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กิจกรรมท่ี 1 
พฤติกรรมทางสังคม 

 
1..ชือ่กิจกรรม พฤติกรรมทางสังคม 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
 1..ระบุพฤติกรรมท่ีควรท าและไม่ควรท าในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 2..เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรบัฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3..เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

  
3. แนวความคิด   
 การอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น.นักเรียนต้องเรียนรู้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อกัน.รวมท้ังการ
รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน.อันท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม.มีความสุข      
ในการอยู่.และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
  
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
น าเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักเรียนในห้องเรียน.ว่ามีใครไม่ถูกกันบ้าง 
เรื่องอะไร.ท าไมถึงไม่ถูกกัน.แล้วสมาชิกในห้องรู้สึกอย่างไรท่ีเห็นเพื่อนไม่ถูกกัน.แต่ถ้ามีใครท่ีไม่ถูกกัน
ก็ให้บอกว่า.รู้สึกอย่างไรท่ีเพื่อนๆ.มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
     1..แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี 1 ร่วมกันคิดว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีควรท าในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
  กลุ่มท่ี 2 ร่วมกันคิดว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีไม่ควรท าในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
     2..ทบทวนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม (ควรและไม่ควรท า).ในการอยู่ร่วมกัน 
     3..ร่วมกันคิดว่าผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนมีใครบ้าง 
     4..แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม  
  กลุ่มท่ี 1 ร่วมกันระบุพฤติกรรมท่ีควรและไม่ควรแสดงต่อเพื่อน 
  กลุ่มท่ี 2 ร่วมกันระบุพฤติกรรมท่ีควรและไม่ควรแสดงต่อครู 
      กลุ่มท่ี 3 ร่วมกันระบุพฤติกรรมท่ีควรและไม่ควรแสดงต่อผู้ปกครอง  
  กลุ่มท่ี 4 ร่วมกันระบุพฤติกรรมท่ีควรและไม่ควรแสดงต่อผู้อ่อนวัยกว่า     
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  กลุ่มท่ี 5 ร่วมกันระบุพฤติกรรมท่ีควรและไม่ควรแสดงต่อเพื่อนบ้าน 
  บันทึกลงในใบงาน เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะ 
     5..แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ีเหลือเสนอแนะเพิ่มเติมละคัดค้านได้.ผู้น าเสนอบันทึก
ข้อยุติในใบงานของกลุ่ม. 
     6..ร่วมกันสรุปว่า การอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น มารยาทและการแสดงออกเป็นเรื่องส าคัญ
ท่ีจะท าให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน นักเรียนควรน าส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอไปปฏิบัติต่อกัน 
      7..ครูน าสนทนาเกี่ยวกับการหาข้อตกลงในกลุ่มท่ีสมาชิกมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเกิดการ
ทะเลาะวิวาท.ท่ีนักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน.เช่น.การไปทัศนศึกษา.การจัดงานวันเด็ก 
     8..คัดเลือกนักเรียน 10 คน แสดงบทบาทสมมติในการประชุมก าหนดกิจกรรมการแสดง
ของห้องวันเด็ก ท่ีเหลือกเป็นคนดู (ซึ่งครูต้องคัดเลือกและซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงบทบาท
สมมติไว้ล่วงหน้าว่าในการประชุม มีคนหนึ่งเป็นประธาน อีกคนหนึ่งเป็นผู้บันทึกการประชุม.ท่ีเหลือ   
8 คน.เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และสถานการณ์ในการประชุมจะไม่ราบรื่น เนื่องจากแต่ละคนก็ ต้องการ   
จะให้ท่ีประชุมยอมรับความคิดเห็นของตน) 
      9..ครูดุทุกคนต้องสังเกตแสดงพฤติกรรมของผู้แสดงแต่ละคน.แล้วบันทึกการสังเกตลงใน
แบบบันทึกโดยระบุหมายเลขท่ีวางอยู่หน้าผู้ประชุม 
     10..เมื่อการประชุมด าเนินไปประมาณ.10.-.15.นาที.ให้หยุดการประชุม.แล้วถามผู้ดูว่า
การประชุมนี้มีมีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ไหม เพราะเหตุใด .(ซึ่งตามท่ีซักซ้อมไว้จะต้องหาข้อยุติไม่ได้ 
เพราะไม่มีใครยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)  
      11..ครูทบทวนผลการประชุมท่ีหาข้อยุติไม่ได้ เพราะไม่ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     12 ..ขออาสาสมัคร.10.คน .ท่ีจะแสดงบทบาทสมมติการประชุมท่ีหาข้อยุติ ไม่ ได้          
และบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น.โดยให้เวลาซักซ้อม.10.นาที 
     13..อาสาสมัครแสดง.สมาชิกท่ีเหลือสังเกตและบันทึกลงแบบบันทึกแผ่นท่ี.2 
 4.3 ขั้นสรุป  
      ร่วมกันสรุปว่าการประชุมครั้งท่ี 2 .นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี.เพราะทุกคนมีการรับฟั ง          
และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      2..นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นท่ีครูก าหนดให้.ดังนี้ 
 
5. สื่อที่ใช ้ 
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
 5.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 5.3 แผนผังการจัดท่ีประชุม 
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 5.4 แบบบันทึกการสังเกตการณ์ประชุม 2 แผ่น ต่อนักเรียน 1 คน 
  
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 

 
 คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้.เพียงแต่เราควรจะยอมรับให้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยกับเราได้
หรือไม่ เราควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาให้ความคิดเห็นหรือว่าให้โอกาสเข้าได้พูดในส่ิงท่ีเขาคิดว่า
ถูกต้องหรือเห็นสมควร.เราจะได้ส่ิงใหม่เข้ามาในชีวิตได้อีกเยอะเหมือนกัน.เช่น.ในการเรียน การท า
รายงานส่งให้อาจารย์ในกลุ่มท่ีเราจับกลุ่มกันนั้น.หากเรารับฟังความเห็นของผู้อื่น.เราจะได้ความเห็น
หรือความคิดจากคนในกลุ่มอาจจะท าให้รายงานมีเนื้อหาได้มากขึ้น.หรือแม้กระท่ังการท างาน.เช่น.ใน
ฝ่ายการตลาด.มีการประชุมในระหว่างไตรมาสเกิดข้ึน.เพื่อค้นหาว่าหันว่าท าไมผู้เข้าแข่งขันหรือคู่ต่อสู้.
มียอดขายมากยิ่งขึ้น.ถ้ามีแต่ประธานในท่ีประชุมพูดในส่ิงท่ีตนเองรู้.งานนั้นอาจจะไม่ได้ข้อมูลอะไร
เลย.แต่ถ้ามีคนให้ความคิดเห็นหรือบอกว่าฝ่ายตรงข้ามใช้กลยุทธ์แจกของทดลองใช้ก่อน.และมีส่วนลด
เมื่อไปซื้อและโฆษณาตามสถานท่ีส าคัญต่างๆ.ท าให้เข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้ดีกว่าอาจจะมีคนให้
ความเห็นว่าเราควรจะจัดให้มีกิจกรรมตามสถานศึกษาเพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าในกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา.หรือว่าจะให้มีการจัดเพิ่มยอดขายได้อีกทางแต่ถ้าไม่มีคนท่ีให้ความเห็นในท่ีประชุมงาน
อาจจะไม่สามารถแก้ไขทันคู่ต่อสู้หรือว่างานนั้นอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้ 
 จึงเห็นได้ว่าการท่ียอมรับหรือรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่นจะท าให้งานของเราท่ีท าได้หรือ
ออกมาสู่ภายนอกเป็นท่ีต้องการของตลาด.หรือว่าจะเป็นข้อมูลท่ีดีกว่าบุคคลอื่น.ดังนั้นการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นก็มีส่วนท าให้งานท่ีท านั้นประสบความส าเร็จตามกันมา 
 การท่ีเราเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอาจจะ
ท าให้เรารู้สึกไม่ดี .อาจจะกลัวว่าเขาจะมาแย่งผลงาน.เราอาจท าให้การท างานราบรื่นมากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเรียนก็จะท าให้ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับกรณีท่ีมีเพื่อนร่วมงานแนะน า 
บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมาแย่งในต าแหน่งหน้าท่ีของเรา.แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีเข้าอาจจะ
ต้องการให้เราเป็นผู้น าหรือหัวหน้าท่ีดีในอนาคตของการท างานเพราะเขาก็เป็นลูกน้องย่อมมองเห็นถึง
จุดดีหรือจุดด้อยของเราได้.ส่ิงนี้จึงส าคัญในการท างานให้ประสบความส าเร็จด้วย 
 การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนับเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการเป็นผู้น าท่ีดี 
เพราะเมื่อผู้น ารับฟังความคิดของคนอื่น เขาก็จะสามารถคัดกรองเอาความคิดเห็นท่ีดีท่ีสุดมาปฏิบัติซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างมากท้ังกับตัวเองและประชาชน.ในขณะเดียวกัน.หากผู้น าหลงตัวเอง.มองว่า
ความคิดตัวเองสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จ.เขาและสังคมก็ต้องพลอยหมดโอกาสจะได้รับพลอยเม็ดงาม    
ซึ่งบางทีอาจได้รับจากประชาชนช้ันต่ าสุดในสังคมก็เป็นได้ 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
ค าช้ีแจง ใหน้ักเรียนบันทึกพฤติกรรมท่ีควรแสดงและท่ีไม่ควรแสดง 
  

 พฤติกรรมที่ควรแสดง พฤติกรรมที่ไม่ควรแสดง 
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แผนผังการจัดท่ีประชุม 
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แบบบันทึกการสังเกตท่ีประชุม 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสังเกตการประชุมแล้วบันทึกพฤติกรรมในการร่วมประชุมของแต่ละคน  
 

 
คนที่ 

 
พฤติกรรมในการร่วมประชุม 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
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กิจกรรมท่ี 2 
มารยาททางสังคมของฉัน 

  
1. ชื่อกิจกรรม  มารยาททางสังคมของฉัน 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 1..บอกมารยาทท่ีดีในสังคมได้ 
 2..วิเคราะห์ผลท่ีได้รับจากการมีมารยาทท่ีดีได้ 
  

3. แนวความคิด   
 มารยาท คือ การแสดงออกท่ีมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติโดยได้รับการอบรมให้งดงาม
ตามความนิยมแห่งสังคมมารยาท.ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิด.แต่ได้มาจากส่ิงแวดล้อม.มีการศึกษา.อบรม
เป็นส าคัญ มารยาทแสดงออกมาท่ีกิริยาท่าทางและการพูดจา ต้องฝึกเองจนเกิดข้ึนเป็นอัตโนมัติ คนดี
มารยาทดีเท่ากันแต่อาจไม่เหมือนกัน.เพราะคนมีบุคลิกภาพต่างกัน.การแสดงออกย่อมต่างกันด้วย     
มีตัวร่วม.คือ.แสดงออกมาแล้วเป็นผลดีแก่ตัว.เพราะท าให้ผู้อื่นพอใจด้วยรู้สึกว่าได้รับเกียรติ.เมื่อให้
เกียรติแก่ผู้อื่น.ตนเองก็จะเป็นผู้มีเกียรติด้วย.สังคมใดมีคนแสดงมารยาทดีต่อกัน.สังคมนั้นเป็นสังคม
ของผู้มีเกียรติ 
 
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
    น าเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้วิธีการชมเชยให้ก าลังใจ ซึ่งตัวนักเรียนเองต้องการความสนใจ    
การยอมรับท่ีสม่ าเสมอจากครู ครูจึงควรบอกให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการอย่างชัดเจน .ชมเชย       
เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีดี.ครนู าเข้าสู่กิจกรรม  
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
    1. ครูซักถามนักเรียนว่า.มารยาทคืออะไรโดยยกตัวอย่าง  เช่น 
  -.ก่อนนักเรียนจะเดินเข้าห้องเรียนท่ีมีการเรียนอยู่นักเรียนควรขออนุญาตคุณครูท่ี
ก าลังสอนอยู่เพื่อขอเข้าห้องเรียน.เรียกว่า.“ผู้มีมารยาท”  
  -.เมื่อนักเรียนเดินผ่านผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่าควรยกมือไหว้และกล่าวค าทักทาย  
“สวัสดีครับ/ค่ะ”.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน.จึงได้เรียกว่า.“ผู้มีมารยาทท่ีดี”  
     2. ครูและนักเรียนร่วมกันชมวีดีทัศน์.เรื่อง.มารยาทท่ีดีในสังคม 
     3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากการรับชมวีดีทัศน์แล้วสรุปร่วมกัน   
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    4..ครูแจกและช้ีแจงการปฏิบัติใบงานท่ี 1.เรื่อง มารยาททางสังคมของฉัน.แล้วให้นักเรียน
ท าตามค าช้ีแจง 
     5..ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปการมีมารยาทท่ีเหมาะสมในสังคม 
  
 4.3 ขั้นสรุป  
      ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าทุกคนควรมีมารยาททางสังคมท่ีดี .จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมกับบุคคลอื่นได้ดีและมีความสุข 
 
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ใบความรู้ เรื่อง มารยาททางสังคม 
 5.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง มารยาททางสังคมของฉัน. 
 5.3 วีดีทัศน์.เรื่อง.“มารยาทท่ีดีในสังคม” 
  
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  

2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง มารยาททางสังคม 

 
 ธรรมชาติของคนเราต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจน สูงต่ าด าขาว
อย่างไร.ก็มักจะหาความภาคภูมิใจจากส่ิงใดส่ิงหนึ่งในชีวิตของตนจนได้ .เช่น.ฐานะ.ชาติตระกูล       
การศึกษา.หน้าท่ีการงาน.ความสามารถ.รูปร่างหน้าตา.เป็นต้น.แม้คนหน้าตาธรรมดาก็อาจมี      
ความภูมิใจว่า.ตนมีความงามในส่วนใดส่วนหนึ่ง .เช่น.ฟันสวย.ตาสวย.ริมฝีปากสวย.ผมสวย.ฯลฯ   
ความภาคภูมิใจนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณค่าของการด ารงอยู่แห่งชีวิต 
  ดังนั้นจึงไม่มีใครปรารถนาท่ีจะคบหากับบุคคลท่ีชอบใช้กิริยาวาจามาบั่นทอนความภาคภูมิใจ 
ท าลายเกียรติยศของตน.ไม่ว่าบุคคลนั้นๆ จะเป็นใครก็ตาม ทุกคนต่างก็มีเกียรติด้วยกันท้ังนั้น.ต้องรู้จัก
ท่ีจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตามล าดับฐานะ.เช่น.นักเรียนต้องให้เกียรติต่อพ่อแม่.ครูอาจารย์.หัวหน้า
นักเรียน เพื่อนๆ.นักเรียนรุ่นพี่.และรุ่นน้อง.คู่ต่อสู้ในการแข่งขันกีฬา หรือบุคคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีต่ ากว่า
ก็ต้องได้รับเกียรติเช่นเดียวกัน 
 การให้เกียรตินั้น.กระท าได้ท้ังกาย.วาจา.และใจ.การกระท า.เช่น.การท าความเคารพ การเช่ือ
ฟังครู.การไม่พูดแทรกขึ้นระหว่างท่ีผู้อื่นก าลังพูด.การไหว้.และการแสดงความยินดี.หรือการแสดง
ความเสียใจ.ผู้ท่ีรู้จักให้เกียรติผู้อื่น.ย่อมได้รับความยอมรับ.นิยม.ชมชอบว่าเป็นผู้มีมารยาทงามและเป็น
คนน่ารัก 
 นอกจากนี้ ต้องรู้จักให้เกียรติสถานท่ีด้วย เช่น โรงเรียนนักเรียนต้องแต่งกายให้เหมาะสมอยู่
ในระเบียบของโรงเรียน.ห้องประชุม.หรือแม้แต่สถานท่ีราชการ.หรือการไปบ้านของผู้อื่น.ผู้มีเกียรติ
ต้องรู้จักการให้เกียรติสถานท่ี 
 สรุปได้ว่า คนทุกคนต้องรู้จักให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น.เช่ือและภาคภูมิใจในเกียรติของตน 
แล้วก็รู้จักท่ีจะให้เกียรติผู้อื่นท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม.จะเป็นพ่อแม่พี่น้อง.ครูอาจารย์และบุคคลอื่นๆ     
ถ้าทุกคนรู้จักให้เกียรติกัน.สังคมก็จะน่าอยู่    
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง มารยาททางสังคมที่ดีของฉัน 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแผนผังความคิด เรื่อง มารยาทท่ีดีในสังคม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มารยาททีด่ใีนสังคม 
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กิจกรรมท่ี 3 
จิตสาธารณะคืออะไร 

 
1. ชื่อกิจกรรม จิตสาธารณะคืออะไร 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะ 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ 
 
3. แนวความคิด  
 จิตสาธารณะ.คือ.คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีความพร้อม.ความปรารถนาท่ีจะช่วย
แก้ปัญหา.การแสดงออกท่ีจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม.รวมถึงการใช้และการรักษาส่ิงของท่ีเป็น
ของส่วนรวม.การพัฒนาจิตส านึกในตัวบุคคล.ควรได้รับการพัฒนาต้ังแต่วัยเด็ก.ซึ่งผู้ท่ีมีอิทธิพล      
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเด็ก ก็คือ.บิดา.มารดา.ครู และเพื่อน หากครอบครัว.ครู.เพื่อน.ได้ถ่ายทอด
ความมีจิตส านึกท่ีดี.มีจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติส่วนรวมให้แก่เด็กอย่างสม่ าเสมอ.เด็กจะซึมซับ
คุณลักษณะท่ีดีติดตัวไป 
   
4. ขั้นตอนกิจกรรม  
 4.1 ขั้นน า  
 น าเข้าสู่กิจกรรมโดยครูสนทนากับนักเรียนถึงความหมายของจิตสาธารณะตามท่ีนักเรียน
เข้าใจ.และนักเรียนเคยปฏิบัติตนหรือเคยเห็นผู้อื่นปฏิบัติตน.แสดงความมีน้ าใจ.ความเอื้อเฟื้อ.ไม่เห็น
แก่ตัว.อย่างไรบ้าง 
 1..ครูให้นักเรียนดูภาพสถานท่ีต่างๆ .ในโรงเรียนท่ีสกปรก.เส่ือมโทรม.ช ารุด.เสียหาย.       
และท่ีสะอาด.สวยงาม.ไม่ช ารุด.เช่น.ม้าหินอ่อนท่ีหักพัง.ม้านั่งท่ีสะอาดไม่พัง.ผนังอาคารท่ีถูกขีดเขียน
กับท่ีไม่มีรอยขีดเขียน 
 4.2 ขั้นกิจกรรม 
    1. นักเรียนพิจารณาภาพในข้อ 1 และอภิปรายร่วมกันว่านักเรียนชอบภาพใด ไม่ชอบ    
ภาพใด เพราะเหตุใด.ภาพท่ีนักเรียนไม่ชอบ.นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร ก่อให้เกิดผลกระทบกับ    
ใครบ้าง นักเรียนคิดว่าภาพท่ีเห็นเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขหรือไม่ นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา       
เหล่านั้น.อย่างไร.ท าไมเราจึงควรร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/จิตสาธารณะนักเรียน
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    2. เมื่อนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว.ครูน าเข้าสู่เรื่อง.จิตสาธารณะ   
โดยช้ีแจงนักเรียนว่าท่ีนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น.สาเหตุของปัญหาเหล่านนั้นเกิดมา
จากการท่ีนักเรียนจ านวนหนึ่งขาดจิตสาธารณะ 
    3..ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานท่ี.1.เรื่อง.จิตสาธารณะคืออะไร  
    4..ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับจิตสาธารณะคืออะไร.ท าไมเราต้องมีจิตสาธารณะ  
    5..ครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง.จิตสาธารณะ.แก่นักเรียน.โดยช้ีแจงประกอบใบความรู้.และให้
นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ.ท่ีจัดเป็นจิตสาธารณะ  
 4.3 ขั้นสรุป  
    ครูและนัก เรียนร่วมกันสรุป .โดยให้นัก เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการมี            
จิตสาธารณะ 
    
5. สื่อที่ใช้  
 5.1 ภาพสถานท่ีต่างๆ.ในโรงเรียน  
  5.2 ใบความรู้.เรื่อง.จิตสาธารณะ 
 5.3..ใบงานท่ี.1.จิตสาธารณะคืออะไร 
 
6. ประเมินผล  
 6.1 การสังเกต  
  1. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น.และตอบค าถามของนักเรียน  
  2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  
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ใบความรู้ 
เรื่อง จิตสาธารณะ 

 
 จิตสาธารณะ (Public.mind,.Public.consciousness).คือ.ความรู้สึกของบุคคลท่ีมองเห็น
ถึงปัญหาต่างๆ.ท่ีเกิดขึ้นในสังคม.แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ .        
ท่ีเป็นปัญหา.หรือเกิดความเดือดร้อน.โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีในความรับผิดชอบ.พร้อมลงมือปฏิบัติ
ร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ.ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อื่น.หรือเรียกง่ายๆ.ว่าเป็นน้ าใจของ
คนท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน.ในสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ.นั่นเอง 
 ข้อดีของการมีจิตสาธารณะคืออะไร? 
 -.ท าให้เป็นคนคิดบวก มองผู้อื่นในแง่ท่ีดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 
 -.ท าให้เราเป็นคนท่ีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี.และปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ได้ดี 
 -.ท าให้เป็นท่ีรักใคร่จากผู้คนรอบข้างและได้รับความเมตตา 
 -.ท าให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 -.ท าให้เป็นคนเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 -.ท าให้เป็นคนมีเหตุมีผล.เข้าใจและเห็นใจในความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นโดยไม่เหยียดหยาม
หรือทับถมผู้อื่น 
 -.ท าให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 -.ท าให้เป็นคนใจกว้าง.มีความรักให้แก่ผู้คนและส่ิงรอบข้าง.ไม่ว่าจะเป็นคน, สัตว์,.พืช.หรือ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ.เป็นต้น 
 -.ท าให้กลายเป็นผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่นิ่งดูดาย.ไม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน.แล้วละเลย
ปล่อยท้ิงให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
 - เมื่อถึงยามท่ีเราเดือดร้อนก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช่นกัน 
 ซึ่งการมีจิตสาธารณะนี้หากเราเริ่มปลูกฝังกันต้ังแต่เด็ก.ก็จะท าให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นมา
เป็นคนดีของสังคมได้ดี.โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถฝึกให้เด็กเริ่มเรียนรู้จากการมีระเบียบวินัย .
รับผิดชอบต่อตนเอง.เรียกว่าเริ่มกันต้ังแต่ส่ิงเล็กน้อยใกล้ๆ.ตัว.ท าให้เด็กค่อยๆ.รู้จักการเรียนรู้จากส่ิงท่ี
เรียกว่ากฎของธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน ท่ีผ่านการสอน .ฝึกฝนมาจากตนเองและส่ิงแวดล้อม          
รอบข้าง.ท่ีส าคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กด้วย.ก็จะท าให้เด็กเหล่านี้     
เติบโตขึ้นมากลายเปน็ผู้มีจิตสาธารณะของสังคมนั่นเอง 

 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง จิตสาธารณะคืออะไร 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะจะมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ถ้าคนในประเทศชาติขาดจิตสาธารณะประเทศชาติจะเป็นอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. เพราะเหตุใดเราจึงต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง.จิตสาธารณะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางในการสร้างจิตสาธารณะในตนเองมาอย่างน้อย.5.อย่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างจิตสาธารณะท่ีนักเรียนสามารถท าได้มาอย่างน้อย.5.อย่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


