  ทา กาว ลง ไป และ ทิ้ง ไว้ จน กาว แห้ง

4.  เอา กระดาษ กาว พัน บริเวณ รอ ยต่อ ของ ดินสอ แล้ว ตกแต่ง ให้ สวยงาม

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.  ดินสอ ที่ ใช้ แล้ว มี ขนาด สั้น จน ไม่ สามารถ เขียน ต่อ ได้ 2-3 แท่ง

2.  มีด เหลา ดินสอ

3.    กระดาษ กาว

กิจกรรมที่

ดินสอมหัศจรรย์
(ดินสอสั้นจนเขียนต่อไม่ได้)

5.8
กาว

กาว

กาว

กาว

กาว

01

02

03

04
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จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม
 1. นักเรียนตัดรูปภาพสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบคนละ 1 รูป

 2. นักเรียนนำาดินสอของนักเรียนมาคนละ 1 แท่ง 

 3. นำารูปสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบมาทากาวและแปะลงบนด้ามของดินสอกลายเป็น 

     ดินสอมหัศจรรย์

 4. ครูให้นักเรียนนำาดินสอที่ได้จากการประดิษฐ์มาใช้ประกอบการเล่านิทาน

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

 1. ดินสอ 1 แท่ง 

 2. มีดเหลาดินสอ

 3. รูปภาพสัตว์ที่ชื่นชอบ

 4. สี เทียน

กิจกรรมที่

ดินสอมหัศจรรย์2 5.9

01

02

03

04

05

06

07
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จุดประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน เห็น คุณค่า ของ สิ่งของ เครื่อง ใช้

ขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรม

1.  นำา กระดาษ แข็ง ที่ เหลือ ใช้ มา ตัด ให้ ได้ ขนาด 1x5 นิ้ว

2.  นำา กระดาษ สี ตัด ให้ เป็น รูป สัตว์ ต่างๆ 

3.  นำา กระดาษ ที่ ตัด เป็น รูป สัตว์ มาระ บาย สี และ ติด ลง บน กระดาษ แข็ง

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้

1.    กระดาษ แข็ง

2.    กระดาษ สี 

3.   สี เทียน

กิจกรรมที่

ที่คั่นหนังสือ 5.10
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for the teacher
โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล 
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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
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 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
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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. คุณไตรรงค์  ประสิทธิผล (หจก.หัวแจกัน)

3. คุณปัฎฐวัจน์  เฟ้ืองเพ็ชร  

4. คุณอรรถพล  เชิดชัยฤทธ์ิ

5. นายฐิติภัทร  มงคลชู

6. นางสาวสมัญญา  สุทธิกาญจน์

oส่ือการเรียนการสอนประกอบหลักสูตร
 - เพลง ปลูกดอกไม้

   อนุเคราะห์โดย นายวีรศักด์ิ ขุขันธิน และวงสองวัย
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