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กิจกรรมท่ี 1 
การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 

1..ชื่อกิจกรรม การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
                    และสังคม 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อตกลง.กฎระเบียบ.กฎหมายได้ 
 2..ปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.กฎหมายได้ถูกต้องและเหมาะสม 
  

3. แนวความคิด   
 การอยู่ร่วมกันในสังคม.สมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตาม.ข้อตกลง.กฎระเบียบ.กฎหมาย.เป็นส่ิง  
ท่ีคนก าหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน .เพื่อให้คนจ านวนมากสามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน 
  
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      1..ครูสนทนาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวว่า .มีการแบ่งหน้าท่ี       
ความรับผิดชอบกนัอย่างไร.และมีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างไร.เช่น 
      - แม ่   มีหน้าท่ีท ากับข้าว.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน 
      - พ่อ    มีหน้าท่ีดูแลและรดน้ าต้นไม้.ล้างรถ 
      - พี่สาวและตัวนักเรียน.มีหน้าท่ีช่วยแม่ท ากับข้าว.และล้างจาน 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
     1..ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า.ทุกครอบครัวย่อมมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ    
และมีการต้ังข้อตกลงกันในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวแสดงบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง        
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     2..ครูให้นักเรียนเขียนข้อตกลงในครอบครัวของนักเรียนลงในสมุด.โดยจัดท าเป็นแผนผัง
ความคิด.จากนั้นครูขออาสาสมัคร.2.-.3.คน.ออกมาน าเสนอผลงานดังกล่าวที่หน้าช้ันเรียน.ให้นักเรียน
คนอื่นๆร่วมแสดงความคิดเห็นว่า.เหมือนหรือต่างจากครอบครัวของตนเองหรือไม่.อย่างไร.โดยมีครู
คอยให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน      
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    3..ครูใหน้ักเรียนท ากิจกรรมในใบงานท่ี 1.เรื่อง.ข้อตกลงในครอบครัวของเรา.เป็นการบ้าน 
แล้วน ามาส่งครูผู้สอน 
     4..นักเรียนแบ่งกลุ่ม.กลุ่มละ 4.-.5.คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาและสืบค้น
ข้อมูลเรื่อง กฎระเบียบของโรงเรียน.จากหนังสือเรียน.หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
      5..นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้.จากนั้นให้ช่วยกันคิดว่า.กฎระเบียบของโรงเรียน
ของนักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง.แล้วจดบันทึกลงในกระดาษ 
    6..ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานท่ีหน้าช้ันเรียน .เมื่อทุกกลุ่มรายงาน
เสร็จแล้ว ให้ระดมสมองและหาข้อสรุปร่วมกันว่า กฎระเบียบของโรงเรียนของเรามีอะไรบ้าง โดยครู
คอยให้ความรู้.และแนะน าเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
     7..ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานท่ี.2.เรื่อง.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบใน
ชีวิตประจ าวัน     
    8..ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี.3.เรื่อง.ผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
     9..ครูถามนักเรียนว่า.นักเรียนเคยเข้าไปใช้ประโยชน์จากสถานท่ีสาธารณะหรือไม่.หากเคย 
นักเรียนเคยใช้ประโยชน์จากการท ากิจกรรมใด โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 
    10..ครูอธิบายให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับความหมายของสถานท่ีสาธารณะว่า.สถานท่ีท่ีเป็น
สมบัติของส่วนรวม.บุคคลท่ัวไปมีสิทธิที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากสถานท่ีสาธารณะนั้น.เช่น.พิพิธภัณฑ์         
สวนสาธารณะ.โบราณสถาน.โรงพยาบาล.เป็นต้น 
    11..ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง กฎระเบียบในการใช้สถานท่ีสาธารณะ.ค้นคว้าเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม 
    12..ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ .และแสดงความคิดเห็น .เช่น 
      -.การใช้สถานท่ีสาธารณะซึ่งเป็นสถานท่ีของคนส่วนรวม จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือไม่ เพราะเหตุใด 
      -.เหตุใดทุกคนจึงมีสิทธิในการใช้สถานท่ีสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน 
    13..ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมหลังจากประเมินการวิเคราะห์ .และแสดงความคิดเห็น       
ของนักเรียน 
    14..ครูให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน       
    15..นักเรียนแต่ละคนออกมาน าเสนอผลงานท่ีหน้าช้ันเรียน.โดยครูและเพื่อนนักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแสนอแนะ 
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 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
      2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 5.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัวของเรา 
 5.3 ใบงานท่ี 2 เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน 
 5.4 ใบงานท่ี 3 เรื่อง เรื่อง ผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัวโรงเรียน และสังคม 

 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น.สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงใน
สังคม.โดยเริ่มต้ังแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัวและโรงเรียนในวัยเด็ก.ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป .นักเรียนทุกคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันไป.การใช้
ความสามารถในด้านท่ีตนมีอยู่เพื่อกระท าความดี.จะส่งผลให้ตนเองเป็นผู้มีจิตใจท่ีดี.เป็นท่ีช่ืนชมของ
ผู้อื่น.และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                                           

    1..การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับ.ของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม 
  1.1.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.ของครอบครัว.ในครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกท่ี
ส าคัญ ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ในบางครอบครัวจะมีคนอื่นๆ อยู่ร่วมด้วย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเราอยู่
ร่วมกันหลายคนในครอบครัวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีในสถานะสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวแล้ว.ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอยู่
ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในฐานะลูกท่ีควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ .เช่น.ช่วยแบ่งเบาภาระของ      
พ่อแม่ ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน.เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ 
  1.2.การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ.ข้อบังคับของโรงเรียน.การท่ีนักเรียนมาอยู่ใน
โรงเรียนเป็นจ านวนมากมาย.ทุกคนมาจากครอบครัวท่ีแตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน.เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น  

-.เมื่อมาโรงเรียน.เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน.เช่น.การแต่งกายให้  
ถูกระเบียบ.มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ.เข้าแถวเป็นระเบียบ.ท าความเคารพถูกต้องตาม
ระเบียบ 

-.เมื่ออยู่ในโรงเรียน.ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน.เราต้องช่วยกันรักษาความ
สะอาดห้องเรียน.และบริเวณต่างๆของโรงเรียน.ท้ิงขยะลงในถังขยะท่ีโรงเรียนจัดให้การเข้า.-.ออก
บริเวณโรงเรียนตามระเบียบ ไม่เล่นการพนัน ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท.ไม่หมกมุ่นกับส่ิงลามกอนาจาร 

-.ปฏิบั ติตามกฎระ เบี ยบของห้องพิ เศษ .เช่น .ห้ อ งสมุ ด .ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

-.ให้ความเคารพเช่ือฟังครูต้ังใจเรียนหนังสือ.รวมท้ังงานต่างๆท่ีครูมอบหมายด้วย
ความต้ังใจและเอาใจใส่.ส่งงานตรงเวลา.นอกจากนี้นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ห้องเรียนและโรงเรียน เช่น 



129 

-.ปฏิบัติในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี.ต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม
ต่างๆควรปฏิบัติอย่างไร และเมื่อเป็นผู้ตามควรปฏิบัติอย่างไร 
  - รู้จักแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนเอง รวมทั้งรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และเคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ 
  - ถ้าเกิดความขัดแย้งกัน.ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และพละก าลังใน
การแก้ปัญหา.เพราะไม่ใช่วิธีแก้ท่ีถูกต้อง.แต่กลับจะท าให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา 
  -.ในการแข่งขันท ากิจกรรมต่างๆ.ของโรงเรียน.เช่น.การแข่งขันกีฬา.การประกวด      
ในด้านต่างๆต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้.รู้ชนะ.และรู้จักให้อภัย.รวมท้ังยอมรับในค าตัดสินของ
คณะกรรมการ 

1.3.การปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบ.ข้อบังคับของชุมชนและสังคม.เช่น 
ปฏิบัติตามกฎจราจร.โดยข้ามตรงทางม้าลาย.หรือสะพานลอย.ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ.ไม่ท้ิงขยะลง
ในท่ีสาธารณะ.ไม่ท าลายส่ิงของท่ีเป็นสาธารณะ.และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
เพราะความสนุกสนานของตนเอง 
 นอกนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนแล้ว.นักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิก
ท่ีดีของชุมชนและสังคมได้ เช่น  

-.การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน.เพื่อช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรม.ประเพณี   
ของชุมชนไว้ในแต่ละชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา.เช่น.ประเพณี       
การท าบุญเมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนา.ประเพณีวันสงกรานต์.ประเพณีวันลอยกระทง 

-.บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน.เช่น.ช่วยเก็บเศษขยะท่ีพบเห็นบริเวณต่างๆ.ช่วยดูแล
ต้นไม้ ดอกไม้ในสวนสาธารณะของชุมชน 

-.ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยให้ทุกคนในชุมชน
มีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม  
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัวของเรา 

 
ค าช้ีแจง นักเรียนสอบถามพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อตกลงในครอบครัวของตนเอง.แล้วปฏิบัติ
ดังนี ้
 - ส ารวจตนเองว่า.เคยปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวหรือไม่.เพราะเหตุใด  
 - สอบถามพ่อแม่หรือผู้ปกครองว่า.หากนักเรียนไมป่ฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัว 
            จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร 
  

ข้อตกลงของครอบครัว เคยท า ไม่เคยท า เหตุผล 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัว.จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนเขียนบันทึกการปฏิบัติตนตามข้อตกลง..ในชีวิตประจ าวันลงในตารางพร้อมกับ
บอกประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบัติ 
 

การปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
 

การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามข้อตกลง.กฎระเบียบในชีวิตประจ าวัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 3 
เรื่อง ผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนลงในตารางต่อไปนี้ 
 

กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

ผลดีของการปฏิบัติตาม 
 

 
ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตาม 
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กิจกรรมท่ี 2 
เวลามีคุณค่า 

 
1. ชื่อกิจกรรม เวลามีค่า 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..บอกการกระท าท่ีแสดงถึงการตรงต่อเวลาได้ 
 2..วิเคราะห์ผลท่ีได้รับจาการตรงต่อเวลาและไม่ตรงต่อเวลาได้ 
  

3. แนวความคิด   
 การตรงต่อเวลาเป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งท่ีควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในบุคคลเพื่อการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม.ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลาจนเป็นนิสัยย่อมท ากิจการใดๆ.ได้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้.ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
    น าเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้วิธีการชมเชยให้ก าลังใจ.ซึ่งตัวนักเรียนเองต้องการความสนใจและ 
การยอมรับท่ีสม่ าเสมอจากครู.ครูจึงควรบอกให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการอย่างชัดเจน.และชมเชย 
เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีดี.ครนู าเข้าสู่กิจกรรมโดย  
    1. นักเรียนร่วมร้องเพลง “ตรงต่อเวลา”  
    2. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง  
    3. สนทนากับนักเรียนว่า ถ้ามีคนนัดนักเรียนแล้วเขาไม่มาตามนัด.นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร  
    4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นเรื่องการตรงต่อเวลา  
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
    1. แบ่งกลุ่มโดยให้นักเรียนจับฉลากสี กลุ่มละ 3 - 5 คน  
     2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า.“อะไรคือผลดีท่ีเกิดจากการตรงต่อเวลา” และ “อะไร คือ
ผลเสียท่ีเกิดจากไม่ตรงต่อเวลา”  
     3. ก าหนดข้อตกลงกับนักเรียน.เปิดเพลงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนวาดภาพประกอบ
เพลง เมื่อปิดเพลงให้นักเรียนส่งผลงาน  
    4..ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน.และร่วมกันอภิปรายขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงาน  
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    5..ให้นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี.1 เรื่อง เวลามีค่า เปิดเพลงตรงต่อเวลาให้นักเรียนฟัง และให้
นักเรียนวาดภาพประกอบเพลงให้นักเรียนตกแต่งผลงานจนเกิดความพอใจ   
    6..ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน.และร่วมกันอภิปรายขั้นตอนของการ 
ปฏิบัติงาน  
    7..ให้นักเรียนเปรียบเทียบ.และอภิปรายการปฏิบัติงานในท่ีก าหนดระยะเวลาและการไม่
ก าหนดระยะเวลา 
    8..ให้นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี 2 เรื่อง วันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้ 
    9. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการปฏิบัติใบงานท่ี.2.เรื่อง.วันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้ 
 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการคาดคะเนผลท่ีอาจเกิดจากการตรงต่อเวลา.และการไม่
ตรงต่อเวลา  
      2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง การตรงต่อเวลา 
 5.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง เวลามีค่า 
 5.3 ใบงานท่ี 2 เรื่อง วันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้  
  
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การตรงต่อเวลา 

 
การตรงต่อเวลา.หมายถึง.การปฏิบัติตนในการกระท ากิจกรรมต่างๆ.ในชีวิตประจ าวัน       

ได้ทันเวลา.หรือภายในเวลาท่ีก าหนดนัดหมาย.เช่น.ตรงต่อเวลาในการเข้าแถวหน้าเสาธง.การเข้าเรียน
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ.กับผู้อื่นตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย 
 การตรงต่อเวลา.เป็นหัวใจของกิจการท้ังปวง.ยิ่งในวงธุรกิจการใหญ่ๆ.การผิดเวลา.มีผลท าให้
เกิดความเสียหายใหญ่โต.เฉพาะบุคคลแต่ละคน.การตรงต่อเวลาเป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ.คนตรงต่อ
เวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเช่ือใจได้ 

ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา 
        1. ท าให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง.เอาการเอางานอย่างจริงจัง 
        2. ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา 
        3. ท าให้เรามีความซื่อตรงต่อตนเอง.รักษาเกียรติยศของตนเอง 
        4. ท าให้เราท างานได้สะดวก.รวดเร็ว.เรียบร้อยและมีผลดี 
        5..หน้าท่ีการงานประสบความส าเร็จ.ชีวิตก้าวหน้า 
        6..สามารถก าหนดกิจกรรมต่างๆ.ท่ีเราจะกระท าได้ในแต่ละวันให้ชีวิตมีระเบียบ  
และมีวินัยกับตนเอง 
               7. เป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของคนอื่น 

โทษของการไม่ตรงต่อเวลา 
        1. กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเล่ียงงาน 
        2. เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง 
        3. กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 
        4. กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง 
        5. ท าให้ผิดนัด กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย 
        6. ไม่เป็นท่ีเช่ือถือของคนอื่น 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง เวลามีคุณค่า 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวาดภาพประกอบเพลง.“ตรงต่อเวลา”.พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท่ี  2 
วันเวลาเรียกคืนมาไมไ่ด้ 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องข้างล่างนี้.แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้ 

เร่ือง.วันเวลาเรียกคืนไม่ได้ 

 สายจิตเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.2.เธอเป็นคนท่ีเรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี .ดังนั้น      
ผลการเรียนของเธอจึงอยู่ในระดับ.4.เกือบทุกวิชา.เพราะเธอขยันเรียน.แต่เธอมักจะไปโรงเรียนสายอยู่
เสมอท าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องคอยเตือนอยู่เป็นประจ า.เช้าวันแรกของการสอบปลายภาค.สายจิต
พยายามรีบเร่งจะไปโรงเรียน.แต่เมื่อถึงโรงเรียนก็ปรากฏว่าเกินก าหนดเวลาเข้าห้องสอบไปแล้ว 
สายจิต  :   อาจารย์คะ.หนูขออนุญาตเข้าห้องสอบ 
อาจารย์คุมสอบ : หนูจ๋า.ครูคงอนุญาตให้หนูเข้าสองไม่ได้แล้ว.เพราะเลยเวลาเข้าสองไปแล้ว.25.นาที 
สายจิต  :   การสอบครั้งนี้ส าคัญต่อหนูมาก.เพราะเป็นการสอบปลายภาคและสอบวิชาส าคัญด้วย 
อาจารย์คุมสอบ : ตามระเบียบการสอบอนุญาตให้สายได้ไม่เกิน.15.นาที.ซึ่งเวลานั้นก็เลยก าหนด 

มาแล้ว.10.นาที 
สายจิต  :  อาจารย์คะ.หนูขอร้องให้หนูมีสิทธิเข้าสอบนะคะ.เลยเวลามาแค่.10.นาที.เท่านั้น 
อาจารย์คุมสอบ : คงไม่ได้หรอกครูต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หนูรอสอบวิชาต่อไปนะคะ 

(สายจิตร้องไห้อยู่หน้าห้องด้วยความเสียใจท่ีตนมาไม่ทันเวลา.ท าให้ไม่ได้เข้าสอบ) 

ค าถาม 1.  บุคคลใดในเรื่องท่ีไม่ตรงเวลา 
ค าตอบ................................................................................................................................................. 

ค าถาม 2.  ผลของการไม่ตรงเวลามีอะไรบ้าง 
ค าตอบ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ค าถาม 3.  ถ้าสายจิตมาทันเวลาจะมีผลอย่างไร 
ค าตอบ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 3 
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

 
1. ชื่อกิจกรรม โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..บอกวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัยต่อตนเองได้ 
 2..นักเรียนมีความรู้และเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  

3. แนวความคิด   
 ความรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย.หรือการร่วมกับผู้อื่นปฏิบัติ
หน้าท่ี.การให้ความร่วมมือและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน.ท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการงานท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จโดยพร้อมเพรียงกัน.และถือประโยชน์ร่วมกันเป็นท่ีต้ัง  
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
      น าเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้หลักการเข้าร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหรือวางระเบียบวินัยด้วยเพราะจะช่วยให้นักเรียนมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามการเข้าร่วม
ของนักเรียนจะมากน้อยขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของนักเรียน ตามล าดับดังนี้คือ  
   1. ร้องเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่”  
   2. สนทนาเนื้อหาในเพลง  
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
     1. ครูน ารูปภาพสถานท่ีท่ีมีความร่มรื่นสวยงามมาให้นักเรียนได้ดู  
    2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจากรูปภาพ  
    3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพท่ีนักเรียนได้เห็น  
    4. ครูน ารูปภาพสภาพอาคารเรียนและสถานท่ีโดยท่ัวไปของโรงเรียนมาให้นักเรียนดู  
เพื่อพิจารณา   
    5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงส่ิงท่ีควรพัฒนาในโรงเรียนจากรูปภาพท่ีได้เห็นและจดบันทึก
จุดท่ีต้องพัฒนาไว้  
    6. นักเรียนประชุมร่วมกันแบ่งกลุ่มร่วมรับผิดชอบตามจุดต่างๆ.ท่ีต้องการพัฒนาและ
ด าเนินการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม  
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 7. นัก เรียนร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการพัฒนาโรงเรียนพร้อมท้ังท าแบบบันทึก            
การปฏิบัติงานของกลุ่ม 
 8..ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี 1 เรื่อง โรงเรียนสวยด้วยมือเรา  
 9..ครูและนักเรียนร่วมกนัสนทนากิจกรรมท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ 
 10. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี 2 เรื่อง ร่วมรับผิดชอบ 
 4.3 ขั้นสรุป  
      1..ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน 
      2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1.รูปภาพสถานท่ีท่ีมีความร่มรื่นสวยงาม 
 5.2 ใบความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบ 
 5.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
 5.4 ใบงานท่ี 2 เรื่อง ร่วมรับผิดชอบ 
 5.5 เนื้อเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่”  
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความรับผิดชอบ 

 
 ความรับผิดชอบ.หมายถึง.ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออก.ถึงความเอาใจใส่.จดจ่อ 

มุ่งมั่นต่อหน้าท่ีการงาน.การศึกษาเล่าเรียน.และการเป็นอยู่ของตนเองและผู้อยู่ในความดูแล.ตลอดจน
สังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน.เพื่อบรรลุผลส าเร็จ.ตามความมุ่งหมายในเวลาท่ีก าหนด 
ยอมรับผลการกระท าท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย  
 ความรับผิดชอบของนักเรียน.หมายถึง.การเอาใจใส่ปฏิบัติงานหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย       
ด้วยความซื่อสัตย์.เพียรพยายาม.ละเอียดรอบคอบ.เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย.รวมท้ัง
ยอมรับผลการกระท าของตนเอง.ท้ังผลดีและผลเสีย.พยายามปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีการ
งานให้ดียิ่งขึ้น.ซึ่งสามารถวัดได้จากความรับผิดชอบทางการเรียน  

ความรับผิดชอบท่ีส าคัญท่ีสุดของผู้อยู่ในวัยเรียน.คือ.ความรับผิดชอบในการเรียน.การท า
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนให้ส าเร็จผลด้วยดี และการต้ังใจเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อจะ
ได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้น ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองต่อไปในอนาคต ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น .เด็กท่ีอยู่
ในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆ.ท่ีคุณพ่อ.คุณแม่หรือผู้ปกครองมอบหมายให้ท า.เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระคุณพ่อ.คุณแม่และผู้ปกครอง.และยังเป็นโอกาสท่ีดีในการฝึกการท างาน.มีโอกาสคิดหา
วิธีการท างานให้ส าเร็จ เรียบร้อยและเกิดผลดี .และยั งได้ออกก าลังกาย .ท าให้มี สุขภาพ ดี .              
เช่น.การท างานบ้าน การดูแลต้นไม้ 
 ความรับผิดชอบ มี 2.ประเภทคือ 
      1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักแก้ปัญหา รู้จัก
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย.และปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองให้ลุล่วงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันและตรงเวลา 
      2. ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม.หมายถึง.รู้จักบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองท่ีมีต่อสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง.โดยปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม.เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
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ใบงานท่ี 1 
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า “สภาพอาคาร.สถานท่ี.ของโรงเรียนจุดใดไม่มีความเหมาะสม”  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า “ส่ิงใดท่ีนักเรียนต้องการพัฒนาให้โรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง ร่วมรับผิดชอบ 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า.“อะไรคือ ผลดี ท่ีเกิดจากการมีความรับผิดชอบ” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า “อะไรคือ ผลเสีย ท่ีเกิดจากการขาดความรับผิดชอบ”  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

 โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 คุณครูใจดีทุกคน 
 เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน 
 พวกเราทุกคน 
 ชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมาชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมาชอบมาโรงเรียน 
 โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 คุณครูใจดีทุกคน 
 เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน 
 พวกเราทุกคน 
 ชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมาชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมาชอบมาโรงเรียน 
 โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 คุณครูใจดีทุกคน 
 เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน 
 พวกเราทุกคน 
 ชอบมาโรงเรียน 
 ชอบมาชอบมาโรงเรียน 

 
 

 
 


