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หนอนไหม หนอนไหม ...   ... 

            สายใยคุณธรรม            สายใยคุณธรรม  
รศ.ดร.จิราภรณ   ศิริทวี 

 
 

ชมรมรักษโรงเรียนรวมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดจัดใหมี  

กิจกรรม “โครงการศึกษาหนอนไหม-ใบหมอน” มาอยางตอเน่ืองประมาณ     

5  ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ใหนักเรียนเรียนรูวงจรชีวิตของหนอนไหม ตลอดจนสามารถ 
เขียนหวงโซอาหารและสายใยอาหารในสภาพแวดลอมท่ีจัดข้ึน 

2. ใหนักเรียนเรียนรูถึงประโยชนและคุณคาตนหมอนและ 
หนอนไหม 

3. ใหนักเรียนไดฝกใชกระบวนการในการศึกษาความสัมพันธของ 
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

4. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองจาก 
แหลงคนควาตาง ๆ  
 รูปแบบการศึกษาอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําช้ันแตละหอง           

ที่จะสรางสรรคกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคโดยมี  

สมาชิกของชมรมรักษโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ เชน    

จัดหาหนอนไหมพันธุตาง ๆ ภาชนะสําหรับเล้ียงหนอนไหม ใบหมอน  
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สําหรับ  เปนอาหารของหนอนไหม   ตลอดจนจัดให นัก เรี ยนได นํา          

เสนอผลการศึกษาในอาคารอุบล   เรียงสุวรรณ 

 ปแรก ๆ ที่โครงการน้ีเขามาสูระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  อาจารย

ในระดับทุกคนมีความคิดวานาจะเปนงานของฝายวิชาการโดยมีอาจารย     

ผูสอนวิทยาศาสตรเปนผูรับผิดชอบ  เพราะเปนการศึกษาชีวิตสัตวและระบบ

นิเวศซ่ึงเปนเน้ือหาตรงกับท่ีนักเรียนเรียนในช่ัวโมงวิทยาศาสตร แตในท่ีสุด

การเลี้ยงหนอนไหมถูกโอนใหมาเปนภาระของอาจารยประจําช้ัน เหตุผล

เพราะอาจารยประจําช้ันอยูใกลชิดกับนักเรียนและหนอนมากกวา ปการศึกษา  

2549   ผูเขียนจึงถือโอกาสใชหนอนไหมเปนส่ือชักใยคุณธรรมใหเกิดข้ึนในตัว

ลูกศิษยหอง ป.3/5  ดวยการออกแบบกิจกรรมใหกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตปกติ

ของนักเรียน เวลาท่ีใชในการศึกษา สวนหน่ึงใชช่ัวโมงกิจกรรมอิสระและ

พัฒนาตน  แตเวลาสวนใหญคือต้ังแตเชาจรดเย็น กลองใสหนอนจะอยูที่โตะ

หลังหองเรียนพรอมท่ีจะใหนักเรียนแวะเวียนมาทักทายกันได   ตลอดเวลาท่ี

นักเรียนมีเวลาวาง 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกหอง  ป.3/5 
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สมาชิกหอง ป.3/5 ประกอบดวย  ครูประจําช้ัน 2 คน   นิสิตฝกสอน 

1 คน และนักเรียน  38 คน  เปนชาย 21 คน  และหญิง 17  คน  พวกเราเริ่ม 

ศึกษาหนอนไหมจํานวน 10 ตัว ต้ังแตวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549     

ตอมาวันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2549   ชมรมรักษโรงเรียนไดนําหนอนมาเพิ่ม    

ใหอีก  8  ตัว  หนอนตายไป  1 ตัว  เหลือหนอน 17 ตัว 
เพื่อใหหนอนไหมเปนส่ือท่ีจะถักทอสายใยคุณธรรมใหเกิดข้ึนในตัว

นักเรียน ผูเขียนไดเริ่มกิจกรรมดวยการสนทนากับนักเรียนในคาบกิจกรรม

สนทนายามเชา  เพื่อกลอมเกลานักเรียนใหมีจิตสํานึกของการเปน “เจาภาพ” 

ที่ทุกคนจะรวมมือกันใหการดูแลบรรดา “นองหนอน”  สมาชิกใหมของ   

ครอบครัวป.3/5 ใหมีชีวิตอยูอยางมีความสุขท่ีสุดเทาที่จะทําได  ด.ช.นิธิ 

นิธิสหกุล เสนอวาเราควรต้ังช่ือ “นองหนอน”  เพื่อใหสามารถเรียกช่ือไดถูก

ผูเขียนก็อนุญาต พรอมมอบภาระอันย่ิงใหญใหด.ช.นิธิไปหาช่ือให “นอง

หนอน” ทั้ง 17 ตัว ด.ช.นิธิเสนอวา นาจะใหช่ือวา “อุยอาย”  “ตวมเต้ียม”  ซ่ึง

ตรงกับบุคลิกของ“นองหนอน” เพื่อน ๆ ในหองก็เห็นดีเห็นงามตามไปดวย  

ในวันน้ันแววตาของ ด.ช.นิธิ เต็มไปดวยความมุงม่ันผูเขียนเพียงแตบอกนิธิ 

ไปวา “ต้ังช่ือไดครบเม่ือไรบอกครูดวยนะ” 

เวลาผานไปประมาณ 1 สัปดาห ด.ช.นิธิกลับมารายงานวา  “อาจารย
ครับ  ผมต้ังช่ือไมไหวจริง ๆ เพราะจําไมไดวาตัวไหนต้ังแลว   และตัวไหนยัง

ไมไดต้ัง” ผูเขียนก็เสนอแนะไปวา “เราเอาสีปายท่ีตัว“นองหนอน” กันดีไหม” 
ด.ช.นิธิ มองหนาผูเขียนสายตาแสดงความแปลกใจในคําแนะนํา พรอมกับ

บอกวา “ทําอยางน้ันไมไดเด๋ียว ”นองหนอน”เจ็บ” เปนอันวาพวกเราตองอยู

รวมกับ “นองหนอน” โดยไมตองมีการเรียกช่ือกัน ยกเวน“นองหนอน” 1 ตัวที 
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มีขนาดเล็กกวาเพื่อน ๆ มาก  นักเรียนใหช่ือวา “นองเล็ก”  ทุกคนใหการดูแล

เอาใจใส  ทะนุถนอม  “นองเล็ก”  เปนอยางดีเพราะเกรงวาอาจไมสามารถมี
ชีวิตอยูจนถึงเปนผีเส้ือ 

กอนใหนักเรียนปฏิบัติการเลี้ยงหนอนไหม ผูเขียนสอนใหนักเรียน  

รูจักวิธีใหอาหาร และเปลี่ยนกระดาษที่มีของเสียท้ิงอยางเปนระบบ และถูก

อนามัย (แมวาเราจะไดรับการบอกเลาจากสมาชิกชมรมรักษโรงเรียนวา 

หนอนไหมเปนสัตวที่สะอาดก็ตาม) โดยทุกครั้งที่นักเรียน “เขาเวร” นักเรียน

ตองเตรียมถุงพลาสติก 2 ใบ ใบหน่ึงไวสวมมือ อีกใบหน่ึงไวใสของเสียและใบ

หมอนท่ีเกาแลวใหนักเรียนแบงงานกันวาใครจะเปนคนทําความสะอาดกลอง

ใสหนอน ใครจะเปนคนเปล่ียนนํ้าที่ถาดรอง ใครจะเปนคนไปเอาใบหมอนจาก

ตูเย็นมาฉีกใหหนอนกิน 
ชีวิตของหนอนไหมชวงกอนเปนดักแดคือ กินอาหาร นอน และ ถาย

ของเสีย  ดังน้ันตองมีคนใหอาหารและเก็บของเสียท้ิง  3  เวลา เชา กลางวัน
และเย็น ผูเขียนใหนักเรียนอาสาวาใครสะดวกที่จะทําหนาที่ตอนไหน  คน

ที่มาโรงเรียนเชาอาสาทําหนาที่ชวงเชาคนท่ีกลับเย็นรับอาสาทําหนาที่ ตอน

เย็น สําหรับตอนกลางวันก็เปนหนาที่ของคนที่เหลือ ทุกคนมาเขาช่ือในตาราง

กําหนดภาระงานครบหมดทุกคนไมมีใครเกี่ยงงอน มีปญหาตรง     แยงงาน

กันทํา เชน คนท่ีทําหนาที่ตอนเชาแลว อยากทําอีกขอชวยคนท่ีทําหนาที่ชวง

กลางวันดวยทําใหคนที่รับผิดชอบชวงกลางวันไมพอใจ (แมจะมีการ

กระทบกระท่ังกันบางแตก็ดวยเจตนาท่ีเปนกุศล) แตอยางไรก็ตาม ทุกคน

กระตือรือรน  อยากมีสวนชวยเลี้ยง”นองหนอน” เปนบรรยากาศ “การรวมแรง

รวมใจ” ที่นาประทับใจมาก 
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จากการเฝาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของหนอนอยางใกลชิด  

นักเรียนพบวา หนอนไหมจะแทะนํ้ามันบริเวณริม ๆ  ใบที่มีรอยฉีก ดังน้ัน

นักเรียนจึงลองทดลองวาระหวางการฉีกกับการเอากรรไกรตัดอยางไหนหนอน

จะชอบมากกวา   นักเรียนพบวาการตัดทําใหมีบริเวณที่นํ้ามันไหลออกมา

มากกวาและหนอนไหมชอบมากกวา  นักเรียนจึงใชการซอยใบหมอนดวย

กรรไกรแทนการฉีกดวยมือต้ังแตน้ันเปนตนมา 
ชวงหยุดวันพอแหงชาติ 3 วัน  ด.ญ.เบญญา พรวัฒนกุล   อาสาดูแล 

“นองหนอน” เธอใหเหตุผลวา “ที่บานหนูมีตนหมอน ดังน้ันสะดวกมากคะ 

“นองหนอน” จะไดกินอาหารสด ๆ” เม่ือนํา “นองหนอน”กลับมาวันเปดเรียน  

ด.ญ.เบญญา เดินย้ิมกริ่มถือกลองใส “นองหนอน” มาท่ีหองเรียน          

“นองหนอน”  ทุกตัวอวนกลมราวกับจะปริ  แมแต “นองเล็ก” ก็มีขนาดใหญ
ข้ึน ชวงที่ดูแลอยูที่บาน ด.ญ.เบญญาไดโทรศัพทหาผูเขียนเปนระยะๆ เพื่อ

ปรึกษาวาจะทําอยางไรกับ “นองเล็ก” ที่ดูเหมือนปวยตลอดเวลา  และเลี้ยงไม

โตเหมือน  “นองหนอน” ตัวอื่น ๆ ผูเขียนก็ใหกําลังใจและแนะนําใหปฏิบัติ

เหมือน ๆ กับท่ีทํากับ  “นองหนอน”  ตัวอื่น ๆ  
ชวงวันหยุดรัฐธรรมนูญ 3 วัน  

ด.ช.ธนกฤต วัฒนวรางกูร รับอาสาเปน 
ผูนําหนอนไหมไป ดูแลในชวงน้ี หนอน 
13 ตัวเริ่มเขาดักแด ซ่ึงเปนจํานวนท่ี 
มากที่สุดของระดับช้ันดังน้ันเม่ือ  
ด.ช.ธนกฤต วัฒนวรางกูร นํากลองใส 
หนอนกลับมาโรงเรียนในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549 จึงสรางบรรยากาศ

แหงความต่ืนเตนเราใจใหแกนักเรียนท้ังระดับช้ันนักเรียนตาง แวะเวียนกันมา 
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นับจํานวนดักแดที่เกาะอยูบนกระดาษสีขาว พรอมวิพากษวิจารณถึงวิธีเลี้ยงดู 

“นองหนอน” ของหอง ป.3/5  มีการมาสัมภาษณ ด.ช.ธนกฤต วาเล้ียงอยางไร  

“นองหนอน”  จึงมีพัฒนาการอยางรวดเร็วกวาหองอื่น ๆ คําตอบคือ “เราเล้ียง

ดูอยางดี จับเขาเบา ๆ และใหอาหารสด ๆ ทุกม้ือ” 

นักเรียนออทิสติกขางหองสนใจกรรมวิธีเลี้ยงดูหนอนของหอง ป.3/5  

มากเปนพิเศษ  เธอพยายามมาคาดค้ันกับผูเขียนวา  “อาจารยชวยบอกหนอย

ซิวาเล้ียงดวยอะไร  หนอนถึงไดโตอยางน้ี จะเอาไปใหกินบาง”  พอผูเขียนตอบ

วา  “ก็เล้ียงดวยความรัก  และความเมตตาไง  ถาอยากรูวาทําอยางไรตอนเย็น

แวะมานะจะทําใหดู”   คนถามสงคอนแลวเดินกลับหองทันที คงจะกลับไป

ทบทวนวิธีการเลี้ยงใหม   ผูเขียนสืบทราบมาวาที่หองน้ันหนอนตายหลายตัว  

ดวยสาเหตุตาง ๆ กัน  เชน ถูกตะเกียบหนีบขาดครึ่งตาย  หลนลงพื้นทอง

แตกตาย  หลนลงนํ้าในจานรองกลองใสหนอนตาย  เปนตน 
เม่ือการเลี้ยงหนอนไหมดําเนินไปไดระยะหน่ึง อาจารยระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ไดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดหัวขอในการนําเสนอ       

ผลการศึกษา ในที่สุดไดขอสรุปวาใหทุกหองศึกษาภาพรวมวงจรชีวิตของ

หนอน  และแตละหองศึกษาเจาะลึกบางเรื่อง  และนําเสนอผลการศึกษา ใน

วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 13.05 – 14.45 น.  ณ  หองประชุมอาคาร 

อุบล  เรียงสุวรรณ  หัวขอท่ีแตละหองศึกษา  คือ 

 ป.3/1 ประวัติการล้ียงหนอนไหม  

 ป.3/2 หนอนไหมหลากหลายพันธุ 

 ป.3/3 วิธีการปลูกตนหมอน 

 ป.3/4 พฤกษศาสตรของตนหมอน 

 ป.3/5 อาหารจากตนหมอน 
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 ป.3/6 การใชประโยชนจากหนอนไหม 

 ป.3/7 กวาจะเปนผาไหม 

 
เ ม่ือหอง ป .3/5  ไดรับมอบหมายให

ศึกษาเรื่ อง  “อาหารจากตนหมอน”     
ผู เขียนประชุมนักเรียนเพื่อแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบนักเรียนสวนหน่ึงซ่ึงเรียก

ตัวเองวา“กลุมศิลปน”  อาสาทําแผนพับ
แนะนําเมนูอาหารจานเด็ดท่ีทําจากตน

หมอนต้ังแตใบจรดราก โดยมีนักเรียนท้ัง 
หองชวยกันสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ 

 
นักเรียนอีกสวนหน่ึงอาสาทํา 

ป ายสามเห ล่ียม เพื่ อ วางไวหน า      
ผลิตภัณฑที่ทําจากตนหมอน ตางคน 
ตางใชจินตนาการและความคิด    
สรางสรรคกันอยางเต็มท่ี นักเรียนขอ 
ทํางานเปนคู กับเพื่ อนรัก   ผู เ ขียนก็  
อนุญาต ทําไปพุดคุยกันไป  จนงาน 
เสร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นอกจากน้ันนักเรียนและครูรวมกันคิดหารูปแบบการนําเสนอ       

ผลการศึกษา ไดขอสรุปวาจะนําเสนอดวยกิจกรรมที่หลากหลายดังน้ี               
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1. การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑอาหารแหงและอาหารสดท่ีทํามาจาก

ตนหมอน  เชน  ไวนผลหมอน  เคกใบหมอน  คุกก้ีใบหมอน    ยําใบหมอน   

ตมโคลงไกใสใบหมอน  แยมผลหมอน  ฯลฯ 

    
นักเรียนทุกคนใหความรวมมือเสาะแสวงหาผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่ทํา

จากตนหมอน  แลวนํามารวบรวมไวที่ครูประจําช้ัน  งานน้ีเตรียมการกันหลาย

สัปดาห  ชีวิตของนักเรียนชวงน้ีเรียกวามีแตหนอนไหมกับตนหมอน  ทั้งครู

และลูกศิษยไดเรียนรูแบบเจาะลึกจริง ๆ   
2. การเสิรฟนํ้าชาใบหมอนกับขนมปงทาแยมผลหมอนใหกับผูที่มา

รวมกิจกรรมทุกคนไดลิ้มชิมรส  กิจกรรมน้ีไดรับความรวมมือจากคุณแมของ

นักเรียน  ที่พรอมใจกันมาชวยทํานํ้าชาใบหมอน  สอนนักเรียนทาแยมบนขนม

ปง  และสอนวิธีเสิรฟอาหารอยางถูกตองใหรองอาจารยใหญประธานในพิธี

รวมทั้งแขกผูมีเกียรติ   
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3. การนําเสนอสรุปภาพรวม “อาหารจากตนหมอน”  ดวยโปรแกรม 

power point ซ่ึงเปนการบูรณาการความรูในวิชาเทคโนโลยีที่นักเรียนไดเรียน
มาสูการปฏิบัติจริงผูเขียนใหนักเรียนเปนผูเสนอกันเองวาในหมูชาว ป.3/5ใคร

มีความสามารถทางเทคโนโลยีเปนท่ียอมรับพอท่ีจะทํางานน้ีไดใน  ที่สุดไดทีม

ห ญิ ง   1   ช า ย   4   ไ ด แ ก     

ด.ญ.เบญญา พรวัฒนกุล 
ด.ช .ธราธร เพ็ชรประพันธุ กุล           

ด .ช .พงศพีระ ระตะนะอาพร              

ด.ช.วัจนกร เพิ่มเกียรติตระกูล 

และด.ช.ขุนเดช สงเคราะหราษฎร 

โดยมีอาจารยฐิภาพรรณ บุญมี 

เปนอาจารยที่ปรึกษา ทุกคนยอมเสียสละเวลาเลนตอนเย็นท่ีทุกคนหวงแหน

หลายวัน  ไปทํางานอยางอดทนท่ีหองคอมพิวเตอรจนงานเสร็จ 
 

เ พื่ อ ใ ห ก า ร นํ า เ สนอ     

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น ไ ป อ ย า ง

นาสนใจ ด.ญ.ธัญวรัตม พงษวิชัย  

และ ด.ช.เจาพระยา พันจุย  รับ

อาสาทําหนาท่ีเปนพิธีกร ซ่ึงทั้ง 2 

คนตองไปเรียนรู วิ ธี เ ขียนบท

พิธีกรจากอาจารยสาวิตรี สุวรรณ 

อาจารยประจําช้ันและอาจารย  

ผูสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนท้ังสองคนตองทํางานรวมกัน บริหารเวลา

ซักซ อมบทจนคล อ ง  ศึกษาท ว งท าการ เป นพิ ธี ก รจากส่ือตางๆ แลว 
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มาซอมรวมกับเพื่อนๆ  คนอื่น ๆ   เปนความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญมากสําหรับ

นักเรียนวัย 8 ขวบจริง ๆ  
เม่ือการศึกษาดําเนินมาถึงข้ันดักแดของหนอนไหมบางสวนกลายเปน

ผีเส้ือผูเขียนใหนักเรียนเขียนความรูสึกท่ีมีตอการเลี้ยงหนอนไหมในครั้งน้ี แลว

นํามาเย็บรวมเลม นอกจากน้ันใหนักเรียนวาดภาพตัวเองและสรุป     ขอเขียน

ที่ แ ส ด ง ค ว า ม รู สึ ก ส้ั น ๆ  นํ า ม า จั ด แ ส ด ง เ ป น ป า ย นิ เ ท ศ ภ า ย ใ ต                 

หัวขอ  “ป.3/5  เรียนรูโลกใบใหม … โลกของหนอนไหม”  

 
 
 
 
 

จากขอเขียนแสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความรูและทักษะที่      

นักเรียนไดรับตามวัตถุประสงคของโครงงานแลว การที่นักเรียนมีสวนรวมใน

การเลี้ยงหนอนทุกข้ันตอนนักเรียนจึงไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะ     อัน

พึงประสงคของโรงเรียนหลายประการไดแก 
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คิดอยางมีวิจารณญาณ ไดแก นักเรียนมีความสามารถในการคิด

พิจารณาอยางรอบคอบ มีเหตุผล มีหลักฐาน มีหลักเกณฑ มีประสิทธิภาพ     

มีจุดมุงหมาย กอนตัดสินใจ 
คิดอยางสรางสรรค  ไดแก  นักเรียนมีความสามารถในการคิดโดยใช

กระบวนความคิดหลาย ๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมหรือ

แกปญหา    ที่มีอยูใหดีข้ึนหรือใหไดประโยชน 
รอบรู  ไดแก  นักเรียนใฝรู ใฝเรียน มีกระบวนการเรียนรูอยางเปน

ระบบ และมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนรักการอาน  การ

เขียน และมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการ ส่ือสาร  นักเรียนรู เท าทัน   

สถานการณ มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ นักเรียนรูเทาทันและมี

ทักษะในการใชเทคโนโลยี 
สูชีวิต  ไดแก นักเรียนทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวมกับผูอื่นได

ตามวิถีประชาธิปไตยและมีภาวะการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี นักเรียนรูจัก

พึ่งตนเอง กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และ

ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข  นักเรียนมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบ

ตอหนาที่ 
จิตม่ันคง ไดแกนักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ นักเรียนมี  ความ

อดทน อดกลั้น และมีความเพียรพยายาม   นักเรียนตระหนักในคุณคาของ

ตนเอง 
ดํารงคุณธรรม  ไดแก นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและ  

สิ่งแวดลอม นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอ เสียสละ 
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แมโครงการ “ศึกษาหนอนไหน – ใบหมอน” จะเสร็จส้ินลงเม่ือ     

นักเรียนแตละหองไดนําเสนอผลการศึกษาตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมายเม่ือ 

วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2549 แลวก็ตาม  แตกลองหนอนไหมยังอยูกับพวกเรา

จนถึงวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2549  ในระหวางเวลาดังกลาวนักเรียนยังเฝา

สังเกตอากัปกิริยาของดักแดซ่ึงกลายเปนผีเสื้อหมดทุกตัวรวมท้ัง “นองเล็ก” 
ดวย หลังจากผีเส้ือผสมพันธุแลวไดไขออกมาจํานวนมาก เปนท่ีต่ืนตา      ต่ืน

ใจของนักเรียนย่ิงนักวันหน่ึงขณะที่นักเรียนหญิงคนหน่ึงกําลังสังเกต    การ

ผสมพันธุของผีเส้ือ   เธอเกิดสงสัยข้ึนมาวา  “อาจารยคะ  ตัวไหนตัวผู     ตัว

ไหนตัวเมียคะ”  ยังไมทันท่ีผูเขียนจะตอบ นักเรียนหญิงเจาของคําถามตอบ

เองวา “หนูรูแลว ! ตัวท่ีกระดุกกระดิกน่ันแหละตัวเมีย  ตัวผูสวนใหญไมทํา

อะไร !!!  น่ีเธอกําลังคิดเทียบเคียงผีเส้ือกับเด็กผูชายในหองหรืออยางไรกัน 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2549 เปนวันท่ีโรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมทําบุญ   

ตักบาตรเน่ืองในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม สมาชิกชมรมรักษโรงเรียน

ถือเปนวาระอันควรท่ีจะตองเก็บกลองเลี้ยงหนอนไปดําเนินการตอ การจากไป

ของ “นองหนอน”  เปนไปอยางเงียบ ๆ  นักเรียนทุกคนยุงอยูกับกิจกรรม งาน

เล้ียงจับสลากแลกของขวัญปใหม ไมมีใครสังเกตวา “นองหนอน” ไดจากพวก
เราไปอยางถาวรแลว 

วันพุธท่ี 3  มกราคม 2550  วันเปดศักราชการเรียนการสอนใหม  

นักเรียนถามใหเซ็งแซวา “กลองหนอนหายไปไหน”   สีหนาแตละคนแสดง
ความวิตกกังวล  ไมนาเช่ือวาหนอนไหมไดถักใยสัมพันธมัดตัวนักเรียนเขาไว

แลว  จนวันหน่ึงในชั่วโมงภาษาไทยอาจารยใหนักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อน

ซ่ึงอยูตางจังหวัด  นักเรียนเขียนไมออกเพราะไมมีเพื่อนอยูตางจังหวัด     การ

เขียนจดหมายถาไมมีความสัมพันธกันจะเขียนจดหมายถึงกันไดอยางไร 
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ผูเขียนอยูในเหตุการณพอดี จึงแนะนําใหนักเรียนเขียนจดหมายถึงหนอนไหม

ที่จากไป  ขอเขียนของนักเรียนแสดงใหเห็นความรูสึกอันบริสุทธิ์ที่นักเรียนมี

ตอ  “นองหนอน”  ชางกินใจจริง ๆ เชน 

…”นองหนอนจา  ขณะน้ีเธออยูท่ีจังหวัดอะไร  คนท่ีเขาเอาเธอไป

เล้ียงเขารักเธอมากเทากับฉันรักเธอหรือเปลา…” 

“…เธอรูไหมฉันตกใจแทบแยท่ีเธอหายไปโดยไมมีการรํ่าลา  มีเวลา 

สงขาวดวยนะ…” 

“…ฉันคิดถึงเธอจริง ๆ นะ เราเคยเปนสมาชิกหองเรียนเดียวกัน  จู ๆ 

เธอก็จากไป  หวังวาเธอจะมีความสุขกับครอบครัวใหม…” 

“…เธอเปนเสมือนเพ่ือนสนิทคนใหมของฉันเม่ือไมมีเธอฉันเหงา

นะ…” 
ผูเขียนมีความเช่ือวาคุณธรรมไมใชสิ่งที่ตองนํามาสอนในช่ัวโมงเรียน  

ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนซึมซับคุณธรรมผานการปฏิบัติในสภาพจริง  จึง

จะสามารถทําใหคุณธรรมน้ัน ๆ  ติดอยูกับตัวนักเรียนไดอยางถาวร  ที่สําคัญ

คือครูตองพยายามใหนักเรียนไดมีสวนรวมคิด  รวมทํามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได   

ครูตองอดทนท่ีจะใหนักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการของตนเอง ซ่ึงอาจใชเวลา

มากกวาวิธีการของครู  “นองหนอน”  17 ตัว   เปนส่ือสายใยคุณธรรมที่ทําให

นักเรียนแตละคนได เรียนรูการใช ชีวิตรวมกันอยางสันติสุขบนโลกที่          

สับสนวุนวายใบน้ี    รูจักการเอื้อเฟอ  เสียสละ  รูจักการทํางานเปนทีม  รูจัก

การเอื้ออาทรตอกัน  นักเรียนบอกวา  “ชีวิตทุกชีวิตมีคา เราตองชวยกันเล้ียง

อยาใหหนอนตาย” ความรูสึกท่ีนักเรียนบรรยายออกมาเกิดจากการไดสัมผัส

สัมพันธอยางใกลชิดกับ “นองหนอน” แมวาจะเปนเวลาเพียงประมาณ          

1 เดือน หนอนไหมเปนสายใยคุณธรรมจริง ๆ   



แบงปนประสบการณงปนประสบการณ  แบ

การสอนคุณธรรม จริยธรรมการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
อาจารยณิชกมล  แกนเพ่ิม 

 
ครูมืออาชีพทุกคนตองตระหนักรูวาตนมี 

ภาระหลัก ที่จะตองอบรม สั่งสอนคุณธรรม  

จริยธรรมใหกับลูกศิษยควบคูไปกับการให

ความรูในสาระหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบอยู  

ซ่ึ งหากจะเ ขียนเปนหลักการตายตัวคง      

เ ป น เ รื่ อ ง ย า ก เ พ ร า ะ มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ          

หลายอยางที่เก่ียวเน่ืองกันอยู    แตผูเขียน 

จะขอเขียนตัวอยางบางตัวอยางจากประสบการณที่ ผู เ ขียนไดทําหนาท่ีครู            

มาสามสิบกวาป  และโชคดีที่ผูเขียนไดมีโอกาสเรียนรูงานครูจาก ศ.ดร.อุบล       

เรียงสุวรรณ  ผูกอต้ังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแตเริ่ม       

เขามาทํางานที่ น่ี ซ่ึงผู เขียนถือวาทานเปนบรมครูทานหน่ึงของผูเขียนในการ      

เรียนรูประสบการณวิชาชีพครูจากทาน จึงไดนําหลักการและแนวนโยบายของ     

ทานมาเปนแนวปฏิบัติของตนเองตลอดมาจนทุกวันน้ี   

 ผูเขียนเขามาเปนครูในระดับมัธยมศึกษาต้ังแตตน ดังน้ันส่ิงที่จําเปน      

คือจะตองศึกษาและเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุนใหมาก         

จะได เขาใจพื้นฐานของวัยรุนในแตละชวงวัยวาธรรมชาติของเด็ก  
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ในชวงวัยน้ันๆ เปนอยางไรแลวปรับตนเองและเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับเด็กวัยน้ัน ๆ สําหรับส่ิงที่ ผู เขียนคิดวาชวยใหผูเขียนทํางานกับเด็กวัยรุน          

ไดประสบความสําเร็จ คือ กอนส่ิงอื่นเลยทุก ๆ ตนปการศึกษาผูเขียนจะลาง    

ขอ มูล เดิมของ ลูกศิษยที่ ผู เ ขี ยนได รับใหหมด ส้ิน ซ่ึงไม ไดหมายความว า            

ผูเขียนไมสนใจขอมูลเหลาน้ัน ผูเขียนจะศึกษาประวัติของเด็กแตละคนจนถึง   

ประวัติของบิดา-มารดา เพื่อใหเขาใจพื้นฐานของแตละคนเพราะการอบรม        

เลี้ยงดูของทางบานทัศนคติของบิดา-มารดาจะมีผลตอการอบรมคุณธรรม    

จริยธรรมเปนอยางมากแตผูเขียนจะไมเก็บขอมูลสวนไมดีของลูกศิษยเอาไว         

ในหัวใจวาใครเคยเปนคนไมดีอยางไร  เพราะผู เ ขียนเช่ือม่ันวาคนทุกคนมี       

โอกาสที่จะกลับตัวเปนคนดีไดเสมอและคนทุกคนอยากจะเปนคนดี  ผูเขียน        

พูดกับลูกศิษยที่ชอบทําตัวเกเรวา แมจะทําดีอยางแทจริงไมได ก็ขอใหแกลงดี    

เอาไว  ถาแกลงดีบอย ๆ ในท่ีสุดภาพของเราก็จะเปนคนดี น่ันเอง 

 สิ่ ง ที่ สํ า คัญอี กป ระกา รห น่ึ ง คื อ ให ค ว าม เมตตา โดย ไม คิ ดหวั ง         

ผลตอบแทน  เรื่องน้ีตอนที่ยังเปนครูสาว ๆ  ก็ทําไมได  อดคาดหวังอยางโนน    

อย า ง น้ี อ ยู ต ล อด  ถ า เ ร า ทํ า แ บบ น้ี ใ ห ลู ก ศิ ษ ย  เ ข า น า จ ะ ทํ า อ ย า ง น้ั น              

เปนการตอบแทนเราบาง  แตพอแกตัวมา เราตัดเรื่องอยางน้ีได “ทําเพราะ       

อยากทําให” แลวไมคาดหวังวาเขาจะตอบแทนเราหรือไม  หากเขาไมทําหรือ        

ทําไมเปนก็สอนใหเขาทํา ถาเขาคิดไมเปนก็สอนใหเขาคิด ไมตองมัวไปเสียใจ 

นอยใจ และเราก็จะรับรูไดวาจริง ๆ  แลวเขาไมใชคนแลงนํ้าใจ   เพียงแตเขา      

ไมมีคนสอนหรือไมมีโอกาสที่จะไดแสดงนํ้าใจเทาน้ัน การที่เราใหใจไดเชนน้ี        

ทุกอยางที่ลูกศิษยทําไดหรือทําใหเรามีแตได กับได ไม มีขาดทุนเพราะเรา            

ไมถือวาเราตองลงทุนอะไร   เม่ือไมมีตนทุน    ทุกอยางที่ไดมาจึงเปนกําไรทั้งหมด 
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หัวใจก็จะเบิกบาน   มีกําลังที่จะอบรมลูกศิษยตอไป       เราในฐานะท่ีเปนครูก็จะ

สามารถอดทน  อดกลั้น    มุงม่ันท่ีจะชวยช้ีแนวทางใหเขาเปนคนดีตอไป 

 

เคล็ดลับท่ีไมลับอีกประการหน่ึงก็     

คือ เด็กวัยรุนจะไมชอบการจูจี้ข้ีบน  

ฟงที่บานบนตลอดก็แยอยูแลวยังมา 

เจอครูที่ โรงเรียนบนอีก ชีวิตยอม      

หา ท่ีอ ยู ที่ เ ป น สุขไม ได  ผู เ ขี ยน มี

ปณิธานประจําใจวาจะตองทําบานท่ี

สองคือ โรงเรียนใหเปนท่ีนาอยูสําหรับ 

ลูกศิษยใหได   สมาชิกทุกคนในหองเรียนจะตองมีความสุข   แตจะเปนสุขได     

ตองมีกติกา  ขอตกลง  เทคนิคที่ ผู เขียนใชก็คือการใหลูกศิษยยอมรับกติกา  

ขอตกลงของหองเรียนต้ังแตตน  ผูเขียนมีความเช่ือวาหากกติกาออกมาจากปาก 

ของนักเรียนเอง  (ภายใตการวางแผนและการตะลอมความคิดใหเปนไป          

ตามแผนของครู)   จะเปนท่ียอมรับและยึดถือปฏิบัติอยางเต็มใจ  มากกวาที่        

ครูจะเปนผูบอกแลวยังเปนการฝกวิธีการประชาธิปไตยใหนักเรียนดวยและ

ตลอดเวลา ท้ังนักเรียนและครู  จะตองถือปฏิบัติตามกติกา ขอตกลง    

ดังกลาว 

 เม่ือไดกติกา ขอตกลงแลว ครูจะตองแมนในหลักการ มีเหตุผลจริงจัง   

ตามขอตกลง    ดําเนินการท่ีตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   (consistency)       มีการติดตาม

ผลและตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกศิษยตลอดเวลา  เพราะตัวเราเองก็จะถูก    

นักเรียนจองสังเกตเราอยูตลอดเวลาเชนกัน      สําหรับกติกาขอตกลงท่ีสราง 
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ข้ึนน้ีจะตองเปนไปไดจริง   ปฏิบัติไดจริง   ไมใชเพียงแคเปนการเขียนเสือให      

วัวกลัว  หรือต้ังข้ึนไวเพื่อขูเทาน้ัน และจะตองมองภาพใหชัดเจนท้ัง 2 ทิศทาง    

คือ ถาทําไดทําอยางไร  แตถาทําไมได จะถูกทําโทษอยางไร  เพราะอะไร 

 พูดถึงการทําโทษผู เ ขียนใครขอแสดงทรรศนะในเรื่อง น้ีสักหนอย            

มีครูบางคนชอบใชวิธีทําโทษโดยการปรับเปนเงิน   ซ่ึงถาคิดใหลึก ๆ  แลวครูทานน้ี

กําลังสอนลูกศิษยใหเปนคนฟาดหัวคนดวยเงิน (แมจะบอกวาจะนําเงินสวนน้ีไป

ชวยเด็กปญญาออนก็ตาม)  เงินเพียง 2 บาทกับฐานะของเด็กสาธิตฯ เปนเรื่อง

เล็กนอยมาก   สําหรับเด็กสาธิตฯ คงไมรูสึกสะเทือนอะไรเลย  ในอนาคตเด็กพวกน้ี

ก็จะไปเปนคนท่ีใชเงินซ้ือสิทธิ์ ซ้ือเสียง  ซ้ือความสะดวกสบายอะไรหลาย ๆ อยาง

ตอไปครูควรเปลี่ยนมุมมองของวิธีการลงโทษ จากการปรับเปนเงินมาเปนใหเด็กทํา

คุณความดีหรือทําประโยชนเพื่อสวนรวมนาจะดีกวาไหม  ศ.ดร.อุบล   เรียงสุวรรณ  

เคยพูดใหขอคิดไววา  การกระทําหรือการแสดงออกทุกอยางของครูคือการสอนหรอื

สรางคุณลักษณะใหนักเรียนท้ังสิ้น ฉะน้ันการทําอะไรก็ตามครูจะตองคิดใหละเอียด   

และคิดใหลึกซ้ึงดวยวาผลที่ตามมาจะเปนอยางไร   หากเปนไปในทางลบก็จะเปน

บาปของเราจริง ๆ ที่เปนคนทําใหลูกศิษยเสียหายเชนน้ัน 

 ในแนวทางการอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมน้ัน  ผูเขียนจะไมทําเพียง

ลําพังจะตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝายท่ีเก่ียวของอาจารย   ประจําช้ันใน

หองเดียวกันตองรับรู  ตองรับลูกและรวมเลนดวยกันตลอดเกม     โดยมีผูปกครอง

รวมรับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนใหเปนไปในแนวทาง    เดียวกันผูเขียนจะ     

ขอยกตัวอยางประเด็นน้ี คือ ผูเขียนเปนอาจารยประจําช้ัน ม.4 ผูปกครองจะ    

ตองนํานักเรียนมามอบตัวกับอาจารยประจําช้ันกอนเปดเทอม   ผูเขียนจะเรียน

ช้ีแจงให ผูปกครองทราบพรอมกับนักเรียนวา  ผู เ ขียนมีแนวทาง  
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ในการอบรมส่ังสอนในปการศึกษาน้ีอยางไรและตองการความรวมมือจาก       

ทานในเร่ืองใดบาง  สิ่งที่ผูเขียนเนนมาโดยตลอดคือการใหลูกศิษยเปนคนที่มี     

วินัยในตนเอง   มีความรับผิดชอบท้ังในเรื่องสวนตน  และสวนรวม  เปนคนท่ี

มองเห็นคุณคาในตนเอง (self esteem)  มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ   สามารถ      

ปรับตัวใหอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  รูจักเกรงใจซ่ึงกันและกัน     

นักเรียนตองรูจักเกรงใจครู  เกรงใจเพื่อน ๆ  ครูเองก็ตองรูจักเกรงใจนักเรียน

เชนกัน  สําหรับเด็กโตก็จะเนนในเรื่ องการรู จักให  การรู จัก เสียสละเพื่ อ       

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญเพื่อจะได เ ติบโตไปเปนพลเมืองและพลโลก             

ที่ดีในอนาคตตอไป 
 

 สิ่งที่ผูเขียนกําหนดวาจะอบรม 

สั่งสอนใหเปนอยางไรในแตละป    จะไม 

กําหนดมากมายหลายอยาง ผูเขียนมักจะ

กําหนดจากนโยบายของโรงเรียน   และ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยน้ันเปนสําคัญ  

แลวใหผูปกครองและนักเรียนรับทราบ

กติกาจากคู มือนักเรียนท่ีโรงเรียนแจก     

ให นักเรียนทุกคนซ่ึงจะถือเสมือนเปน

แบบฝกหัดชีวิตเม่ือนักเรียนเติบโตขึ้นออกไปอยูในสังคมชีวิตจริง กติกาก็คือ

กฎหมายท่ีประชาชนจะตองยึดถือปฏิบัติน่ันเอง  แลวขอความรวมมือจาก    

ผูปกครองใหอบรมส่ังสอนลูกใหเปนไปในแนวทางเดียวกันพอเปดเทอมวันแรก    

จะเปนการปฐมนิเทศนักเรียน  ผูเขียนจะทบทวนหลักการและกติกา  ขอตกลง     

ที่ เคยพูดกันในวันมอบตัวให นักเรียนท้ังหองฟงอีกครั้ ง   แลวให  



 หลากหลายวิถี ... สรางคนดีสูสังคม 24   

นักเรียนรวมกันอภิปรายวาสมาชิกทุกคนในหองจะตองปฏิบั ติตนอยางไร   

หองเรียนของเราจึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุขได 

 

ห ลั ง จ า ก มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล            

ก า ร เ รี ย น ก ล า ง ภ า ค  แ ล ะ ส ง        

สมุดรายงาน   ผลการเรี ยนให       

ผู ปกครองแล วจะ เป น สัปดาห

สนทนาศิษย – ลูก ซ่ึงโรงเรียนจะ

เ ชิ ญ ผู ป ก ค ร อ ง ทุ ก ท า น ม า      

พ บ ป ะ พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ล่ี ย น        

ความคิดเห็นกันผูเขียนจะรายงานความคืบหนาของนักเรียนในหองใหทราบ       

อีกครั้ งห น่ึง  สวนพฤติกรรมที่ ยั งตองการการปรับปรุ งแก ไขก็จะร วมกัน        

อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางรวมท่ีจะชวยกันอบรม           

บมนิสัยตอไป จากประสบการณผูเขียนคิดวาถาเราดําเนินการอยางตอเน่ือง     

และสมํ่าเสมอ นักเรียนและผูปกครองจะใหความรวมมืออยางดีเกิดความรูสึก      

ที่ดีตอกัน  ไมมองกันและกันวาเปนฝายตรงขาม 

 ในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งที่เปนกิจกรรมของหองและของโรงเรียน   

เ ม่ื อ เ ส ร็ จ ส้ิ นภ า ร กิ จ แ ล ว ผู เ ขี ย นจ ะ ให ลู ก ศิ ษ ย ป ร ะ เ มิ นตน เ อ ง ว า เ ร า              

ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมน้ัน ๆ  หรือไม   ถาประสบความสําเร็จ       

มีอะไรที่ทําใหประสบผลสําเร็จ  ถาไมประสบผลสําเร็จทําไมจึงไมสําเร็จ              

มีอะไรที่ทําใหเกิดความขัดของ   มีอะไรที่ เปนปญหาหรืออุปสรรค   ถาให       

ยอนเวลาใหมเขาจะวางแผนทํางานใหมอยางไร   เปนการฝกใหนักเรียนรูจัก 
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ประเมินตนเอง  (self assessment)  และรูจักหาวิธีที่จะปรับปรุงจุดดอยของตนเอง 

น่ันเอง  ไมใชมัวไปโทษฟาฝน  โทษสิ่งอื่น  โทษอยางอื่น 

 สําหรับการสอนคุณธรรม  จริยธรรมใหนักเรียนน้ัน  ครูสามารถทํา       

ไดตลอดทุกชวงเวลา  เชนในชวงสนทนายามเชา  (homeroom)  การจัดท่ี        

น่ังเรียนใหนักเรียนในแตละตําแหนงก็สามารถสอดแทรกการสอนคุณธรรม  

จริยธรรมได   ผูเขียนจะใหนักเรียนชวยกันวางรูปแบบการจัดโตะที่น่ังที่ทุกคนน่ัง

เรียนไดอยางเปนสุขโดยจะแบงเปนโซน ๆ เชน โซนหนา โซนหลัง โซนซาย โซนขวา 

โซนกลาง   เขียนสลากเทากับจํานวนนักเรียน  แลวใหแตละคนจับสลากวาใครจะ

ไดน่ังโซนไหน  จากน้ันใหสมาชิกแตละโซนพิจารณาตกลงรวมกันวาจะใหใครน่ังตัว

ไหนท้ังน้ีใหคํานึงวานักเรียนชายตองแสดงความเปนสุภาพบุรุษ  รูจักใหเกียรติ

สุภาพสตรีกอน  เพื่อนในโซนเดียวกันตองมีนํ้าใจเอื้อเฟอตอเพื่อนท่ีตัวเล็กกวาหรือ

เพื่อนท่ีมีปญหาเรื่องสายตาหรือการไดยิน    คนที่เกงกวาเปนพี่เลี้ยงใหคนที่ไมคอย

เขาใจและใหเลือกหัวหนาโซน         แตละโซนเพื่อชวยเปนหูเปนตาแทนอาจารย

ประจําช้ันดูแล ตักเตือนสมาชิกในกลุมของตนซ่ึงจะใหหัวหนาโซนเปนกรรมการ

หองโดยตําแหนง เปนการฝกการเปนผูนํา-ผูตาม การยอมรับกันและกัน  เปนตน 

 

ที่ ผู เ ขี ยน เคยกล าวไว ในช ว งตนว า     

เ รื่ อ งที่ จ ะอบรมอาจพิ จารณาจาก   

ปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในหองก็ได   

เชน มีชวงหนึ่ งลูกศิษยหองเราเ กิด

ปญหาการไมยอมรับเพื่อนบางคน 
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ไมยอมรับเขากลุมทํางานเลย   ผูเขียนจึงจัดกิจกรรม “What is it?”  โดยแบง

นักเรียนเปนกลุมยอย  แตละกลุมสงตัวแทนออกมาทีละ 2 คน ใหคนหน่ึงมาคลํา

วัตถุที่ใสไวในถุงโดยไมใหดูคนน้ีสามารถพูดบรรยายลักษณะของ    สิ่งที่คลํา      

ไดวาเปนอยางไรแตจะบอกไมไดวามันคืออะไร   สวนอีกคนหน่ึงใหออกมาเขียน  

รูปบนกระดานตามท่ีเพื่อนบรรยายลักษณะใหฟง  แตไมมีสิทธิ์พูดหรือถามใด ๆ 

ทั้งสิ้น  คนท่ีเหลือในกลุมฟงและดูรูปแลวทายวาสิ่งที่อยูในถุงคืออะไร ถาทายถูก   

ก็จะไดคะแนนวัตถุที่ผูเขียนใสในถุง จะใสทีละ 1 ช้ิน  โดยเริ่มจากส่ิงของที่มี

ลักษณะพื้น ๆ งายท่ีจะบรรยายกอน เชน หินทับกระดาษที่ระบายสีสวยงาม  หรือ 

ที่ทับกระดาษที่เปนเรซิน  บรรจุกุง  หอย  ปู  ปลา  มานํ้า อยูขางในกอนน้ัน      

ช้ินตอ ๆ ไปก็จะคอย ๆ มีลักษณะซับซอน (complex)  มากข้ึน  ที่ยากจะบรรยาย

ลักษณะได  หรือบรรยายไดก็จริง   แตทําใหเพื่อนเขาใจไขวเขวได พอเปล่ียนวัตถุ

ในถุง  ก็เปล่ียนคูที่เขียนรูปและคลําของเพื่อนในกลุมก็จะทายถูกบาง ผิดบาง   

หรือมีละเมิดกติกาบาง       ช้ินสุดทายผูเขียนจะใชตุกตาไมที่มีสีสวยงามใสใน   

ถุงและใหคนที่บอกลักษณะวัตถุสามารถมองดูไดดวย   เพื่อนอาจทายถูกแต      

พอเฉลย  ครูจะเปดใหเห็นวามันเปนเกลียว ซ่ึงพอเปดออกมาจะมีตุกตาอยาง

เดียวกันท่ีตัวเล็ก กวาซอนอยูขางใน  พอเปดอีกก็จะมีตุกตาตัวท่ีเล็กกวาอยูขางใน

อีกถึง  4 – 5 ช้ัน  จนช้ันในสุดเปนตุกตาตัวเล็กจ๋ิวนิดเดียว  ตอนสุดทายก็จะให

นักเรียนชวยกันอภิปรายวา  เราไดขอคิดอะไรจากกิจกรรมท่ีครูใหทําบาง   ครูสรุป

แลวช้ีใหเห็นวาหากเปรียบเทียบกับคน  ถาเรามองแตผิวเผินเราก็จะรูจักเขาแค 

ภาพภายนอกเทาน้ันจริง ๆ แลวคนที่คลําก็ไมสามารถบรรยายความ สวยงาม   

ของสีสันท่ีระบายบนกอนหินได  ไมสามารถบรรยายวัตถุที่ฝงอยูในเรซินได    

ขนาดใหมองดู ก็ยัง มีอะไรซอนอยูขางในอีกหลายช้ันท่ี เราไมรู  
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คนเราก็เชนกันถาพิจารณาแตละคนใหลึกซ้ึงคนทุกคนมีทั้งแง มุมท่ีเปนลบ        

และแงมุมท่ีเปนบวก   มีทั้งสวนเสียและสวนดี   บางมุมเรามองเห็น   บางมุม    

เรามองไมเห็น   เพื่อนบางคนเราอานนิสัยไดงาย ๆ  แตบางคนอาจมีอะไรที่ 

ซับซอนซอนอยูอีกมากมาย เชน ตุกตาไมที่ยังมีตัวเล็กซอนอยูขางในอีกหลายตัว  

ถาเรารูจักเปดใจยอมรับวาเพื่อนเราทุกคนยอมมีสวนดีอยู     ยอมรับในตัวเขาเราก็

จะเขาใจเขา  และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
 

จ ะ ข อ ย ก ตั ว อ ย า ง อี ก ห น่ึ ง ตั ว อ ย า ง ที่      

ผู เ ขี ย น ใ ช ใ น ก า ร ส อ น ซ อ ม เ ส ริ ม วิ ช า

คณิตศาสตร หลังจากการประเมินผลราย

หนวยแลวจะมีเด็กบางคนสอบไมผาน ผูเขียน

ใชกิจกรรม  “เพ่ือนชวยเพ่ือน”   คือ  นัดหมาย

นักเรียนท่ีสอบ ไมผานมาสอบซอมโดยในรอบ

แรก ผูเขียนจะสอนใหกอนแลวใหสอบซอม   

มีนักเรียนบางคนซอมผาน  แตมีบางคนยังไม

ผาน เด็กๆที่ซอมผานแลว จะเปนคนอาสา

ชวยสอนเพื่อนท่ียังไมผานใหโดยพยายาม

ชวยอธิบายใหเพื่อนเขาใจ นักเรียนชุดหลังจะตองสามารถอธิบายใหผูเขียนฟงไดวา

มีข้ันตอนการทําอยางไร ทําไมจึงไดคําตอบมาเชนน้ัน ถาสามารถอธิบายไดจึงจะ

ซอมผาน กิจกรรมน้ีเด็กๆจะมองเห็นคุณคาในตัวเอง และเกิดความภูมิใจวาฉัน

สามารถชวยอธิบายใหเพื่อนเขาใจได กอใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง  รูจัก  

เอื้อเฟอตอเพื่อน  เสียสละ มีนํ้าใจตอผูอื่น   มีคนกังขาวาวิธีน้ีเด็กก็ทุจริตได       

ใชไหมเพราะเพื่อนเขียนใหก็ได  แตผูเขียนใหเจาตัวเปนคนอธิบายใหผูเขียนฟง 
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หากสามารถอธิบายได เราก็ยอมรับไดแลวใชไหมวาเขาเขาใจบางครั้งการใหเด็ก ๆ 

เขาใชภาษาเดียวกันอธิบาย  กลับทําใหเขาเขาใจไดงายกวาภาษาท่ีครูใช         

เสียอีก   เพียงแตเราตองตรวจสอบความถูกตองใหเขาเขาใจอีกลําดับหน่ึง       

และเด็กท่ีเราดูวาเขาไมเกง  แตเขาก็กลาที่จะอธิบายส่ิงที่ทําได และจะมีทัศนคติ   

ที่ดีตอวิชาอีกดวย 

 อีกห น่ึง ตัวอยางที่ ผู เ ขียนคิด ข้ึนจากการ ท่ี โรง เรี ยนมีนโยบายให    

สอดแทรกเรื่องพฤกษศาสตรเขาไปในทุกสวนท่ีสามารถทําไดผู เ ขียนจึงนํา        

เทปเพลงชมสวน  มาเปดใหนักเรียนท้ังหองฟงโดยยังไมไดบอกอะไร  เด็ก ๆ       

ก็เงี่ยหูฟง ”ชมผกา จําปาจําป กุหลาบราตรี พะยอมอังกาบท้ังกรรณิการ”  พอจบ

เพลงผูเขียนถามวาเพลงน้ีมีดอกไมทั้งหมดก่ีชนิดบางคนก็เดาจํานวน  ตอบมา  

บางคนก็บนอุบอิบวาไมบอกกอนเลยไมไดนับ  ผูเขียนจึงใหแบงกลุม   แลววางแผน

กันวาจะทําอยางไรจึงจะนับดอกไมไดถูกตอง และเพลงน้ีนาจะมีช่ือวาอะไร (เด็ก ๆ 

เกิดไมทัน ไมรูจักช่ือเพลงน้ี)  แลวผูเขียนก็ขับรองให นักเรียนฟง   ซ่ึงสามารถยืด

จังหวะไดชากวาเปดเทป   เด็ก ๆ ก็จะสามารถนับไดดีกวาท่ีฟงจากเทป   คราวน้ีก็

จะมีกลุมท่ีตอบจํานวนไดถูกตอง  แตยังมีบางกลุมท่ีคําตอบก็ยังผิดอยูเราใหเขา

อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันวา  ทําไมจึงตอบถูกตองทําไมจึงตอบผิดแลวถือ

โอกาสชี้ใหนักเรียนเห็น      ความสําคัญของการวางแผนการทํางานการยอมรับฟง

ความคิดเห็นกัน    การรูจักเสียสละ  ไมคิดแตจะเอาชนะ  หรือเอาความคิดของตน

เปนใหญแตฝายเดียวสวนช่ือเพลงที่แตละกลุมต้ังก็ถามเหตุผลวาทําไมจึงใหช่ือเปน

อยางน้ี     แลวช้ีใหเห็นความเปนอัจฉริยะของผูแตงเพลงที่สามารถเอาช่ือดอกไม

ไทยมารอยเรียงใหสัมผัสคลองจองกันอยางไพเราะ โดยมีคําอื่นมาแทรกนอยคํามาก 

การใหฟงเพลงจะชวยกลอมเกลาใหเปนคนมีจิตใจออนโยน  ละมุนละมอม 
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มีอารมณที่สุนทรีย แลวยังเห็นคุณคาของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเปน      

ไทยอีกดวย 

 สําหรับในเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง  ๆ    เราก็อาจจะใช เปน

สถานการณที่สอดแทรกการสอนคุณธรรม จริยธรรมก็ไดเชนในปที่ผานมา  เปนปที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป  ผูเขียนใหเด็กแบงกลุมตาม

ความสมัครใจชวยกันคิดโครงการ 

   “รวมใจ    เทิดไทองคราชันย 

   รวมกัน    ต้ังม่ันทําความดี” 

ในแตละกลุมจะตองชวยกันคิดโครงการ   

ว า จะทํ าความดี อะ ไ ร เพื่ อ ถวาย เป น        

พระราชกุศลใหพระองคไดบาง โดยมี

เงื่อนไขวาขอเปนการทําดีและทําประโยชน

เพื่อสวนรวมจะเห็นวา    โครงการของแต

ละกลุมจะออกมานานารูปแบบ บางกลุมก็

อาจจะคิดไดเพียงโครงการเล็กๆ บางกลุม

ก็อาจขยายไป  สูสังคมภายนอกได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสามารถและธรรมชาติ   

ของกลุมท่ีไป  รวมตัวกันผูเขียนจะไมบังคับวาตองเปนโครงการใหญโตหากเขาเร่ิม

คิด เริ่มทําได แมเปนการทําความดีเล็กๆ ก็ตามเราคอยตามกระพือกองไฟให

ลุกลามใหญโตข้ึนไปอีกได ครูจะตองแสดงใหลูกศิษยเห็นวาสิ่งที่เขาคิดข้ึนมา น้ัน  

มีคุณคาทั้งน้ัน แลวฝกใหเขาคิดเปนใหมากขึ้น ซ่ึงแตละคนก็ใชเวลาไมเทากัน เด็ก

ที่หองคิดโครงการทํา  Audio Book   อัดเสียงเทปเปนนิทานบาง   สาระความรูบาง 

นําไปบริจาคใหนอง  ๆ  ที่พิการ  หรือนอง  ๆ  ที่ เปนเด็กกําพราได  
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ฟงโครงการนี้ไดนําเสนอเปนกิจกรรมของระดับช้ัน ม.4   ซ่ึงเพื่อน ๆ   ในระดับได

ลงคะแนนเสียงเลือกเปนกิจกรรมของระดับดวย   กิจกรรมน้ีเราสามารถสอดแทรก

ให นักเรียนเปนคนท่ีรู จักกตัญูกตเวทิตา  มองเห็นพระอัจฉริยภาพของ 

พระมหากษัตริยไทย  เห็นความสําคัญของสถาบัน   พระมหากษัตริยไดเลย 

    

ผู เ ขี ย น อ ย า ก ใ ห ข อ คิ ด ว า  ก า ร คิ ด       

กิจกรรมตาง ๆ  ข้ึนมาน้ันไมควรจะเรียบงาย

จนเกินไป  เด็กวัยรุนชอบคิดอะไรที่ซับซอน  

ทาทาย    และในหน่ึงกิจกรรมควรจะสราง

เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคไดหลาย

คุณลักษณะจากตัวอยางที่ยกข้ึนมาน้ัน  จะ

เห็นวาครูสามารถที่จะบูรณาการการสอน 

คุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียนไดไมยาก   ที่

สําคัญจะตองเปนการใหนักเรียนไดปฏิบัติ

จริงไมใชเพียงแตใหคิด    และครูตองลดบทบาทตัวเองลงบาง  หัดสะกดใจตัวเอง

ใหเลิกเปนพระเอก-นางเอกที่ตองออกมาแสดงหนามานสักทีตองใหโอกาสนักเรียน

ไดรูจักคิดเองใหมากข้ึน    ครูควรถอยเขาไปเปนเพียงผูกํากับท่ีอยูหลังฉากใหไดจึง

จะชวยพัฒนาลูกศิษยให คิดเปน  ทําเปน ไดเสียที 

 



กระดาษท่ีถูกขยําท้ิง กระดาษท่ีถูกขยําท้ิง …  …
        ในช่ัวโมงโฮมรูม        ในช่ัวโมงโฮมรูม  

ผศ.พรทิพย  แกวบุญเรืองทิพย  แกวบุญเรือง  ผศ.พร

  
ช่ัวโมงโฮมรูมช่ัวโมงโฮมรูม ในโรงเรียนของเรา  เริ่มตนในเวลาประมาณ  ในโรงเรียนของเรา  เริ่มตนในเวลาประมาณ 8.10  –  8.30 น. 

ของทุกวัน ซ่ึงเปนเวลาอันมีคา สําหรับครูประจําช้ันท่ีจะใชพูดคุย สนทนาเลาของทุกวัน ซ่ึงเปนเวลาอันมีคา สําหรับครูประจําช้ันท่ีจะใชพูดคุย สนทนาเลา

เรื่องราว แจงขาว ปรึกษาหารือ ระบายความรูเรื่องราว แจงขาว ปรึกษาหารือ ระบายความรูสึกนึกคิด สราง   จิตสํานึกฝกฝนสึกนึกคิด สราง   จิตสํานึกฝกฝน

ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมตางๆ ระหวางครูกับศิษย กอนจะถึงช่ัวโมงเรียน ตามทักษะและคุณธรรมจริยธรรมตางๆ ระหวางครูกับศิษย กอนจะถึงช่ัวโมงเรียน ตาม

ตารางเรียนในแตละวันตารางเรียนในแตละวัน  

8.10 – 8.30 น. 

  ช่ัวโมงโฮมรูม จะถูกเรียกในช่ือใดก็ตาม      ไมวาจะเปนช่ัวโมงสนทนาช่ัวโมงโฮมรูม จะถูกเรียกในช่ือใดก็ตาม      ไมวาจะเปนช่ัวโมงสนทนา

วิสาสะหรือกิจกรรมสนทนายามเชา   ผูเขียนขอสมัครใจที่จะเรียกตามช่ืวิสาสะหรือกิจกรรมสนทนายามเชา   ผูเขียนขอสมัครใจที่จะเรียกตามช่ือเดิมท่ีอเดิมท่ี

คุนเคยมา ต้ังแตตนท่ีเขามาทํางานในโรงเรียนและขอใชช่ือน้ีในการ   บอกเลาคุนเคยมา ต้ังแตตนท่ีเขามาทํางานในโรงเรียนและขอใชช่ือน้ีในการ   บอกเลา

เรื่องราวที่เกิดข้ึนในระหวางการทํากิจกรรมกับลูกศิษยช้ันประถมศึกษาปที่  เรื่องราวที่เกิดข้ึนในระหวางการทํากิจกรรมกับลูกศิษยช้ันประถมศึกษาปที่  2      

ที่ผูเขียนเปนครูประจําช้ันอยูที่ผูเขียนเปนครูประจําช้ันอยู  
2      

  เชาวันพฤหัสบดี  สัปดาหสุดทายกอนปดเรียนภาคตน ผู เ ขียนไดเชาวันพฤหัสบดี  สัปดาหสุดทายกอนปดเรียนภาคตน ผู เ ขียนได       

เตรียมพูดเรื่องกิจกรรมที่ เราจะทํารวมกันในวันสุดทายของการเรียนเ ม่ือ    เตรียมพูดเรื่องกิจกรรมที่ เราจะทํารวมกันในวันสุดทายของการเรียนเ ม่ือ            

ลูกศิษยสวดมนตจบ  ทําสมาธิประมาณ  ลูกศิษยสวดมนตจบ  ทําสมาธิประมาณ  3 นาที   แลวกลาวคําแผ เมตตา       นาที   แลวกลาวคําแผ เมตตา         

ผูเขียนเดินไปยืนรอที่หนาช้ันเรียน  สายตาก็สะดุดเขากับกระดาษกอนเล็กๆผูเขียนเดินไปยืนรอที่หนาช้ันเรียน  สายตาก็สะดุดเขากับกระดาษกอนเล็กๆ        

ที่ถูกขยําท้ิงอยูบนช้ัที่ถูกขยําท้ิงอยูบนช้ันหนังสือหนาหองเรียนใกลกับกระดานดํา  ขณะน้ันผูเขียนนหนังสือหนาหองเรียนใกลกับกระดานดํา  ขณะน้ันผูเขียน   

คิดเพียงวาคงมีใครเผลอทิ้งกระดาษที่ไมใชแลวไมถูกท่ี จึงคิดจะเก็บไปท้ิงคิดเพียงวาคงมีใครเผลอทิ้งกระดาษที่ไมใชแลวไมถูกท่ี จึงคิดจะเก็บไปท้ิงใหให      

       

        

3   
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ครั้นเก็บข้ึนมาแลวแทนท่ีจะทิ้งไปทันที  ครั้นเก็บข้ึนมาแลวแทนท่ีจะทิ้งไปทันที  ความคิดวูบหน่ึงก็เกิดข้ึนมาใหความคิดวูบหน่ึงก็เกิดข้ึนมาให คลี่คลี่    

กระดาษออกดู จะไดรูวาเปนกระดาษอะไร  ทักระดาษออกดู จะไดรูวาเปนกระดาษอะไร  ทันทีที่คลี่กระดาษออกดู  ก็ไดรูวา นทีที่คลี่กระดาษออกดู  ก็ไดรูวา    

“น่ีละน่ีละ…ส่ือการสอนช้ินสําคัญของเราส่ือการสอนช้ินสําคัญของเรา”  ความคิดเดิมท่ีจะพูดคุยกับลูกศิษย ความคิดเดิมท่ีจะพูดคุยกับลูกศิษย         

เรื่องกิจกรรมวันปดภาค เปนอันตองตัดไปกอน  เพราะสิ่งที่ไดอานในกระดาษ เรื่องกิจกรรมวันปดภาค เปนอันตองตัดไปกอน  เพราะสิ่งที่ไดอานในกระดาษ      

ไมอาจจะเปนเรื่องผานเลยไปไดไมอาจจะเปนเรื่องผานเลยไปได  

    

   

“ … ”         

     

  ขอความในกระดาษเ ขียนดวยลายมือหวัขอความในกระดาษเ ขียนดวยลายมือหวั ด  เลอะเทอะ  ใชภาษา  ด  เลอะเทอะ  ใชภาษา         

หยาบคาย ไมสุภาพ  ลงชื่อวาจากเด็กชายหยาบคาย ไมสุภาพ  ลงชื่อวาจากเด็กชาย .............  สงถึงเด็กหญิงที่แสนดีสงถึงเด็กหญิงที่แสนดี      

และนารักคนหน่ึงที่ เปนขวัญใจของเพื่อนๆ ในหองเรียนผู เ ขียนม่ันใจวา     และนารักคนหน่ึงที่ เปนขวัญใจของเพื่อนๆ ในหองเรียนผู เ ขียนม่ันใจวา       

ขอความในกระดาษนั้น  เด็กชายท่ีมีช่ืออยูในกระดาษไมใชคนเขียนแนนอน ขอความในกระดาษนั้น  เด็กชายท่ีมีช่ืออยูในกระดาษไมใชคนเขียนแนนอน    

เพราะจําลายมือได    และคิดวาพอจะรูแลพราะจําลายมือได    และคิดวาพอจะรูแลววาคนเขียนเปนใคร   แตยังไมววาคนเขียนเปนใคร   แตยังไมอยาก  

ปกใจเช่ือลงไปทันที  ปกใจเช่ือลงไปทันที  ครูท่ีดีควรจะตองตรวจสอบการกระทําตาง ๆ ของลูกศิษยใหครูท่ีดีควรจะตองตรวจสอบการกระทําตาง ๆ ของลูกศิษยให

แนชัด  มีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือไดกอนจึงจะสรุปแนชัด  มีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือไดกอนจึงจะสรุป  

       

.............        

  

   

เ อยาก  

  ผูเขียนไดนําเรื่องน้ีพูดคุยกับลูกศิษยทั้งหอง โดยไมอานขผูเขียนไดนําเรื่องน้ีพูดคุยกับลูกศิษยทั้งหอง โดยไมอานขอความใน

กระดาษใหฟง และไดซักถามถึงคนที่ เคยเขียนหรือเคยไดรับขอเขียนท่ีเปนกระดาษใหฟง และไดซักถามถึงคนที่ เคยเขียนหรือเคยไดรับขอเขียนท่ีเปน

แผนกระดาษเล็กๆ ในลักษณะการลอเลียนหรือการใชคําพูดหยาบคาย ไมสุภาพ  แผนกระดาษเล็กๆ ในลักษณะการลอเลียนหรือการใชคําพูดหยาบคาย ไมสุภาพ  

เพื่อดูปริมาณวามีมากนอยเพียงใด  ปรากฏวามีผูยกมือท้ังฝายท่ีเขียนและฝายท่ีเพื่อดูปริมาณวามีมากนอยเพียงใด  ปรากฏวามีผูยกมือท้ังฝายท่ีเขียนและฝายท่ี

ไดรับ จํานวนฝายละเกือบสิบคน    ผูไดรับ จํานวนฝายละเกือบสิบคน    ผู เขียนจึงสุมเลือกลูกศิษยที่มีช่ืออยูในกระดาษ เขียนจึงสุมเลือกลูกศิษยที่มีช่ืออยูในกระดาษ 

และเปนเด็กผูหญิงที่ถูกเขียนถึงมาสัมภาษณ และเปนเด็กผูหญิงที่ถูกเขียนถึงมาสัมภาษณ (ช่ือท่ีใชเปนช่ือสมมุติช่ือท่ีใชเปนช่ือสมมุติ)  

อความใน

( )

ครูครู  :    แพรว หนูเคยไดรับกระดาษจากใครคะแพรว หนูเคยไดรับกระดาษจากใครคะ  :    

    แพรว  :    จาก ภูริ  กับ  วิชญ คะจาก ภูริ  กับ  วิชญ คะ  แพรว :    

    ครู ครู   :    หนูรูไดอยางไรวาเปนของเขาท้ังสอง หนูรูไดอยางไรวาเปนของเขาท้ังสอง   :    

    แพรว  :    เพื่อนบอกคะ   เพื่อนบอกคะ    แพรว : 
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ครูครู  :    แลวหนูทําอยางไรคะแลวหนูทําอยางไรคะ  :    

    แพรว  :    หนูขยําทิ้งไปคะหนูขยําทิ้งไปคะ  แพรว :    

    ครูครู  :    หนูไมเคยมารายงานใหครูทราบเลย  แสดงวาหนูไมเคยมารายงานใหครูทราบเลย  แสดงวา  :    

     หนูไมสนใจและไมเห็นวากระดาษแผนน้ัน     หนูไมสนใจและไมเห็นวากระดาษแผนน้ัน  
                        สําคัญ ใชไหมคะสําคัญ ใชไหมคะ  
    แพรว  :    คะคะ  แพรว :    

  
  ผูเขียนกลาวชมแพรว ที่รูจักอดทน  อดกล้ัน  และเตือนภูริกับวิชญใหเลิกผูเขียนกลาวชมแพรว ที่รูจักอดทน  อดกล้ัน  และเตือนภูริกับวิชญใหเลิก

กระทําในสิ่งที่ เคยกระทํา  ขณะเดียวกันก็ไดสอนใหลูกศิษยทั้งหองรูวาเรื่องกระทําในสิ่งที่ เคยกระทํา  ขณะเดียวกันก็ไดสอนใหลูกศิษยทั้งหองรูวาเรื่อง

บางอยาง มิใชวาจะกระทํากับใครได  โดยท่ีผูถูกกระทําจะตองอดทน  อดกลั้น บางอยาง มิใชวาจะกระทํากับใครได  โดยท่ีผูถูกกระทําจะตองอดทน  อดกลั้น    

ไมโตตอบเหมือนอยางแพรว   เพราะความไมโตตอบเหมือนอยางแพรว   เพราะความอดทน อดกล้ัน ของคนท่ีถูกกระทําซํ้าๆ อดทน อดกล้ัน ของคนท่ีถูกกระทําซํ้าๆ 

บอยๆ อาจมีวันส้ินสุดข้ึนมาวันใดวันหน่ึง และเกิดการตอบโตกันในลักษณะบอยๆ อาจมีวันส้ินสุดข้ึนมาวันใดวันหน่ึง และเกิดการตอบโตกันในลักษณะ        

ที่รุนแรงมากกวาที่รุนแรงมากกวา  

   

        

  สิ่งที่เปนปสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเขียนไดพบในครั้งน้ีญหาที่ผูเขียนไดพบในครั้งน้ี  แมจแมจะเปนเพียงการทํารายกันดวยะเปนเพียงการทํารายกันดวย

วาจา วาจา ซ่ึงดูวาไมรุนแรงเหมือนการทํารายรางกายกัน  แตผูซ่ึงดูวาไมรุนแรงเหมือนการทํารายรางกายกัน  แตผูเขียนกลับเห็นวาเปนเรื่องเขียนกลับเห็นวาเปนเรื่อง

สําคัญที่จะตองใหลูกศิษยไดรูวา สําคัญที่จะตองใหลูกศิษยไดรูวา ”คําพูดเพียงไมก่ีคํา คําพูดเพียงไมก่ีคํา ก็สามารถฆาคนไดก็สามารถฆาคนได”  โดย

ยกตัวอยางเรื่องราวของคนบางคยกตัวอยางเรื่องราวของคนบางคนท่ีถูกดูถูกเหยียดหยามบอยๆนท่ีถูกดูถูกเหยียดหยามบอยๆจนทนไมไหว ถึงข้ันจนทนไมไหว ถึงข้ัน

ขาดสติทําลายชีวิตตัวเองหรือทําลายชีวิตผูอื่น ดังที่ขาดสติทําลายชีวิตตัวเองหรือทําลายชีวิตผูอื่น ดังที่ปรากฏเปนขาวเปนขาว  ใหเห็นกันอยูใหเห็นกันอยู  

” ” โดย

ปรากฏ   

  คราวน้ีก็มีคําถามวา  แลวผูเขียนสามารถหาตัวคนเขียนขอความในคราวน้ีก็มีคําถามวา  แลวผูเขียนสามารถหาตัวคนเขียนขอความใน

กระดาษที่ถูกขยําท้ิงไดหรือไม  คําตอบก็คือ ไดแนนอนเพราะเราอยูกับเขามากระดาษที่ถูกขยําท้ิงไดหรือไม  คําตอบก็คือ ไดแนนอนเพราะเราอยูกับเขามา   

นานจนเกือบจะส้ินปการศึกษาแลว  อีกท้ังเปนครูภาษาไทยไดตรวจลายมือของนานจนเกือบจะส้ินปการศึกษาแลว  อีกท้ังเปนครูภาษาไทยไดตรวจลายมือของ  

ลูกศิษยจนจําเอกลักษณลายมือของแตละคนไดดี แตการจลูกศิษยจนจําเอกลักษณลายมือของแตละคนไดดี แตการจะใหลูกศิษยรับะใหลูกศิษยรับ     
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สารภาพสิ่งที่ทําน้ัน ทุกคนสามารถเดาไดวาถาตองรับสารภาพตอหนาเพื่อนๆสารภาพสิ่งที่ทําน้ัน ทุกคนสามารถเดาไดวาถาตองรับสารภาพตอหนาเพื่อนๆ     

ทั้งหอง เปนใครก็ไมอยากรับ แมครูจะยืนยันวาไมเอาผิด ไมทําโทษใดๆก็ตาม  ทั้งหอง เปนใครก็ไมอยากรับ แมครูจะยืนยันวาไมเอาผิด ไมทําโทษใดๆก็ตาม  

เพราะฉะน้ันกอนจะจบช่ัวโมงโฮมรูมในเชาวันน้ัน   ผูเขียนจึงตองใหทางออกแกเพราะฉะน้ันกอนจะจบช่ัวโมงโฮมรูมในเชาวันน้ัน   ผูเขียนจึงตองใหทางออกแก  

ลูกศิษยที่ลูกศิษยที่ เปนเจาของกระดาษที่ถูกขยําทิ้ง ใหเขามาสารภาพในโอกาสอื่นๆ ที่เขาเปนเจาของกระดาษที่ถูกขยําทิ้ง ใหเขามาสารภาพในโอกาสอื่นๆ ที่เขา

รูสึกวาพรอมแลวท่ีจะพูดจะเลารูสึกวาพรอมแลวท่ีจะพูดจะเลา  

     

  

  นับวานาดีใจที่ลูกศิษยไมตองใชเวลาคิดนาน  เขามาพบผูเขียนในตอนเย็นนับวานาดีใจที่ลูกศิษยไมตองใชเวลาคิดนาน  เขามาพบผูเขียนในตอนเย็น

หลังเลิกเรียน เพื่อสารภาพผิด  และเลาความจริงใหทราบ  เขาบอกวา หลังเลิกเรียน เพื่อสารภาพผิด  และเลาความจริงใหทราบ  เขาบอกวา “เห็นคนเห็นคน

อ่ืนๆ ทํา  สนุกดี อ่ืนๆ ทํา  สนุกดี  ก็ลองทําบาง ก็ลองทําบาง”    โดยท่ียังไมเคยทํากับใครมากอน เพิ่งทําครั้งน้ี โดยท่ียังไมเคยทํากับใครมากอน เพิ่งทําครั้งน้ี   

โดยท่ีไมไดสง ไดขยํากระดาษเอาไปทิ้งถังขยะ ไมทราบวาเพราะเหตุใด จึงไปอยูโดยท่ีไมไดสง ไดขยํากระดาษเอาไปทิ้งถังขยะ ไมทราบวาเพราะเหตุใด จึงไปอยู  

ในที่ที่ผูเขียนไปพบเขาได เขาใหสัญญาวาจะไมทําอะไรในลักษณะน้ีอีกสีหนาและในที่ที่ผูเขียนไปพบเขาได เขาใหสัญญาวาจะไมทําอะไรในลักษณะน้ีอีกสีหนาและ

แววตาของเขา แสดงความรูสึกละอาย และเสียใจแววตาของเขา แสดงความรูสึกละอาย และเสียใจใหเห็น ที่สําคัญคือคําขอรอง  ใหเห็น ที่สําคัญคือคําขอรอง  

“อยาใหคุณแมรูอยาใหคุณแมรู”    เพราะเขาไมอยากใหคุณแมเสียใจเพราะเขาไมอยากใหคุณแมเสียใจ  

“

”
  

“ ”

  กระดาษท่ีถูกขยําท้ิง กระดาษท่ีถูกขยําท้ิง …  ในช่ัวโมงโฮมรูมในช่ัวโมงโฮมรูม ไดลงไปอยูในถังขยะ  ไดลงไปอยูในถังขยะ มานานแลว  มานานแลว  

แตกระดาษที่เขียนบันทึกเรื่องราวในคราวน้ีจะขอทําหนาที่เปนกระดาษที่จะสื่อใหแตกระดาษที่เขียนบันทึกเรื่องราวในคราวน้ีจะขอทําหนาที่เปนกระดาษที่จะสื่อให

เพื่อนครูทั้งหลายไดเห็นวา เรื่เพื่อนครูทั้งหลายไดเห็นวา เรื่องราวบางเรื่อง ถาครูจะปลอยผานก็สามารถผานไปองราวบางเรื่อง ถาครูจะปลอยผานก็สามารถผานไป...  

โดยท่ีเราไมรูเลยวาไดเกิดอะไรข้ึนในหองเรียนของเราโดยท่ีเราไมรูเลยวาไดเกิดอะไรข้ึนในหองเรียนของเรา....จะไมรูเลยวาลูกศิษยของจะไมรูเลยวาลูกศิษยของ

เราไดซึมซับกับส่ิงใดที่เปนดานขาวดานดํา  ไปมากนอยแคไหนเราไดซึมซับกับส่ิงใดที่เปนดานขาวดานดํา  ไปมากนอยแคไหน....  อยางไรแลวอยางไรแลว....    ....    

และท่ีสําคัญคงไมมีใครปฏิเสธวาการสอนคุและท่ีสําคัญคงไมมีใครปฏิเสธวาการสอนคุณธรรม ความดีงามท่ีเปนนามธรรมจะณธรรม ความดีงามท่ีเปนนามธรรมจะ

เปนเรื่องที่ไมยากเลย   ถาเรารูจักนําเอาสถานการณที่เกิดข้ึนจริงมาใชใหเปนเปนเรื่องที่ไมยากเลย   ถาเรารูจักนําเอาสถานการณที่เกิดข้ึนจริงมาใชใหเปน

ประโยชนและมีคุณคาตอทุกคนประโยชนและมีคุณคาตอทุกคน  

…

...  

....

....  

  

 



        ปยวาจาปยวาจา…  …
        จุดเร่ิมตนของคนดีจุดเร่ิมตนของคนดี  

ผศ.พรมารินทร  สุทธจิตตะพรมารินทร  สุทธจิตตะ  ผศ.
  

เม่ือเห็นหัวขอ เม่ือเห็นหัวขอ   “หลากหลายวิถี หลากหลายวิถี …  สรางคนดีสูสังคมสรางคนดีสูสังคม”          ซ่ึงเปน ซ่ึงเปน     “ … ”
ช่ือของหนังสือเลมน้ี  ทําใหผู เ ขียนคิดถึงวิธีการใชคําพูดของครูที่จะทําให  ช่ือของหนังสือเลมน้ี  ทําใหผู เ ขียนคิดถึงวิธีการใชคําพูดของครูที่จะทําให     

นักเรียนเกิดการเรียนรู ในสิ่ งที่ ถูกตองจนแสดงพฤตินักเรียนเกิดการเรียนรู ในสิ่ งที่ ถูกตองจนแสดงพฤติกรรมของการเปนคน     กรรมของการเปนคน           

คิดดี พูดดี  ทําดีคิดดี พูดดี  ทําดี  

   

      

  คิดดี คิดดี  หมายถึง    หมายถึง   การคิดแตในทางที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น การคิดแตในทางที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น 

คิดท่ีจะเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ซ่ือสัตยสุจริต  ปรารถนาดีคิดท่ีจะเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ซ่ือสัตยสุจริต  ปรารถนาดี  
  พูดดี พูดดี  หมายถึง  การพูดดวยถอยคํา หมายถึง  การพูดดวยถอยคําที่ไดกล่ันกรองไวดีแลว  ดวยที่ไดกล่ันกรองไวดีแลว  ดวยจิตใจท่ีจิตใจท่ี

ผองผองใส  พูดในส่ิงที่เปนความจริง  ไพเราะ  ถูกกาลเทศะ  ไมประชดประชัน  เสียดใส  พูดในส่ิงที่เปนความจริง  ไพเราะ  ถูกกาลเทศะ  ไมประชดประชัน  เสียด

สี   พอเหมาะพอดี   เปนคุณ   เปนประโยชนทั้งตอตนเองและ คนฟงสี   พอเหมาะพอดี   เปนคุณ   เปนประโยชนทั้งตอตนเองและ คนฟง  
  ทําดีทําดี  หมายถึง การเลือกทําแตเ  หมายถึง การเลือกทําแตเฉพาะสิ่งที่เปนประโยชน  ลงมือฉพาะสิ่งที่เปนประโยชน  ลงมือชวยเหลือชวยเหลือ

ดวยความเมตตากรุณา โอบออมอารี สิ่งใดที่เห็นวาไมเปนดวยความเมตตากรุณา โอบออมอารี สิ่งใดที่เห็นวาไมเปนประโยชนทั้งแกตนเองประโยชนทั้งแกตนเอง

และผูอื่นก็ไมทําสิ่งน้ัน น่ันก็คือ ถาทําตองใหดี ถาไมดีตองไมทําและผูอื่นก็ไมทําสิ่งน้ัน น่ันก็คือ ถาทําตองใหดี ถาไมดีตองไมทํา  
  หากครูมีทั้ง  หากครูมีทั้ง  3  สิ่งน้ี  และนํามาใชใหถูกกาลเทศะ  ก็ยอมกอใหเกิสิ่งน้ี  และนํามาใชใหถูกกาลเทศะ  ก็ยอมกอใหเกิด

ประโยชนทั้งตอนักเรียน  ประโยชนทั้งตอนักเรียน    สังคมสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียน และสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียน    เปนลูกโซเปนลูกโซ

สัมพันธกันสัมพันธกัน    

3  ด
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ธรรมชาติของมนุธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไป  ทุกคนยอมรับวา  การพูดดี  การพูดษยโดยทั่วไป  ทุกคนยอมรับวา  การพูดดี  การพูด

ไพเราะ ออนหวาน ออนโยน สุภาพ หรือท่ีเรียกวา การมีปยวาจาน้ันยอม    ไพเราะ ออนหวาน ออนโยน สุภาพ หรือท่ีเรียกวา การมีปยวาจาน้ันยอม           

ทําใหทุกคนชอบ คนที่แข็งกระดาง เม่ือไดยินนํ้าเสียงที่ระรื่นหู ก็ยังหยุดฟง   ทําใหทุกคนชอบ คนที่แข็งกระดาง เม่ือไดยินนํ้าเสียงที่ระรื่นหู ก็ยังหยุดฟง        

เด็กท่ีโยเยงอแง  เม่ือไดยินเสียงที่ออนโยน มีเหตุเด็กท่ีโยเยงอแง  เม่ือไดยินเสียงที่ออนโยน มีเหตุมีผล  ก็ยังเงียบและหยุดฟงมีผล  ก็ยังเงียบและหยุดฟง  

       

     

  ปแลวปเลาที่ผูเขียนสังเกตวา  อะไรที่เขาเขียน  ปแลวปเลาที่ผูเขียนสังเกตวา  อะไรที่เขาเขียน  หาม หาม !    ไมวาจะเปน    ไมวาจะเปน

ขอความ ขอความ “หามเหยียบหามเหยียบ”    “หามท้ิงหามท้ิง”    “หามนําอาหารออกไปรับประทานนอกโรงเรียนหามนําอาหารออกไปรับประทานนอกโรงเรียน”  
ขอความตางๆเหลาน้ี  มักจะไดรับการตอบสนองที่ตรงกันขามเสมอ  ดังคําขอความตางๆเหลาน้ี  มักจะไดรับการตอบสนองที่ตรงกันขามเสมอ  ดังคํา   

เปรียบเปรยวเปรียบเปรยวา   า   “ย่ิงหาม  ก็ย่ิงเหมือนยุย่ิงหาม  ก็ย่ิงเหมือนยุ”    น่ันเองน่ันเอง  

!

“ ” “ ” “ ”
   

“ ”
  ดังน้ันผูเขียนขอเลาประสบการณการใชปยวาจา เปนส่ิงในการสรางดังน้ันผูเขียนขอเลาประสบการณการใชปยวาจา เปนส่ิงในการสราง

คุณลักษณะนิสัยท่ีดีใหเกิดข้ึนกับลูกศิษย คุณลักษณะนิสัยท่ีดีใหเกิดข้ึนกับลูกศิษย ซ่ึงอยูในหองเรียนของผูเขียน ซ่ึงอยูในหองเรียนของผูเขียน แมวาจะแมวาจะมีมี

เพียง เพียง 37 คน  แตถาสามารถสรางแตถาสามารถสรางใหเขาเปนคนท่ีมีคุณคาตอสังคมใหเขาเปนคนท่ีมีคุณคาตอสังคม   และเปนและเปน ผูผู

ถายทอดคุณความดีถายทอดคุณความดี  ไปสูคนอื่นตอไปอีกเรื่อยๆปสูคนอื่นตอไปอีกเรื่อยๆ  นับวาเปนจุดเริ่มตนของการสรางนับวาเปนจุดเริ่มตนของการสราง

คนดีคนดี  

37 คน

ไ

  

ปลูกฝง ปลูกฝง ... จิตสาธารณะจิตสาธารณะ  ... 

  กอนเปดการเรียนแตละภาค  อาจารยทั้งหลายตางต้ังหนาต้ังตาทํากอนเปดการเรียนแตละภาค  อาจารยทั้งหลายตางต้ังหนาต้ังตาทํา     

ปายนิเทศ ตกแตงหองเรียน  และปายนิเทศของระดับช้ันกันอยางต้ังใจใหสวยท่ีสุดปายนิเทศ ตกแตงหองเรียน  และปายนิเทศของระดับช้ันกันอยางต้ังใจใหสวยท่ีสุด

เพื่อเพื่อตอนรับสมาชิกในหองของเรา แตแลวเราก็พบวา เพียงไมนานส่ิงที่เราตั้งใจทําตอนรับสมาชิกในหองของเรา แตแลวเราก็พบวา เพียงไมนานส่ิงที่เราตั้งใจทํา

อยางที่สุดน้ันเริ่มทรุดโทรมอยางรวดเร็ว จากฝมือนักสํารวจตัวนอย   ทั้งหลาย  อยางที่สุดน้ันเริ่มทรุดโทรมอยางรวดเร็ว จากฝมือนักสํารวจตัวนอย   ทั้งหลาย  

หลายสวนเริ่มฉีกขาด แหวง  หลุดไปทีละเล็กละนอยหลายสวนเริ่มฉีกขาด แหวง  หลุดไปทีละเล็กละนอย  

     

  ชวง ชวง 2  –  3  ปที่ผานมา  ผูเขียนไดทดลองใชคําพูดไมก่ีปรปที่ผานมา  ผูเขียนไดทดลองใชคําพูดไมก่ีประโยค ที่ทําให ะโยค ที่ทําให 

“นักสํารวจตัวนอยนักสํารวจตัวนอย”  ตองหยุดคิดกอนจะกระทําพฤติกรรม คนควาทดลอง สัมผัสตองหยุดคิดกอนจะกระทําพฤติกรรม คนควาทดลอง สัมผัส  

2 – 3  

“ ”
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ดวยมือ  จากกระบวนการแกะ  แคะ  ฉีก  ดึง หัก  พับ จิ้ม  ฯลฯ    โดยใชคําพูดใหดวยมือ  จากกระบวนการแกะ  แคะ  ฉีก  ดึง หัก  พับ จิ้ม  ฯลฯ    โดยใชคําพูดให

นักเรียนเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ เขาใจใน การกระทําและผลของนักเรียนเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ เขาใจใน การกระทําและผลของ

การกระทํา  ดังตัวอยางการการกระทํา  ดังตัวอยางการสนทนาตอไปน้ีสนทนาตอไปน้ี  

  ผูเขียนผูเขียน      :    “สิ่งที่ตกแตงไวตามบอรด  หรือท่ีตางๆ นักเรียนคิดวา สิ่งที่ตกแตงไวตามบอรด  หรือท่ีตางๆ นักเรียนคิดวา         :  “

                                                      ครูทําไวเพื่ออะไร  เพื่อใครคะครูทําไวเพื่ออะไร  เพื่อใครคะ”  ”

  นักเรียนนักเรียน     :    “เพื่อใหหองสวยงาม นาอยู สดช่ืน มีสีสันใหความรูเพื่อใหหองสวยงาม นาอยู สดช่ืน มีสีสันใหความรู…     :  “ …

              และตกแตงเพื่อใหนักเรียนดูและตกแตงเพื่อใหนักเรียนดู”  ”

  ผูผูเขียนเขียน     :    “นักเรียนชอบหรือไมนักเรียนชอบหรือไม”     :  “ ”

  นักเรียนนักเรียน     :    “ชอบคะ ชอบคะ / ชอบครับชอบครับ”     :  “ / ”

  ผูเขียนผูเขียน     :    “สิ่งเหลาน้ีครูต้ังใจทําไวใหนักเรียนดู  และตองใชเวลาสิ่งเหลาน้ีครูต้ังใจทําไวใหนักเรียนดู  และตองใชเวลา     :  “
            ทํามากในชวงปดเทอม  แตตอนน้ีสิ่งเหลาน้ีชํารุดแลวทํามากในชวงปดเทอม  แตตอนน้ีสิ่งเหลาน้ีชํารุดแลว  
                                          หลายสวน ครูรูสึกเสียใจและคงจะไหลายสวน ครูรูสึกเสียใจและคงจะไมมีเวลาทําข้ึนมมีเวลาทําข้ึน  
                  มาใหมอีกหองของเราคงจะโลงๆ ไมสวยงามมาใหมอีกหองของเราคงจะโลงๆ ไมสวยงาม  

                    เหมือนเดิมเหมือนเดิม”  ”
    

ผูเขียนสังเกตเห็นวา  นักเรียนเงียบ ไมมีคําพูดใดๆหลุดออกมาจากปากผูเขียนสังเกตเห็นวา  นักเรียนเงียบ ไมมีคําพูดใดๆหลุดออกมาจากปาก

ของนักสํารวจตัวนอย สักคนเดียวของนักสํารวจตัวนอย สักคนเดียว  
  หลังจากวันน้ันเปนตนมา  ผูเขียนไมเคยพบวา สิ่งที่ผูเขียนตกแตงไว  หลังจากวันน้ันเปนตนมา  ผูเขียนไมเคยพบวา สิ่งที่ผูเขียนตกแตงไว    

บุบสลายอีกเลย บางครั้ ง ก็จะไดยินคําพูดของเพื่อนเตือนเพื่อนดังแววมา   บุบสลายอีกเลย บางครั้ ง ก็จะไดยินคําพูดของเพื่อนเตือนเพื่อนดังแววมา                   

“คุณอยาทําขาด  อยาดึงนะ  เดี๋ยวหองเราก็ไมสวยหรอกคุณอยาทําขาด  อยาดึงนะ  เดี๋ยวหองเราก็ไมสวยหรอก…”  

  

“ …”
  แมเปนเพียงคําพูดเล็กๆ นอยก็ตาม แตในความรูสึกของผูเขียน  เห็นวาแมเปนเพียงคําพูดเล็กๆ นอยก็ตาม แตในความรูสึกของผูเขียน  เห็นวา

อยางนอยเปนส่ิงที่จุดประกายเล็กๆ แกหัวใจดวงนอย ใหมีอยางนอยเปนส่ิงที่จุดประกายเล็กๆ แกหัวใจดวงนอย ใหมีคุณธรรม  ไมทําลายคุณธรรม  ไมทําลาย  
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สมบั ติส วนรวม  นับเปนการปลุกจิตสํา นึกให เด็ก มีจิตสาธารณะรู จั ก คิด  สมบั ติส วนรวม  นับเปนการปลุกจิตสํา นึกให เด็ก มีจิตสาธารณะรู จั ก คิด              

รักส่ิงแวดลอม  เห็นคุณคาของสิ่งของ  และรูสึกเห็นใจผูอื่นรักส่ิงแวดลอม  เห็นคุณคาของสิ่งของ  และรูสึกเห็นใจผูอื่น  
            

  

ปลูกฝงความกตัญูปลูกฝงความกตัญู…รูคาแหงตนรูคาแหงตน  …
  เหตุการณที่สองท่ีผูเขียนอยากจะนํามาเลาใหฟง เกิดข้ึนในหองเรียนเหตุการณที่สองท่ีผูเขียนอยากจะนํามาเลาใหฟง เกิดข้ึนในหองเรียนเด็กท่ีเด็กท่ี

มีความพรอมนอย  และมีเด็กออทิสติกจํานวน  มีความพรอมนอย  และมีเด็กออทิสติกจํานวน  5  คน  มาเรียนรวมในช่ัวโมงคน  มาเรียนรวมในช่ัวโมง

ทัศนศิลป  ทัศนศิลป  (งานประดิษฐงานประดิษฐ)  ผูเขียนใหนักเรียนประดิษฐชอดอกไมจากลวดกํามะหย่ีผูเขียนใหนักเรียนประดิษฐชอดอกไมจากลวดกํามะหย่ี

เพื่อนําไปมอบใหคุณแมเน่ืองในวันแมหลังจากที่ผูเขียนพูดคุย และสาธิตวิธีการทําเพื่อนําไปมอบใหคุณแมเน่ืองในวันแมหลังจากที่ผูเขียนพูดคุย และสาธิตวิธีการทํา

ใหนักเรียนดูแลวก็พยายามพูดใหนักเรียนดูแลวก็พยายามพูดเราใหนักเรียน  เกิดความกระตือรือรน  ต้ังใจที่จะเราใหนักเรียน  เกิดความกระตือรือรน  ต้ังใจที่จะ

ทํางานช้ินน้ี ใหดีที่สุด โดยพูดวาทํางานช้ินน้ี ใหดีที่สุด โดยพูดวา  

5  

( )  

ผูเขียนผูเขียน     :    “ครูคิดวครูคิดวา ถาคุณแมไดรับดอกไมชอน้ีา ถาคุณแมไดรับดอกไมชอน้ี  จากลูกท่ีต้ังใจทําจากลูกท่ีต้ังใจทํา     :  “
                  ใหสวยท่ีสุด   คุณแมตองยิ้มแกมปองแนเลย  และตองใหสวยท่ีสุด   คุณแมตองยิ้มแกมปองแนเลย  และตอง  
            ภูมิใจมากที่รูวา ลูกพยายามทําภูมิใจมากที่รูวา ลูกพยายามทําดวยความประณีตดวยความประณีต  
            เรียบรอยดวยตนเอง  อยาลืมเอาดอกไมชอน้ี  ไปกราบ    เรียบรอยดวยตนเอง  อยาลืมเอาดอกไมชอน้ี  ไปกราบ      
            ที่อก  ที่ตัก  หรือ ที่เทา  แลวเขาไปจุบแกมคุณแม  และ  ที่อก  ที่ตัก  หรือ ที่เทา  แลวเขาไปจุบแกมคุณแม  และ    

            บอกวา รักจังนะคะบอกวา รักจังนะคะ”  ”
  เม่ือเด็กๆ ไดฟงลวนอมย้ิมและพยายามทํางานดวยความต้ังใจเปนพิเศษ เม่ือเด็กๆ ไดฟงลวนอมย้ิมและพยายามทํางานดวยความต้ังใจเปนพิเศษ 

สักพักผูเขียนก็จะถามวสักพักผูเขียนก็จะถามวา  า  “ตอนน้ีนักเรียนทําไดก่ีดอกแลวตอนน้ีนักเรียนทําไดก่ีดอกแลว”    มีเสียงจากเด็กชายอวน  มีเสียงจากเด็กชายอวน  

ตอบกลับมาวา ตอบกลับมาวา “ผมได ผมได 5 ดอกแลวครับดอกแลวครับ”    และอีกเสียงจาก  เด็กชายปน  ซ่ึงเปนเด็กและอีกเสียงจาก  เด็กชายปน  ซ่ึงเปนเด็ก

ออทิสติก  แตมีความสามารถทํางานไดเองแตกตางจากเพื่อนอีก ออทิสติก  แตมีความสามารถทํางานไดเองแตกตางจากเพื่อนอีก 4 คน ก็ดังตามมาคน ก็ดังตามมา

วา วา “ผมก็ไดครบ ผมก็ไดครบ 5 ดอกแลวครับดอกแลวครับ”    ในขณะท่ี  ในขณะท่ี  นักเรีนักเรียนบางคนเพิ่งทําได ยนบางคนเพิ่งทําได 1  –  2  ดอก

เทาน้ันเทาน้ัน  เม่ือเด็กชายท้ังสองเขาชอดอกไมเสร็จ   และนํามาใหผูเขียนผูกโบให  เม่ือเด็กชายท้ังสองเขาชอดอกไมเสร็จ   และนํามาใหผูเขียนผูกโบให    

“ ”

“ 5 ”
4 

“ 5 ” 1 – 2  ดอก
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ผูเขียนก็รีบพูดข้ึนวา ผูเขียนก็รีบพูดข้ึนวา “โอโฮ โอโฮ ! เกงจังเลย สวยมากคะ ทํางานประณีตเรียบรอยดวย  เกงจังเลย สวยมากคะ ทํางานประณีตเรียบรอยดวย  

เอาอยางน้ีครูจะใหทั้ง เอาอยางน้ีครูจะใหทั้ง 2 คน เปนผูชวยครู คอยไปชวยแนะนําเพื่อนตอนะคคน เปนผูชวยครู คอยไปชวยแนะนําเพื่อนตอนะคะ”      
เด็กนอยท้ังสองยิ้มแยม  เพื่อนคนอื่นๆ เงยหนาข้ึนมองเด็กนอยท้ังสองยิ้มแยม  เพื่อนคนอื่นๆ เงยหนาข้ึนมอง  

“ ! 

2 ะ”   

  ปนเริงรามากเปนพิเศษ  เดินไปชวยคนน้ันที  คนน้ีที ปนเริงรามากเปนพิเศษ  เดินไปชวยคนน้ันที  คนน้ีที (อาจารยที่ดูแลอาจารยที่ดูแล

นักเรียนออทิสติกตางอมยิ้มมองดูการกระทําของปน เพราะไมเคยมีอาจารยทานใดนักเรียนออทิสติกตางอมยิ้มมองดูการกระทําของปน เพราะไมเคยมีอาจารยทานใด

มอบความไววางใจใหขนาดน้ีมอบความไววางใจใหขนาดน้ี)  สวนอวนมีความมุงม่ันมาก สวนอวนมีความมุงม่ันมาก และทําดวยความสุข  และทําดวยความสุข  

เพื่อนคนอื่นๆตางพยายามทําใหสวยท่ีสุด เพื่ออยากจะไดมาเปนผูชวยครูเชนกัน  เพื่อนคนอื่นๆตางพยายามทําใหสวยท่ีสุด เพื่ออยากจะไดมาเปนผูชวยครูเชนกัน  

ตลอดเวลาผูเขียนพยายามพูดเนนวา ตลอดเวลาผูเขียนพยายามพูดเนนวา “คนที่จะมาเปน  ผูชวยครูได  ตองทํางานไดคนที่จะมาเปน  ผูชวยครูได  ตองทํางานได

เอง  ทําใหสวยประณีต  และรับผิดชอบหนาที่ของตนเองใหครบถวนเอง  ทําใหสวยประณีต  และรับผิดชอบหนาที่ของตนเองใหครบถวน”    (เม่ือทํางานเม่ือทํางาน

เสร็จ  ทุกคนตเสร็จ  ทุกคนตองเก็บอุปกรณเขาที่  ดูแลทําความสะอาดโตะ  และบริเวณที่ขององเก็บอุปกรณเขาที่  ดูแลทําความสะอาดโตะ  และบริเวณที่ของ

ตนเองใหสะอาดเสียกอนตนเองใหสะอาดเสียกอน)  

(

)  

“

” (

)

  การกการกระทําและคําพูดเชนเดียวกันน้ี ระทําและคําพูดเชนเดียวกันน้ี  ผูเขียนนําไปใชกับการสอน  ทุกหอง   ผูเขียนนําไปใชกับการสอน  ทุกหอง  

และไดผลในทางบวกเหมือนกันหมด    น่ันคือความมุงม่ันของเด็กท่ีพยายามทําและไดผลในทางบวกเหมือนกันหมด    น่ันคือความมุงม่ันของเด็กท่ีพยายามทํา

ผลงานใหดีที่สุด  เพื่อนําไปมอบใหแมผลงานใหดีที่สุด  เพื่อนําไปมอบใหแม และไดเปนผูชวยครูคําพูดท่ีเราความรูสึกได และไดเปนผูชวยครูคําพูดท่ีเราความรูสึกได

ปลุกจิตสํานึกใหเด็กเกิดความเพียรพยายาม     เห็นคุณคาของตนเอง  ทํางานดวยปลุกจิตสํานึกใหเด็กเกิดความเพียรพยายาม     เห็นคุณคาของตนเอง  ทํางานดวย

ความต้ังใจรูจักยอมรับความสามารถของผูอื่น และมีความกตัญูความต้ังใจรูจักยอมรับความสามารถของผูอื่น และมีความกตัญู  

  

ปลูกฝงปลูกฝง…ความอดทน  …ความอดทน

  เหตุการณที่สาม เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีผู เขียนเปนอาจารยประจําช้ัน  เหตุการณที่สาม เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีผู เขียนเปนอาจารยประจําช้ัน  

เดี๋ยวน้ีเราจะเห็นวา   เม่ือเปดเทอมวันแรกเด็ก ๆ มาโรงเรียนกันดวยความเดี๋ยวน้ีเราจะเห็นวา   เม่ือเปดเทอมวันแรกเด็ก ๆ มาโรงเรียนกันดวยความ

สนุกสนาน  แมแตนักเรียน ปสนุกสนาน  แมแตนักเรียน ป.1   ซ่ึงเปนนักเรียนใหม ก็ไมคอยมีใครซ่ึงเปนนักเรียนใหม ก็ไมคอยมีใคร  จะรองไหแลวจะรองไหแลว

ยกเวนเด็กชายพรอม แตกลับไมพรอมสมยกเวนเด็กชายพรอม แตกลับไมพรอมสมช่ือ  เพราะจะใชวิธีรองไห  ช่ือ  เพราะจะใชวิธีรองไห  ดิ้นรน และดิ้นรน และ    
.1   
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มีขอตอรองกับคุณแม  เรื่องการมารับทุกวัน  บางวันคุณแมก็จะน่ังรอในตําแหนงที่มีขอตอรองกับคุณแม  เรื่องการมารับทุกวัน  บางวันคุณแมก็จะน่ังรอในตําแหนงที่

พรอมชะโงกหนามาท่ีระเบีพรอมชะโงกหนามาท่ีระเบียงหนาหองเม่ือไรก็จะตองเห็นยงหนาหองเม่ือไรก็จะตองเห็นคุณแม บางวันก็จะใหคุณแม บางวันก็จะให

กุญแจรถพรอมเก็บไวเพื่อแสดงวาคุณแมจะไมหนีไปไหน  เม่ือกระบวนกุญแจรถพรอมเก็บไวเพื่อแสดงวาคุณแมจะไมหนีไปไหน  เม่ือกระบวนการปลอบ  การปลอบ  

การยกเหตุผลมาพูการยกเหตุผลมาพูดใหพรอมฟงไมคอยเปนผล    ดใหพรอมฟงไมคอยเปนผล    ผูเขียนจึงกําหนดปญหา  เพื่อหาผูเขียนจึงกําหนดปญหา  เพื่อหา

สาเหตุวาเพราะอะไร สาเหตุวาเพราะอะไร 1. กลัวครู  กลัวครู  2. กลัวสถานท่ีแปลกใหม  กลัวสถานท่ีแปลกใหม  3. ติดคุณแม  ติดคุณแม  4. กลัวกลัว

การพลัดพรากจากส่ิงที่รัก คือคุณพอคุณแม  หรือ  การพลัดพรากจากส่ิงที่รัก คือคุณพอคุณแม  หรือ  5. ไมสูชีวิต  เพื่อแกไขและปรับไมสูชีวิต  เพื่อแกไขและปรับ

พฤติกรรมพรอมใหพฤติกรรมพรอมใหอยากมาโรงเรียน  มีความอดทน  และเลิกรองไหเสียทีอยากมาโรงเรียน  มีความอดทน  และเลิกรองไหเสียที  

1. 2. 3. 4. 

5. 

  เม่ือกําหนดสาเหตุแลวผูเขียนไดพูดคุยกับพรอมและคุณแมเม่ือกําหนดสาเหตุแลวผูเขียนไดพูดคุยกับพรอมและคุณแม   แตคนละ แตคนละ

เวลากัน  เพื่อสรุปเวลากัน  เพื่อสรุป  
  

  ขอ ขอ 1.  กลัวครู ขอน้ีถูกตัดออกไป  เพราะอาจารยแตละทานไมเคยดุ  หรือกลัวครู ขอน้ีถูกตัดออกไป  เพราะอาจารยแตละทานไมเคยดุ  หรือ

ใชวิธีการรุนแรงกับนักเรียนเลย และเม่ือถามพรอมวา ใชวิธีการรุนแรงกับนักเรียนเลย และเม่ือถามพรอมวา “อาจารยดุใชไหมอาจารยดุใชไหม”  พรอมจะพรอมจะ

ยิ้มและสั่นศีรษะยิ้มและสั่นศีรษะ  

1.  

“ ”

  ขอ  ขอ  2 .  กลัวสถานที่ แปลกใหม   ก็ไมนาใช  เพราะในสัปดาหแรก      กลัวสถานที่ แปลกใหม   ก็ไมนาใช  เพราะในสัปดาหแรก      

ผูปกครองมาสงนักเรียนท่ีหองได และกิจกรรมสวนใหญ นักเรียนจะอยูแตกับกลุมผูปกครองมาสงนักเรียนท่ีหองได และกิจกรรมสวนใหญ นักเรียนจะอยูแตกับกลุม

เพื่อน  มิไดถูกทอดท้ิงใหโดดเดี่ยว  จนเกิดความรูสึกอางวาง  เพื่อน  มิไดถูกทอดท้ิงใหโดดเดี่ยว  จนเกิดความรูสึกอางวาง  (พรอมมีเพื่พรอมมีเพื่อนมาจาก

โรงเรียนอนุบาลเดียวกันถึง โรงเรียนอนุบาลเดียวกันถึง 2 คน)  

2.  

( อนมาจาก

2 คน)

  มาถึงขอ มาถึงขอ 3,  4 และ และ 5  ซ่ึงอยูใกลตัวพรอมท่ีสุด  ผูเขียนคอยสังเกตวา ซ่ึงอยูใกลตัวพรอมท่ีสุด  ผูเขียนคอยสังเกตวา 

พรอมจะรองไหทุกวันมากนอยตามระดับขอตกลงท่ีแมลูกใหแกกัน  เชน คุณแมตองพรอมจะรองไหทุกวันมากนอยตามระดับขอตกลงท่ีแมลูกใหแกกัน  เชน คุณแมตอง

รออยูนะ จะมารับก่ีโมง  รับท่ีไหน  ผูเขียนจึงใหคําแนะนํา แกคุณแมวรออยูนะ จะมารับก่ีโมง  รับท่ีไหน  ผูเขียนจึงใหคําแนะนํา แกคุณแมวาเม่ือสงาเม่ือสง

นักเรียนแลวไมควรอยูที่โรงเรียนนาน ซ่ึงคุณแมไดให  ความรวมมือเปนอยางดีนักเรียนแลวไมควรอยูที่โรงเรียนนาน ซ่ึงคุณแมไดให  ความรวมมือเปนอยางดี  คุณคุณ

แมมาปรึกษาและเลาใหฟงวา แมมาปรึกษาและเลาใหฟงวา “ตอนเล็ก ๆ คุณยายจะอุมพรอมนอนบนอกตลอดจนตอนเล็ก ๆ คุณยายจะอุมพรอมนอนบนอกตลอดจน

ถึง  ถึง  3  ขวบ   พรอมกลัวคุณพอ   เวลาอยูบานคุณพอพูดคําเดียวก็รีบไปปฏิบัติขวบ   พรอมกลัวคุณพอ   เวลาอยูบานคุณพอพูดคําเดียวก็รีบไปปฏิบัติ”  

3, 4 5  

“

3  ”
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  ผูเขียนเลาใหคุณแมผูเขียนเลาใหคุณแมฟงถึงสิ่งที่พูดกับพรอมและแนะนําใหคุณพอ สละเวลาฟงถึงสิ่งที่พูดกับพรอมและแนะนําใหคุณพอ สละเวลา

มาสงพรอม  เฉพาะลงจากรถ  หรือสงหนาประตูโรงเรียนก็พอ โดยคุณแมไมตองมาสงพรอม  เฉพาะลงจากรถ  หรือสงหนาประตูโรงเรียนก็พอ โดยคุณแมไมตอง  

มาดวย เพราะจะทําใหพรอมงอแงมากมาดวย เพราะจะทําใหพรอมงอแงมาก  
  เม่ือผูเขียนพบคุณพอของพรอม ซ่ึงเปนนายตํารวจก็รีบพูดกับพรอมวา   เม่ือผูเขียนพบคุณพอของพรอม ซ่ึงเปนนายตํารวจก็รีบพูดกับพรอมวา   

“เปนลูกตํารวจตองเขมแข็งอดทนใหเเปนลูกตํารวจตองเขมแข็งอดทนใหเหมือนคุณพอลูกตํารวจตองอดทนหมือนคุณพอลูกตํารวจตองอดทน”    พรอมเริ่มพรอมเริ่ม

เดินตามเพื่อนกับผูเขียนไปถึงบันไดทางข้ึนหองจากน้ันใหพรอมเดินไปหองเรียนเอง   เดินตามเพื่อนกับผูเขียนไปถึงบันไดทางข้ึนหองจากน้ันใหพรอมเดินไปหองเรียนเอง   

เพราะอาจารยตองอยูเวรและจะไปเพิ่มคะแนนคนเกงใหภายหลังเพราะอาจารยตองอยูเวรและจะไปเพิ่มคะแนนคนเกงใหภายหลัง  

“ ”

  พรอมเริ่มมาถึงหองเรียนโดยไมรองไห  เน่ืองจากมีคุณพอคุณแมมาสงหนาพรอมเริ่มมาถึงหองเรียนโดยไมรองไห  เน่ืองจากมีคุณพอคุณแมมาสงหนา

ประตูโประตูโรงเรียน  ผูเขียนจะรีบชมเชยทันทีวา รงเรียน  ผูเขียนจะรีบชมเชยทันทีวา “เกงมาก สมกับเปนลูกตํารวจ  เปนเกงมาก สมกับเปนลูกตํารวจ  เปน

สุภาพบุรุษลูกผูชายสุภาพบุรุษลูกผูชาย”    พรอมนารักอยูครึ่งเดือน แตแลวกลัพรอมนารักอยูครึ่งเดือน แตแลวกลับมารองไหอีกและเริ่มบนบมารองไหอีกและเริ่มบน

ปวดหัว ปวดทอง ปวดหัว ปวดทอง อยากกลับบาน  อีกก่ีช่ัวโมงจึงจะกลับบานได  อยากหาคุณแมอยากกลับบาน  อีกก่ีช่ัวโมงจึงจะกลับบานได  อยากหาคุณแม...”    
เม่ือสอบถามคุณแมจึงทราบวา เม่ือสอบถามคุณแมจึงทราบวา  คุณพอไปตางจังหวัด  ผูเขียนจึงบอกพรอมวา  คุณพอไปตางจังหวัด  ผูเขียนจึงบอกพรอมวา       

“ถาพรอมนารัก  รับผิดชอบหนาที่ ครูจะรีบโทรฯ ไปรายงานใหคุณพอทราบวา ถาพรอมนารัก  รับผิดชอบหนาที่ ครูจะรีบโทรฯ ไปรายงานใหคุณพอทราบวา 

พรอมนารัก  หรือไมนารักพรอมนารัก  หรือไมนารัก”    พรอมจึงหยุดรองไหพรอมจึงหยุดรองไห  

“

”

...”

“

”
  สัปดาหหน่ึงผานไป  พรอมตัดขาวในหนังสือพิมพมาใหดู  เปนขาวคุณพอสัปดาหหน่ึงผานไป  พรอมตัดขาวในหนังสือพิมพมาใหดู  เปนขาวคุณพอ

เดินทางไปเชียงรายเดินทางไปเชียงรายเพื่อไปปราบยาเสพติด  และสามารถจับสมุนเลาซูได ผูเขียนเพื่อไปปราบยาเสพติด  และสามารถจับสมุนเลาซูได ผูเขียน

อานขาวน้ีใหเพื่อน ๆ พรอมฟงแสดงความชื่นชมคุณพอของพรอม และสอนใหอานขาวน้ีใหเพื่อน ๆ พรอมฟงแสดงความชื่นชมคุณพอของพรอม และสอนให

พรอมเขมแข็ง ไมรองไห  พรอมย้ิมแยมพรอมเขมแข็ง ไมรองไห  พรอมย้ิมแยม  พรอมมักจะเอารูปครอบครัวมาใหดูดวยพรอมมักจะเอารูปครอบครัวมาใหดูดวย   

สีหนามีความสุข  แตก็ยังไมคอยรับผิดชอบหนาที่  เวลาสีหนามีความสุข  แตก็ยังไมคอยรับผิดชอบหนาที่  เวลาผานไป ผานไป 2 สัปดาห  ผูเขียนสัปดาห  ผูเขียน

เห็นพรอมลากโตะเรียนไปน่ังใกลโตะอาจารยรวมช้ันจึงเขาไปถามวา เห็นพรอมลากโตะเรียนไปน่ังใกลโตะอาจารยรวมช้ันจึงเขาไปถามวา “ทําไมตองมาทําไมตองมา

น่ังตรงน้ี    เพราะการแยกโตะออกมาน่ังตรงน้ี    เพราะการแยกโตะออกมาน่ังคนเดียว ใคร ๆ ก็จะถามวา   น่ังคนเดียว ใคร ๆ ก็จะถามวา   1. เด็กคนน้ีเด็กคนน้ี

ถูกทําโทษ หรือทําอะไรผิด  ถูกทําโทษ หรือทําอะไรผิด  2. เด็กคนน้ีเปนเด็กมีปญหาหรือ  เด็กคนน้ีเปนเด็กมีปญหาหรือ  3. เด็กคนน้ีเปนเด็กคนน้ีเปน  

   

2 

“
1. 

2. 3. 
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หัหัวหนาหองใชไหม  จะใหอาจารยตอบคําถามวาอยางไรวหนาหองใชไหม  จะใหอาจารยตอบคําถามวาอยางไร”    พรอมย้ิม  แตยังไมยอมพรอมย้ิม  แตยังไมยอม

ยายกลับไปน่ังรวมกับกลุมเพื่อนยายกลับไปน่ังรวมกับกลุมเพื่อน  
”

  วันรุงข้ึนพรอมมากับคุณพอถึงหนวันรุงข้ึนพรอมมากับคุณพอถึงหนาหองเรียนาหองเรียน  โดยมีถุงยาแก ปวดทองมาโดยมีถุงยาแก ปวดทองมา

ดวยดวยและจะไมยอมยกเกาอี้ลง บอกวายกไมไหว  เพื่อน ๆ จึงอาสายกเกาอี้ใหและจะไมยอมยกเกาอี้ลง บอกวายกไมไหว  เพื่อน ๆ จึงอาสายกเกาอี้ให  
  ผูเขียนตรผูเขียนตระหนักดีวา  นักเรียนมีปญหาทางดานจิตใจ  อาการปวดทองเกิดะหนักดีวา  นักเรียนมีปญหาทางดานจิตใจ  อาการปวดทองเกิด

จากความวิตกกังวล  จึงพูดเกริ่นนําใหเพื่อนนักเรียนท้ังหองฟงวา จากความวิตกกังวล  จึงพูดเกริ่นนําใหเพื่อนนักเรียนท้ังหองฟงวา “ถาพรอมเลิกถาพรอมเลิก

รองไห  และยายโตะกับไปน่ังรวมกลุมกับเพื่อน  สงสัยวาเพื่อนท้ังหองตองเลือกรองไห  และยายโตะกับไปน่ังรวมกลุมกับเพื่อน  สงสัยวาเพื่อนท้ังหองตองเลือก

พรอมเปนหัวหนาแน ๆ เลย     เพราะเปนคนเกพรอมเปนหัวหนาแน ๆ เลย     เพราะเปนคนเกงที่รูจักปรับปรุงตนเอง  คนท่ีจะงที่รูจักปรับปรุงตนเอง  คนท่ีจะ

เปนหัวหนาหองจะตองเปนผูนําเพื่อนๆไดเปนหัวหนาหองจะตองเปนผูนําเพื่อนๆได”    นักเรียนหลายคนอมย้ิมบางก็หันหนานักเรียนหลายคนอมย้ิมบางก็หันหนา

มามองดูผูเขียน  เหมือนเปนเครื่องหมายคําถามวาจริงหรือ  และแลวก็มีเสียงมามองดูผูเขียน  เหมือนเปนเครื่องหมายคําถามวาจริงหรือ  และแลวก็มีเสียง

นักเรียนคนหน่ึงพูดข้ึนวา  นักเรียนคนหน่ึงพูดข้ึนวา  “ถาพรอมนารัก    ผมจะเลือกเปนหัวหนาถาพรอมนารัก    ผมจะเลือกเปนหัวหนา”  

“

”

“ ”
  ไมนานไมนานนัก พอเริ่มเดือนใหม  การเลือกหัวหนาหองก็เกิดข้ึน  ปรากฏวานัก พอเริ่มเดือนใหม  การเลือกหัวหนาหองก็เกิดข้ึน  ปรากฏวา

พรอมไดรับการเสนอช่ือ  และไดรับการคัดเลือก  พรอมย้ิมแยมเม่ือผูเขียนใหพรอมไดรับการเสนอช่ือ  และไดรับการคัดเลือก  พรอมย้ิมแยมเม่ือผูเขียนให

ออกไปพูดหนาช้ันถึงสิ่งที่หัวหนาควรปฏิบัติ  พรอมบอกวา ออกไปพูดหนาช้ันถึงสิ่งที่หัวหนาควรปฏิบัติ  พรอมบอกวา “จะไมรองไหอีกครับจะไมรองไหอีกครับ”    

เพื่อน ๆ ชวยกันสมทบวา  เพื่อน ๆ ชวยกันสมทบวา  “ตองไมทําใหเพื่ตองไมทําใหเพื่อนๆ เสียใจที่เลือกนะอนๆ เสียใจที่เลือกนะ”  หลังจากน้ันหลังจากน้ัน

พรอมเริ่มปรับปรุงตนเองไมรองไหตอนเชา    กระฉับกระเฉง  กระตือรือรน พรอมเริ่มปรับปรุงตนเองไมรองไหตอนเชา    กระฉับกระเฉง  กระตือรือรน 

เหตุการณน้ีแสดงใหเห็นวาพรอมเปนเด็กฉลาด รูจักฟงและคิดตามคําพูดท่ีวา แตเหตุการณน้ีแสดงใหเห็นวาพรอมเปนเด็กฉลาด รูจักฟงและคิดตามคําพูดท่ีวา แต

ละคนยอมมีหนาที่ที่แตกตางกัน  นักเรียนจะหยุดฟง  แตจะปฏิบัติไดช่ัวครั้ละคนยอมมีหนาที่ที่แตกตางกัน  นักเรียนจะหยุดฟง  แตจะปฏิบัติไดช่ัวครั้งคราว  งคราว  

บางครั้งยอมรับและปฏิบัติหนาที่ของนักเรียน  แตเน่ืองจากนักเรียนติดคุณแม การบางครั้งยอมรับและปฏิบัติหนาที่ของนักเรียน  แตเน่ืองจากนักเรียนติดคุณแม การ

บอกใหคุณแมแยกไปเม่ือมาถึงโรงเรียน ไมตองคอยก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่ควรปฏิบัติ บอกใหคุณแมแยกไปเม่ือมาถึงโรงเรียน ไมตองคอยก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่ควรปฏิบัติ 

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูในหนาที่ของแตละคน  และพรอมท่ีจะเผชิญปญหา  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูในหนาที่ของแตละคน  และพรอมท่ีจะเผชิญปญหา  

เรียนรูสิ่งใหมๆ ดเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวย  ตนเองวย  ตนเอง  

“ ”

“ ”
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  สิ่งที่คุณแมบอกวา  เม่ืออยูที่บานนักเรียนจะปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ทันสิ่งที่คุณแมบอกวา  เม่ืออยูที่บานนักเรียนจะปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ทันทีที่คุณพอทีที่คุณพอ

บอกเปนส่ิงหน่ึงที่ไดหยิบยกนํามาชวยแกปญหา  โดยใหคุณพอมาสงที่หนาประตูเปนส่ิงหน่ึงที่ไดหยิบยกนํามาชวยแกปญหา  โดยใหคุณพอมาสงที่หนาประตู

โรงเรียน  แลวบอกใหนักเรียนเดินข้ึนหองเรียนเอง  เปนการฝกใหนักเรียนเกิดการโรงเรียน  แลวบอกใหนักเรียนเดินข้ึนหองเรียนเอง  เปนการฝกใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรู  สรเรียนรู  สรางความเชื่อม่ันไดางความเชื่อม่ันได  

บอก

  การนําคุณพอมาอางถึง  ความภาคภู มิใจในตัวลูกเ ม่ือลูกทําสิ่ งที่   การนําคุณพอมาอางถึง  ความภาคภู มิใจในตัวลูกเ ม่ือลูกทําสิ่ งที่   

เหมาะสม การนําส่ิงที่คุณพอไปปฏิบัติหนาที่เพื่อชาติ  มาเลาใหเพื่อนนักเรียนฟง  เหมาะสม การนําส่ิงที่คุณพอไปปฏิบัติหนาที่เพื่อชาติ  มาเลาใหเพื่อนนักเรียนฟง  

ตลอดจนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีนํ้าใจ  ใหโอกาสเพื่อนท่ีรูจักแกไข ตลอดจนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีนํ้าใจ  ใหโอกาสเพื่อนท่ีรูจักแกไข 

ปรับปรุงตนเปรับปรุงตนเอง  โดยการเลือกเปนหัวหนาหอง  ยอมแสดงใหเห็นการพรอมใจกันอง  โดยการเลือกเปนหัวหนาหอง  ยอมแสดงใหเห็นการพรอมใจกัน

แกปญหาใหชีวิตหน่ึง เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อม่ันเห็นคุณคาในตนเอง และแกปญหาใหชีวิตหน่ึง เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อม่ันเห็นคุณคาในตนเอง และ

กลาที่จะทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง   เปนคนดีของสังคมกลาที่จะทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง   เปนคนดีของสังคม  
  การแกปญหาใดก็ตาม  ถาครูต้ังใจแกปญหา ไมละเลยไมวาจะเปนปญหาการแกปญหาใดก็ตาม  ถาครูต้ังใจแกปญหา ไมละเลยไมวาจะเปนปญหา

ระดับใด  ผนวกกับการมีคุณธรรมนําใจครู  ไมทอดทิ้งศิษย  ปญหา ทุกอยางก็ดับใด  ผนวกกับการมีคุณธรรมนําใจครู  ไมทอดทิ้งศิษย  ปญหา ทุกอยางก็

สามารถแกไขใหผานพนไปไดแสามารถแกไขใหผานพนไปไดและผลประโยชนยอมตกอยูที่   ละผลประโยชนยอมตกอยูที่   ลูกศิษยเปนสําคัญ   ลูกศิษยเปนสําคัญ   

ดังคํากลอนที่วาดังคํากลอนที่วา  

ระ

  
ครูตองรักและศรัทธาในอาชีพ       เพ่ือสรางกลีบดอกไมใหสวยสมครูตองรักและศรัทธาในอาชีพ       เพ่ือสรางกลีบดอกไมใหสวยสม  
ไมเบ่ือหนายทนฝนเฝาตรอมตรม   แตไมเบ่ือหนายทนฝนเฝาตรอมตรม   แตตองร่ืนช่ืนชมอุดมการณตองร่ืนช่ืนชมอุดมการณ.  .

  
((จาก  เทียนทิพยที่ทอแสง  บทกลอน  จาก  เทียนทิพยที่ทอแสง  บทกลอน  “คุณธรรมคือหางเสือของเรือจางคุณธรรมคือหางเสือของเรือจาง”    “ ”

โดย   รัตนธาดา   แกวพรหม   วันครู โดย   รัตนธาดา   แกวพรหม   วันครู 2525)  2525)

 



ครู ครู …  …
      ผูพัฒนาคน      ผูพัฒนาคน  

ผศ.ภานุวัฒน  จิระกรานนทภานุวัฒน  จิระกรานนท  ผศ.
  

คนหรือมนุษย คนหรือมนุษย  เปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญที่สุด ซ่ึงเราไมอาจปฏิเสธ เปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญที่สุด ซ่ึงเราไมอาจปฏิเสธ  

ไดวาผูที่มีสวนในการพัฒนาทรัพยากรอันมีคาน้ี ไดแก ผูที่ประกอบอาชีพครู น่ันเองไดวาผูที่มีสวนในการพัฒนาทรัพยากรอันมีคาน้ี ไดแก ผูที่ประกอบอาชีพครู น่ันเอง  
  

  ทามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วของยุคโลกาภิทามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วของยุคโลกาภิวัฒน ไดวัฒน ได

เป ล่ียนวิ ถี ชีวิตความเปนอ ยู ของ ผูคนจากสั งคมที่ มีแตความสงบรม เ ย็น เป ล่ียนวิ ถี ชีวิตความเปนอ ยู ของ ผูคนจากสั งคมที่ มีแตความสงบรม เ ย็น 

เอื้อเฟอเผ่ือแผมีความเมตตา กรุณาตอผูอื่นกลายเปนสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เอื้อเฟอเผ่ือแผมีความเมตตา กรุณาตอผูอื่นกลายเปนสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ    

เห็นแกตัว ยึดถือประโยชนตนเองเปนสําคัญเห็นแกตัว ยึดถือประโยชนตนเองเปนสําคัญ  
   

  ครูจึงเปนบุคคลที่มีหนาที่ขัดเกลา อบรม สั่งสอน ฝกฝนใหนัครูจึงเปนบุคคลที่มีหนาที่ขัดเกลา อบรม สั่งสอน ฝกฝนใหนักเรียนเปน กเรียนเปน 

คนดีมีคุณธรรม เพราะการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันจําเปนตองสรางภูมิคุมกันคนดีมีคุณธรรม เพราะการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันจําเปนตองสรางภูมิคุมกัน

ใหกับเยาวชนอยางแนนหนา  เพื่อจะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีใหกับเยาวชนอยางแนนหนา  เพื่อจะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ี

หลากหลายไดดี ครูจําเปนจะตองรับหนาที่อันหนักหนวงน้ีหลากหลายไดดี ครูจําเปนจะตองรับหนาที่อันหนักหนวงน้ี โดยเฉพาะครูประจําช้ัน โดยเฉพาะครูประจําช้ัน

เพราะ เพราะ ครูประจําช้ันจะเปนผูที่ครูประจําช้ันจะเปนผูที่ อยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุดจึงรูพฤติกรรมของอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุดจึงรูพฤติกรรมของ

นักเรียนในหองของตนเองเปนอยางดีและเหมาะจะเปนผูที่พัฒนานักเรียนใหเปนคนนักเรียนในหองของตนเองเปนอยางดีและเหมาะจะเปนผูที่พัฒนานักเรียนใหเปนคน

ดีมีคุณธรรม เพื่อท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดีมีคุณธรรม เพื่อท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
สิ่งที่เห็นไดชัดก็คือ เม่ือครูปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีงามใหนักเรียนแลว    นักเรียนจสิ่งที่เห็นไดชัดก็คือ เม่ือครูปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีงามใหนักเรียนแลว    นักเรียนจะ

คอย ๆ  ซึมซับส่ิงเหลาน้ันจากครูของเขา ไมวาจะเปนทางดานอารมณ  สังคม การคอย ๆ  ซึมซับส่ิงเหลาน้ันจากครูของเขา ไมวาจะเปนทางดานอารมณ  สังคม การ

ปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ  สิ่งเหลาน้ีเปนหนาที่ของครูประจําช้ันท้ังน้ันท่ีจะคอยดูแลปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ  สิ่งเหลาน้ีเปนหนาที่ของครูประจําช้ันท้ังน้ันท่ีจะคอยดูแล  

ะ
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สอดสองใหนักเรียนดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตอง อะไรที่ควรสอดแทรกไปในระหวางสอดสองใหนักเรียนดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกตอง อะไรที่ควรสอดแทรกไปในระหวาง

การสอน ในเวลาพัก เวลาเชการสอน ในเวลาพัก เวลาเชากอนเขาหองเรยีน  หลังเลิกเรยีนผูเขียนอยากจะากอนเขาหองเรยีน  หลังเลิกเรยีนผูเขียนอยากจะ

ถายทอดประสบการณในการปลูกฝงความคิด  คุณธรรมตาง ๆ ที่ผูเขียนไดเคยถายทอดประสบการณในการปลูกฝงความคิด  คุณธรรมตาง ๆ ที่ผูเขียนไดเคย

ปฏิบัติมาและมักจะเห็นผลเปนท่ีนาพอใจเสมอปฏิบัติมาและมักจะเห็นผลเปนท่ีนาพอใจเสมอ  

 
 

  
  

  นับต้ังแตกาวเขาหองเรียนในตอนเชนับต้ังแตกาวเขาหองเรียนในตอนเชา ผูเขียนจะทักทายนักเรียนวาา ผูเขียนจะทักทายนักเรียนวา  สวัสดีสวัสดี

คะ นักเรียนเม่ือไดยินเสียงผูเขียนเขาจะว่ิงเขามาสวัสดี แตถาวันไหนผูเขียนเขาหองคะ นักเรียนเม่ือไดยินเสียงผูเขียนเขาจะว่ิงเขามาสวัสดี แตถาวันไหนผูเขียนเขาหอง

มาอยางเงียมาอยางเงียบ ๆ  นักเรียนบางคนก็จะสวัสดี   บ ๆ  นักเรียนบางคนก็จะสวัสดี   บางคนก็จะน่ังเฉย ๆ  ซ่ึงการทักทายบางคนก็จะน่ังเฉย ๆ  ซ่ึงการทักทาย

ของครูจะมีผลกับนักเรียนเปนอยางมาก จะเปนการฝกใหนักเรียนรูจักมารยาทในของครูจะมีผลกับนักเรียนเปนอยางมาก จะเปนการฝกใหนักเรียนรูจักมารยาทใน

การทักทายรูจักการทักทายรูจักปฏิบัติตนไดถูกตองเม่ือพบครูหรือผูใหญ    สิ่งที่ผูเขียนไดฝกและปฏิบัติตนไดถูกตองเม่ือพบครูหรือผูใหญ    สิ่งที่ผูเขียนไดฝกและ

สอดแทรกใหกับนักเรียนไดปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวันเหลาน้ีจะคอยๆ ซึมซับสอดแทรกใหกับนักเรียนไดปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวันเหลาน้ีจะคอยๆ ซึมซับ  
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ใหนักเรียนทุกคนกระทําจนเปนลักษณะนิสัย  เม่ือเขาหองเรียนแลวก็เชนกัน  ใหนักเรียนทุกคนกระทําจนเปนลักษณะนิสัย  เม่ือเขาหองเรียนแลวก็เชนกัน  

นักเรียนจะตองสวดมนต น่ังสมาธิแผเมตตา นักเรียนจะตองสวดมนต น่ังสมาธิแผเมตตา ถึงชวงน้ีผูเขียนก็จะไดสอดแทรก      ถึงชวงน้ีผูเขียนก็จะไดสอดแทรก      

ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีงามใหแกนักเรียนเริ่มต้ังแตใหทุกคนคิดดี ทําดี พูดดี  โดย ศีลธรรม  จริยธรรมอันดีงามใหแกนักเรียนเริ่มต้ังแตใหทุกคนคิดดี ทําดี พูดดี  โดย 

ผูเขียนจะนํานิทานชาดกหรือเหตุการณตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน มาเลาให    ผูเขียนจะนํานิทานชาดกหรือเหตุการณตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน มาเลาให    

นักเรียนฟงแลวใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกับท้ังเนนใหนักเรียนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นกับท้ังเนนใหนักเรียนทําจิตใจใหเปนนทําจิตใจใหเปน

กลาง นึกหาเหตุผลมาประกอบการแสดงความคิดเห็น ที่จะขาดไมไดคือการทํากลาง นึกหาเหตุผลมาประกอบการแสดงความคิดเห็น ที่จะขาดไมไดคือการทํา

จิตใจ  ใหเปนบุญเปนกุศล ซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือมีเหตุการณที่ทะเลาะเบาะแวงหรือจิตใจ  ใหเปนบุญเปนกุศล ซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือมีเหตุการณที่ทะเลาะเบาะแวงหรือ

โกรธ โมโห  จะมีนักเรียนบางคนพูดข้ึนมาวา    อยาโมโหตองทําโกรธ โมโห  จะมีนักเรียนบางคนพูดข้ึนมาวา    อยาโมโหตองทําจิตใจใหเปนบุญ จิตใจใหเปนบุญ 

เปนกุศล  และเปนกุศล  และบางครั้งเม่ืบางครั้งเม่ือพบผูปกครองๆ  ก็จะมาเลาใหฟงวาลูกอยูที่บานจะใจอพบผูปกครองๆ  ก็จะมาเลาใหฟงวาลูกอยูที่บานจะใจ

เย็นลงมากทะเลาะกับนองนอยลง  สิ่งเหลาน้ีไดจากการฝกทุกวัน  ย้ําซํ้าทวนจนเย็นลงมากทะเลาะกับนองนอยลง  สิ่งเหลาน้ีไดจากการฝกทุกวัน  ย้ําซํ้าทวนจน

เกิดเปนคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค เกิดเปนคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค   
  เรามักพบวาในยุคปจจุบันน้ีเด็ก ๆ สวนใหญ มักมีกิริยา มารยาท  เรามักพบวาในยุคปจจุบันน้ีเด็ก ๆ สวนใหญ มักมีกิริยา มารยาท  

ตลอดจนคําพูดท่ีขาดความสํารวม  ตลอดจนคําพูดท่ีขาดความสํารวม  ขาดการขัดเกลา ในขณะท่ีผูเขียนหรือครูผูสอนขาดการขัดเกลา ในขณะท่ีผูเขียนหรือครูผูสอน

ทานอื่นเขาหองเรียนหัวหนาจะบอกทําความเคารพ  บางคนจะพูดเฉย ๆ โดยไมทานอื่นเขาหองเรียนหัวหนาจะบอกทําความเคารพ  บางคนจะพูดเฉย ๆ โดยไม

พนมมือไหว บางคนก็จะพูดอยางเสียไมได  ผูเขียนก็จะสอดแทรกใหเห็นวามารยาทพนมมือไหว บางคนก็จะพูดอยางเสียไมได  ผูเขียนก็จะสอดแทรกใหเห็นวามารยาท

ในสังคมเปนอยางไร  เด็กๆ ควรเคารพผูใหญ นักเรียนควรเคารพครูเพราะครูเในสังคมเปนอยางไร  เด็กๆ ควรเคารพผูใหญ นักเรียนควรเคารพครูเพราะครูเปน   ปน   

ผูมีพระคุณกับนักเรียน แลวจึงใหนักเรียนบอกทําความเคารพใหม ซ่ึงนักเรียนก็จะผูมีพระคุณกับนักเรียน แลวจึงใหนักเรียนบอกทําความเคารพใหม ซ่ึงนักเรียนก็จะ

ทําไดดี ข้ึน  มารยาทในการพูดก็เชนกัน ถานักเรียนคนไหนพูดไมมีหางเสียงทําไดดี ข้ึน  มารยาทในการพูดก็เชนกัน ถานักเรียนคนไหนพูดไมมีหางเสียง

(นักเรียนในปจจุบันมักจะพูดโดยปราศจากหางเสียงกันเปนสวนใหญนักเรียนในปจจุบันมักจะพูดโดยปราศจากหางเสียงกันเปนสวนใหญ)  ซ่ึงเปนงานซ่ึงเปนงาน

หนักท่ีครูจะตองฝก นักเรียนพูดหนักท่ีครูจะตองฝก นักเรียนพูดใหสุภาพและมีหางเสียงใหได   ผูเขียนมีวิธีฝกจนใหสุภาพและมีหางเสียงใหได   ผูเขียนมีวิธีฝกจน

ไดผลก็คือ  เม่ือเด็ก ๆ พูดโดยปราศจากหางเสียงก็จะใหพูดใหม หรือถาในเวลาไดผลก็คือ  เม่ือเด็ก ๆ พูดโดยปราศจากหางเสียงก็จะใหพูดใหม หรือถาในเวลา

สอน เม่ือใหเขาตอบคําถามถาเขาตอบส้ันๆ หวนๆ ผูเขียนก็จะใหเขาตอบใหม หรือสอน เม่ือใหเขาตอบคําถามถาเขาตอบส้ันๆ หวนๆ ผูเขียนก็จะใหเขาตอบใหม หรือ  

( )  
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จะไมเขียนขอความหรือคําตอบของเขาลงบนกระดานดํา ถาใหตอบพรอมจะไมเขียนขอความหรือคําตอบของเขาลงบนกระดานดํา ถาใหตอบพรอมกันแลวกันแลว

ไมมี ครับ คะ ก็จะถามซํ้า ๆไมมี ครับ คะ ก็จะถามซํ้า ๆ   จนกระท่ังนักเรียนนึกออกนักเรียนก็จะพูดจนกระท่ังนักเรียนนึกออกนักเรียนก็จะพูดสุภาพสุภาพ

ออกมาเอง การสอดแทรกออกมาเอง การสอดแทรก  คุณลักษณะที่ดีงามเปนส่ิงจําเปนท่ีครูจะตองทํา คุณลักษณะที่ดีงามเปนส่ิงจําเปนท่ีครูจะตองทํา

สมํ่าเสมอจนกระท่ังติดเปนนิสัย  ซ่ึงเมื่อครูพิเศษเขามาสอน  ก็จะชมเชยวาเด็กสมํ่าเสมอจนกระท่ังติดเปนนิสัย  ซ่ึงเมื่อครูพิเศษเขามาสอน  ก็จะชมเชยวาเด็ก

นักเรียนหองน้ีพูดจาไพเราะทําใหนักเรียนักเรียนหองน้ีพูดจาไพเราะทําใหนักเรียนอยากพูดเพราะมากยิ่งข้ึน  เพราะทําแลวนอยากพูดเพราะมากยิ่งข้ึน  เพราะทําแลว

เห็นผลผูเขียนก็จะเนนอีกวาเห็นผลของ การทําความดีหรือยัง ทําดีก็ไดรับชมเชยเห็นผลผูเขียนก็จะเนนอีกวาเห็นผลของ การทําความดีหรือยัง ทําดีก็ไดรับชมเชย

เปรียบเสมือนทําดีไดดีน่ันเอง ในขณะเดียวกันผูเขียนจะน่ิงเฉยถานักเรียนพูดไมมีเปรียบเสมือนทําดีไดดีน่ันเอง ในขณะเดียวกันผูเขียนจะน่ิงเฉยถานักเรียนพูดไมมี

หางเสียงไมเรียกตอบคําถาม แตถาคนไหนตอบแลวมีหางเสียงผูเขียนก็จะชมหางเสียงไมเรียกตอบคําถาม แตถาคนไหนตอบแลวมีหางเสียงผูเขียนก็จะชมเชย

เด็กๆ เม่ือไดรับคําชมเชยเขาก็จะภูมิใจที่จะทํา   สิ่งดีๆ ตอไป และจะแยงกันพูดเด็กๆ เม่ือไดรับคําชมเชยเขาก็จะภูมิใจที่จะทํา   สิ่งดีๆ ตอไป และจะแยงกันพูด

ครับ คะ ตลอดท้ังช่ัวโมงอาจกลาวไดวา ทุกวินาที    ที่ไดอยูกับนักเรียนครูจะตองครับ คะ ตลอดท้ังช่ัวโมงอาจกลาวไดวา ทุกวินาที    ที่ไดอยูกับนักเรียนครูจะตอง

สรางใหเขาเปนคนมีคุณธรรมนําความรูและมีมารยาทงดงามอยูเสมอ สรางใหเขาเปนคนมีคุณธรรมนําความรูและมีมารยาทงดงามอยูเสมอ   

เชย

  ในแตละวันครูประจําช้ันมีภารกิจท่ีในแตละวันครูประจําช้ันมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบมากมาย ตองดูแล    ตองรับผิดชอบมากมาย ตองดูแล    

ฝกฝนทักษะตางๆใหนักเรียนไดเรียนรู สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม มีนํ้าใจ ฝกฝนทักษะตางๆใหนักเรียนไดเรียนรู สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม มีนํ้าใจ 

มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูคุณคาอาหาร มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูคุณคาอาหาร (การดื่มนม และการดื่มนม และ

การรับประทานอาหารกลางวันการรับประทานอาหารกลางวัน) ทําหนาที่เปนกรรมการการรักษาความสะอาดทําหนาที่เปนกรรมการการรักษาความสะอาด

ประจําวัน สิ่ประจําวัน สิ่งเหลาน้ีผูเขียนพยายามฝกฝนใหนักเรียนทําสมํ่าเสมอดังน้ีงเหลาน้ีผูเขียนพยายามฝกฝนใหนักเรียนทําสมํ่าเสมอดังน้ี  

(

) 

  

การด่ืมนม การด่ืมนม   
  เปน เรื่ อ งที่ สร างความลํ าบากให ผู เ ขียนเปนอย างมากเ น่ืองจาก   เปน เรื่ อ งที่ สร างความลํ าบากให ผู เ ขียนเปนอย างมากเ น่ืองจาก            

เด็กประถมเปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโต   นมจึงเปนอาหารสําคัญชนิดหน่ึงที่นักเรียน  เด็กประถมเปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโต   นมจึงเปนอาหารสําคัญชนิดหน่ึงที่นักเรียน  

ทุกคนจะตองดื่มทุกวัน เม่ือนักเรียนอยูทุกคนจะตองดื่มทุกวัน เม่ือนักเรียนอยูบานผูปกครองบางทานก็จะตามใจให       บานผูปกครองบางทานก็จะตามใจให       

ดื่มนมหวาน  นมช็อคโกเล็ต ฯลฯ แตทางโรงเรียนจะเนนใหดื่มนมจืด  นมเปรี้ยว  ดื่มนมหวาน  นมช็อคโกเล็ต ฯลฯ แตทางโรงเรียนจะเนนใหดื่มนมจืด  นมเปรี้ยว  

จะมีนมช็อคโกเล็ตบางบางครั้งจึงพบปญหาเสมอวา มักจะพบขวดนมที่มีนมเต็มจะมีนมช็อคโกเล็ตบางบางครั้งจึงพบปญหาเสมอวา มักจะพบขวดนมที่มีนมเต็ม  
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ขวดตามหองนํ้า  ตามถังขยะ  เปนตน  และมักจะมีขวดนมท่ียังดื่มไมหมดเหลือขวดตามหองนํ้า  ตามถังขยะ  เปนตน  และมักจะมีขวดนมท่ียังดื่มไมหมดเหลืออยูอยู

ในกระบะบอย ๆ  สิ่งเหลาน้ีเปนปญหาของครูประจําช้ันเสมอมา  แตละคนก็จะหาในกระบะบอย ๆ  สิ่งเหลาน้ีเปนปญหาของครูประจําช้ันเสมอมา  แตละคนก็จะหา

วิธีที่จะใหนักเรียนดื่มนมใหครบทุกคนสําหรับผูเขียนก็วิธีที่จะใหนักเรียนดื่มนมใหครบทุกคนสําหรับผูเขียนก็จะใหเอานมมาวางไวที่โตะจะใหเอานมมาวางไวที่โตะ

แลวแลวดื่ม  แตบางครั้งเวลาจะไมพอ เพราะนักเรียนจะตองเรีดื่ม  แตบางครั้งเวลาจะไมพอ เพราะนักเรียนจะตองเรียนในวิชาตอไป  ผูเขียนยนในวิชาตอไป  ผูเขียน

ก็จะใหก็จะใหนักเรียนท่ีมักจะดื่นักเรียนท่ีมักจะดื่มนมชา ๆ หรือดื่มไมหมด มาดื่มกับผูเขียนแลวใชวิธีนับ มนมชา ๆ หรือดื่มไมหมด มาดื่มกับผูเขียนแลวใชวิธีนับ   

1 ,  2 3 ,  4 ….  5  เม่ือนับถึง เม่ือนับถึง 5 นักเรียนจะตองดื่มหมดทุกคน  อาจจะนับชา ๆ นักเรียนจะตองดื่มหมดทุกคน  อาจจะนับชา ๆ 

สําหรับรอคนที่ดื่มยาก นักเรียนท่ีดื่มเร็วก็มักจะมายืนดื่มดวย และหมดอยางรวดเร็วสําหรับรอคนที่ดื่มยาก นักเรียนท่ีดื่มเร็วก็มักจะมายืนดื่มดวย และหมดอยางรวดเร็ว

ผูเขียนก็ ชมเชย หรือถาผูเขียนไมมีเวลาก็ผูเขียนก็ ชมเชย หรือถาผูเขียนไมมีเวลาก็จะใหนักเรียนจับคูกันดื่มนม แลวยังจะใหนักเรียนจับคูกันดื่มนม แลวยัง

สอดแทรกคุณคาของการด่ืมนม  ความซื่อสัตยที่ทุกคนจะตองมี  บางครั้งก็จะมีสอดแทรกคุณคาของการด่ืมนม  ความซื่อสัตยที่ทุกคนจะตองมี  บางครั้งก็จะมี

นักเรียนท่ีไมยอมดื่มเม่ือครูหรือเพื่อนๆ เผลอผูเขียนก็จะตองหาวิธีตามหาคนท่ีนักเรียนท่ีไมยอมดื่มเม่ือครูหรือเพื่อนๆ เผลอผูเขียนก็จะตองหาวิธีตามหาคนท่ี    

ไมดื่มโดยสราไมดื่มโดยสรางสถานการณงสถานการณ ข้ึนมา เชน จะเอาข้ึนมา เชน จะเอาไปเขาเครื่องจับเท็จถาใครไปเขาเครื่องจับเท็จถาใครโกหก    

เด็ก ๆ ก็ไมอยากเปนคนโกหกก็จะลุกข้ึนดื่มนมแลวก็จะบอกดังๆ วาลืม ผูเขียนก็เด็ก ๆ ก็ไมอยากเปนคนโกหกก็จะลุกข้ึนดื่มนมแลวก็จะบอกดังๆ วาลืม ผูเขียนก็

จะบอกวาดีมากท่ีนึกออกอยาลืมแบบน้ีอีกนะคะ   จะบอกวาดีมากท่ีนึกออกอยาลืมแบบน้ีอีกนะคะ   (จริง ๆ  แลวนักเรียนจงใจท่ีจะจริง ๆ  แลวนักเรียนจงใจท่ีจะ

ไมดื่มเพราะไมชอบไมดื่มเพราะไมชอบ)  การที่ครูใชคําพูดออนโยนไมดุวาจะทําใหนักเรียนอยากทําในการที่ครูใชคําพูดออนโยนไมดุวาจะทําใหนักเรียนอยากทําใน

สิ่งที่แมจะฝนความรูสิ่งที่แมจะฝนความรูสึกก็ตามสึกก็ตาม  

  

, , ….1 2 3 4 5  5 

    

โกหก    

(

)  
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การรับประทานอาหารกลางวันการรับประทานอาหารกลางวัน  
   เปนชวงเวลาสําคัญที่ครูจะฝกมารยาทท่ีดีงาม  ฝกการรูคุณคาของอาหาร เปนชวงเวลาสําคัญที่ครูจะฝกมารยาทท่ีดีงาม  ฝกการรูคุณคาของอาหาร

ใหกับนักเรียน  เรามักจะพบวาในสังคมปจจุบัน เด็ก ๆ มักจะอยูกับคนรับใชเปนใหกับนักเรียน  เรามักจะพบวาในสังคมปจจุบัน เด็ก ๆ มักจะอยูกับคนรับใชเปน

สวนใหญ  กิริยามารยาทตลอดจนคําพูด  จะขาดความสํารวมขาดการขัดเกลาสวนใหญ  กิริยามารยาทตลอดจนคําพูด  จะขาดความสํารวมขาดการขัดเกลา

โดยเฉพาโดยเฉพาะมารยาทในการรับประทานอาหารเปนส่ิงจําเปนและสําคัญมาก เพราะะมารยาทในการรับประทานอาหารเปนส่ิงจําเปนและสําคัญมาก เพราะ

นักเรียนจะตองเติบโตเปนผูใหญอยูในสังคม  นอกจากจะฝกเรื่องการใชชอนสอม  นักเรียนจะตองเติบโตเปนผูใหญอยูในสังคม  นอกจากจะฝกเรื่องการใชชอนสอม  

การเค้ียวอาหารไมใหเสียงดัง    การตักขาวในถาดไมใหเลอะเทอะ ผูเขียนก็จะการเค้ียวอาหารไมใหเสียงดัง    การตักขาวในถาดไมใหเลอะเทอะ ผูเขียนก็จะ

สังเกตนักเรียนแตละคนวาปฏิบัติไดถูกตองมากนอยสังเกตนักเรียนแตละคนวาปฏิบัติไดถูกตองมากนอยเพียงใด  สิ่งที่เห็นผลก็คือ เพียงใด  สิ่งที่เห็นผลก็คือ   

การรูคุณคาอาหารจะใหเปนคะแนน นักเรียนจะมาเขียนคะแนนตามที่รับประทานการรูคุณคาอาหารจะใหเปนคะแนน นักเรียนจะมาเขียนคะแนนตามที่รับประทาน

ได ได 4  ,  3  ,  2  ,1 และ  และ 0  เม่ือครบสัปดาหหรือเดือน ผูเขียนก็จะรวมคะแนนให    เม่ือครบสัปดาหหรือเดือน ผูเขียนก็จะรวมคะแนนให      

แลวกลาวชมเชยและใหรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีรับประทานจนหมด  ใหกําลังใจแลวกลาวชมเชยและใหรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีรับประทานจนหมด  ใหกําลังใจ

นักเรียนท่ีนักเรียนท่ีรับประทานไดนอย การปลูกฝง ฝกฝน จนเปนทักษะทําใหนักเรียนรับประทานไดนอย การปลูกฝง ฝกฝน จนเปนทักษะทําใหนักเรียน

สามารถพัฒนาคุณภาพหลาย ๆ ดานควบคูกันไป  หลังจากรับประทานอาหารแลวสามารถพัฒนาคุณภาพหลาย ๆ ดานควบคูกันไป  หลังจากรับประทานอาหารแลว

นักเรียนทุกคนก็จะตองแปรงฟน  แตจะมีนักเรียนหลาย ๆ คนที่มักจะละเลย นักเรียนทุกคนก็จะตองแปรงฟน  แตจะมีนักเรียนหลาย ๆ คนที่มักจะละเลย    

บางคนก็รีบไปเลน บางทีผูเขียนก็จะเลนละคร เชน เดินเขามาในบางคนก็รีบไปเลน บางทีผูเขียนก็จะเลนละคร เชน เดินเขามาในหองจะแกลงพูดวา หองจะแกลงพูดวา 

เหม็นจังคงจะยังมีบางคนลืมแปรงฟนหรือเปลาคะ ก็จะเหม็นจังคงจะยังมีบางคนลืมแปรงฟนหรือเปลาคะ ก็จะมีหลาย ๆ คนท่ีลุกข้ึนไปมีหลาย ๆ คนท่ีลุกข้ึนไป

แปรงฟนแปรงฟน แลวก็จะยิ้ม ๆ แลวบอกวาลืม  บางวันก็จะขอดูแปรงสีฟนวาของใคร แลวก็จะยิ้ม ๆ แลวบอกวาลืม  บางวันก็จะขอดูแปรงสีฟนวาของใคร    

ไมเปยกบาง นักเรียนก็จะรีบไปแปรงฟนทันทีไมเปยกบาง นักเรียนก็จะรีบไปแปรงฟนทันที 

  

4 , 3 , 2 ,1 0     
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การทําหนาท่ีกรรมการรักษาความสะอาดประจําวัการทําหนาท่ีกรรมการรักษาความสะอาดประจําวัน  น    
  การอยู ร วมกันจํา เปน ท่ี นัก เรียนทุกคนจะตองช วย กันดูแลรักษา         การอยู ร วมกันจํา เปน ท่ี นัก เรียนทุกคนจะตองช วย กันดูแลรักษา         

ความสะอาดหองเรียน และการมอบหมายใหนักเรียนทําหนาท่ีรักษาความสะอาดก็ความสะอาดหองเรียน และการมอบหมายใหนักเรียนทําหนาท่ีรักษาความสะอาดก็

ควรจัดเปนระบบ ถาใหนักเรียนเลือกทําเองนักเรียนก็จะเลือกทําแตในสิ่งที่ตัวเองควรจัดเปนระบบ ถาใหนักเรียนเลือกทําเองนักเรียนก็จะเลือกทําแตในสิ่งที่ตัวเอง

ชอบ ทําใหทํางานเปนเพียงอยางใดอยางหน่ึงชอบ ทําใหทํางานเปนเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ผูเขียนก็จะหาวิธีใหนักเรียนไดเทาน้ัน ผูเขียนก็จะหาวิธีใหนักเรียนได

ทํางานหลาย ๆ อยางสลับกันไปโดยผูเขียนจะกําหนดจุดตาง ๆ ใหนักเรียนทํา ทํางานหลาย ๆ อยางสลับกันไปโดยผูเขียนจะกําหนดจุดตาง ๆ ใหนักเรียนทํา     

ดังตัวอยางดังตัวอยาง  
    

จุดท่ี กรรมการเวรวันน้ี   คุณทําอะไร 
งานท่ีรับผิดชอบ 

1 กระดานดํา 

2 กระดานดํา 

3 กวาดพื้นหนาหอง  + หมู 1 + 2 และถูพื้น 

4 กวาดพื้นหนาหอง  + หมู 3 - 4  และถูพื้น 

5 เช็ดชองรองเทา 

6 เปล่ียนนํ้าดอกไม + จัดโตะหมู 1 - 2    

7 เทขยะ  + จัดโตะ หมู 3 – 4  

8 เวรตรวจกระเปา 
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ผูเขียนจะทําเปนแฟมมอบหมายหนาที่วางไวที่โตะ นักเรียนก็จะมาดูวา ตัวเองผูเขียนจะทําเปนแฟมมอบหมายหนาที่วางไวที่โตะ นักเรียนก็จะมาดูวา ตัวเอง

ทําจุดไหนในวันน้ีซึ่งผูเขียนจะเวียนใหนักเรียนทําจนครบทุกจุดแลวก็จะต้ัง  หัวหนาเวรทําจุดไหนในวันน้ีซึ่งผูเขียนจะเวียนใหนักเรียนทําจนครบทุกจุดแลวก็จะต้ัง  หัวหนาเวร

รับผิดชอบใหหัวหนาประเมินการทํางานโดยรวมของสมาชิกส้ัน ๆ     หลังจากน้ันผูเขียนรับผิดชอบใหหัวหนาประเมินการทํางานโดยรวมของสมาชิกส้ัน ๆ     หลังจากน้ันผูเขียน

ก็จะมาดูอีกคร้ัง  ถก็จะมาดูอีกคร้ัง  ถาเวรวันไหนทําไมเรียบรอยหรือสมาชิกคนใดหนีเวรก็จะมีการทําโทษ  าเวรวันไหนทําไมเรียบรอยหรือสมาชิกคนใดหนีเวรก็จะมีการทําโทษ  

เชน ใหทําตออีก เชน ใหทําตออีก 1 วัน วัน 2 วัน  เปนตน  แตถาทําดีก็จะไดรับ    คําชมเชยมีคะแนนให ถาวัน  เปนตน  แตถาทําดีก็จะไดรับ    คําชมเชยมีคะแนนให ถา

เปนเด็กเล็กก็จะติดดาวให  เปนส่ิงที่ครูประจําช้ันจะตองฝกหนาที่ความรับผิดชอบเหลาน้ีเปนเด็กเล็กก็จะติดดาวให  เปนส่ิงที่ครูประจําช้ันจะตองฝกหนาที่ความรับผิดชอบเหลาน้ี

ใหนักเรียน  ถานักเรียนทําใหนักเรียน  ถานักเรียนทําโดยมีจุดประสงคที่แนชัดวาตนเองมีหนาที่อะไร นักเรียนก็จะโดยมีจุดประสงคที่แนชัดวาตนเองมีหนาที่อะไร นักเรียนก็จะ

ปฏิบัติไดดี และเพิ่มพูนคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามใหกับนักเรียนอีกดวยปฏิบัติไดดี และเพิ่มพูนคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามใหกับนักเรียนอีกดวย  

1 2 

ตัวอยางตัวอยาง รายช่ือนักเรียนท่ีมีหนาที่กรรมการรักษาความสะอาดประจําวัน รายช่ือนักเรียนท่ีมีหนาที่กรรมการรักษาความสะอาดประจําวัน    
 หนาท่ี ช่ือ คุณภาพ ความเห็นหัวหนา / อาจารย 

   4 3 2 1  

1 กนิษฐิกา      
2 กฤตวัฒน      
3 กานตนิธิ      
4 คมสัน      
5 ชญานิศ      
6 ชยานันต      
7 ณิชกมล      

จันทร 

   *    8 คิด      
1 ฐิติพงศ      
2 ธนากนก      
3 ธัชนนท      

   *   4 ธัญชนก      
5 ธีม      
6 น. นัสรี      

7 นันทวรรณ      

อังคาร 

8 ปฏิภาณี      

* หัวหนากรรมการรักษาความสะอาดประจําวัน (ผูประเมินผลงานของเพ่ือนๆ) 
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ขณะเดียวกันในวันท่ีนักเรียนมีหนาที่เปนกรรมการรักษาความสะอาดขณะเดียวกันในวันท่ีนักเรียนมีหนาที่เปนกรรมการรักษาความสะอาด

ประจําวันผูเขียนจะแนะนําใหนักเรียนนําดอกไมมาประดับหอง  แลวจะเขียนไวที่     ประจําวันผูเขียนจะแนะนําใหนักเรียนนําดอกไมมาประดับหอง  แลวจะเขียนไวที่     

แผนรายชื่อ นัแผนรายชื่อ นักเรียนวา ดอกไมของใคร ดอกไมของคุณ หรือใครทําใหหองสวยงาม  กเรียนวา ดอกไมของใคร ดอกไมของคุณ หรือใครทําใหหองสวยงาม  

ติดแผนรายช่ือไวที่บอรดหรือผนังหอง  ดังตัวอยางติดแผนรายช่ือไวที่บอรดหรือผนังหอง  ดังตัวอยาง  

  
ดอกไมของใคร  ดอกไมของคุณ 

ช่ือนักเรียน  

1. กชกร                

2. ขจีรัตน                

3. คณิน                

4. ฉัตรชัย                

5. ดลนภา                

6. ทีฆนนท                

7. บารมี                

8.     ปวลี                

นักเรียนระบายสีที่ชอง    ทายช่ือของตัวเองในวันท่ีนักเรียนนําดอกไมมา           

  
การทําตารางเชนน้ีผูเขียนจะสามารถตรวจสอบและรูไดวาใครบางที่มีการทําตารางเชนน้ีผูเขียนจะสามารถตรวจสอบและรูไดวาใครบางที่มี

ความรับผิดชอบนําดอกไมมาในวันท่ีนักเรียนเปนกรรมการรักษาความสะอาด มรับผิดชอบนําดอกไมมาในวันท่ีนักเรียนเปนกรรมการรักษาความสะอาด 

ประจําวัน นอกจากน้ันแลวก็ยังฝกใหนักเรียนจัดแจกันดอกไมที่นักเรียนนํามา       ประจําวัน นอกจากน้ันแลวก็ยังฝกใหนักเรียนจัดแจกันดอกไมที่นักเรียนนํามา       

สิ่งเหลาน้ีจะตองหลอหลอมไปวันละเล็กละนอย นักเรียนก็จะซึมซับไปเรื่อย ๆ  สิ่งเหลาน้ีจะตองหลอหลอมไปวันละเล็กละนอย นักเรียนก็จะซึมซับไปเรื่อย ๆ      

ควา
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การสรางระเบียบวินัยการสรางระเบียบวินัย  
  ในการอยูรวมกันในการอยูรวมกัน  ครูประจําช้ันจะตองมีระบบ ระเบียบ กฎ กติกา ในหอง  ครูประจําช้ันจะตองมีระบบ ระเบียบ กฎ กติกา ในหอง

ใหนักเรียนไดปฏิบัติในแนวเดียวกันเริ่มต้ังแตวันแรกที่รับนักเรียนมาครูก็จะตอง  ใหนักเรียนไดปฏิบัติในแนวเดียวกันเริ่มต้ังแตวันแรกที่รับนักเรียนมาครูก็จะตอง  

ปฐมนิเทศมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบใหกับนักเรียนทุกคนตลอดจน      ปฐมนิเทศมอบหมายภาระงานความรับผิดชอบใหกับนักเรียนทุกคนตลอดจน      

กฎระเบียบตาง ๆ ที่นักเรียนตองปฏิบัติ  เม่ืออยูในหองผูเกฎระเบียบตาง ๆ ที่นักเรียนตองปฏิบัติ  เม่ืออยูในหองผูเขียนก็จะจัดใหนักเรียนอยูขียนก็จะจัดใหนักเรียนอยู

เปนกลุม แลวใหนักเรียนต้ังช่ือกลุมกันเอง  เม่ือครูเขามาสอนก็จะควบคุมช้ันไดงายเปนกลุม แลวใหนักเรียนต้ังช่ือกลุมกันเอง  เม่ือครูเขามาสอนก็จะควบคุมช้ันไดงาย

โดยบวก ลบ คะแนนกลุมตางๆ จะทําใหหองสงบได  หรือถานักเรียนท่ีเล็กหนอย โดยบวก ลบ คะแนนกลุมตางๆ จะทําใหหองสงบได  หรือถานักเรียนท่ีเล็กหนอย 

(ประถมตนประถมตน)  ยังไมเขาใจ  ครูอาจจะนับ ยังไมเขาใจ  ครูอาจจะนับ 1  ,  2  ,  3  นอกจากน้ันการเตรียมหองเนอกจากน้ันการเตรียมหองเรียนรียน

เปนส่ิงสําคัญมาก  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักดูแลกันเอง ผูเขียนจะใหหัวหนาช้ันออกมาเปนส่ิงสําคัญมาก  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักดูแลกันเอง ผูเขียนจะใหหัวหนาช้ันออกมา

ขีด ขีด 1 ถึง ถึง 5 ขีด ขีด /////    เม่ือใดที่หัวหนาขีดครบ เม่ือใดที่หัวหนาขีดครบ 5  ขีดแลว  หัวหนาช้ันก็จะบวกขีดแลว  หัวหนาช้ันก็จะบวก

คะแนนใหหมูที่เรียบรอยกอน ซ่ึงวิธีน้ีใชไดผลจริง ๆ นักเรียนจะน่ังกันเรียบรอย  คะแนนใหหมูที่เรียบรอยกอน ซ่ึงวิธีน้ีใชไดผลจริง ๆ นักเรียนจะน่ังกันเรียบรอย  

เพื่อคะเพื่อคะแนนหมูจะไดเพิ่มข้ึน  และส่ิงผูเขียนไดทําอีกก็คือ  ถานักเรียนพูดมาก ๆ แนนหมูจะไดเพิ่มข้ึน  และส่ิงผูเขียนไดทําอีกก็คือ  ถานักเรียนพูดมาก ๆ 

ผูเขียนจะเขียนคําวา เงียบ  บนกระดานดํา แลวเขียน ผูเขียนจะเขียนคําวา เงียบ  บนกระดานดํา แลวเขียน + คะแนน  คะแนน  500  1000  เปนเปน

ตน  เม่ือนักเรียนไดอานบนกระดานดํานักเรียนจะเงียบโดยปริยาย เปนการฝกตน  เม่ือนักเรียนไดอานบนกระดานดํานักเรียนจะเงียบโดยปริยาย เปนการฝก

ระเบียบวินัยการรูจักมารยาทในหองเรียนโดระเบียบวินัยการรูจักมารยาทในหองเรียนโดยตัวนักเรียนเองดวย และครูก็จะไดไมยตัวนักเรียนเองดวย และครูก็จะไดไม

ตองสงเสียงดังดุนักเรียนอีกดวยตองสงเสียงดังดุนักเรียนอีกดวย  

( )  1 , 2 , 3  

1 5 /////    5  

+ 500  1000  

  

การคุมช้ันเรียนการคุมช้ันเรียน  
  การเรียน  การสอนนักเรียน ครูทุกคนตองการใหนักเรีการเรียน  การสอนนักเรียน ครูทุกคนตองการใหนักเรียน กลาคิด กลาทํา ยน กลาคิด กลาทํา 

กลาแสดงออก กลาแสดงออก แตบางครั้งการคุมช้ันจะยากเพราะนักเรียนจะแยงกันตอบแยงกันแตบางครั้งการคุมช้ันจะยากเพราะนักเรียนจะแยงกันตอบแยงกัน

พูด  ผูเขียนมีวิธีที่จะทําใหเด็พูด  ผูเขียนมีวิธีที่จะทําใหเด็กสงบ คือ เม่ือหองเรียนเริ่มไมมีระเบียบผูเขียนก็จะกสงบ คือ เม่ือหองเรียนเริ่มไมมีระเบียบผูเขียนก็จะ

หยุดน่ิงมองดูรอบ ๆ หองนักเรียนเม่ือเห็นผูเขียนน่ิงก็จะเริ่มจะน่ิงกันทีละคน หยุดน่ิงมองดูรอบ ๆ หองนักเรียนเม่ือเห็นผูเขียนน่ิงก็จะเริ่มจะน่ิงกันทีละคน 2 คน              คน              

แลวหองก็จะสงบพรอมจะเรียนตอได  แตถายืนแลวก็ยังไมเงียบผูเขียนก็จะไปยืนแลวหองก็จะสงบพรอมจะเรียนตอได  แตถายืนแลวก็ยังไมเงียบผูเขียนก็จะไปยืน  
2 
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ถือแปรงลบกระดานคอยลบคะแนนหมูถือแปรงลบกระดานคอยลบคะแนนหมูทที่เสียงดัง ซ่ึงวิธีน้ีจะไดผลดีมากเงียบอยาง    ี่เสียงดัง ซ่ึงวิธีน้ีจะไดผลดีมากเงียบอยาง    

รวดเร็ว  และเมื่อนักเรียนต้ังใจตอบคําถามกระตือรือรน ผูเขียนก็จะบวกคะแนนใหรวดเร็ว  และเมื่อนักเรียนต้ังใจตอบคําถามกระตือรือรน ผูเขียนก็จะบวกคะแนนให

แลวก็จะบอกนักเรียนวาน่ีแหละผลแหงการทําความดีก็จะไดสิ่งที่ดีตอบแทน      แลวก็จะบอกนักเรียนวาน่ีแหละผลแหงการทําความดีก็จะไดสิ่งที่ดีตอบแทน      

นอกจากน้ันแลวในขณะมีการเรียนการสอน ก็จําเปนอยางยิ่งที่คนอกจากน้ันแลวในขณะมีการเรียนการสอน ก็จําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองสอดแทรก    รูจะตองสอดแทรก    

คุณธรรมที่ดีงามลงไปสิ่งที่ผูเขียนทําและเห็นผลชัดเจนก็คือ เรื่องการพูดท่ีมีหางคุณธรรมที่ดีงามลงไปสิ่งที่ผูเขียนทําและเห็นผลชัดเจนก็คือ เรื่องการพูดท่ีมีหาง

เสียง การไหว  การรูจักขอบคุณ และการขอโทษเสียง การไหว  การรูจักขอบคุณ และการขอโทษ      

  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
  มี คุณลักษณะหลายอยางที่ครูมี คุณลักษณะหลายอยางที่ครู

จําเปนจะตองสอดแทรกใหนักเรียนไดจําเปนจะตองสอดแทรกใหนักเรียนได

ตระหนักอยูเสมอ และมักจะมีตระหนักอยูเสมอ และมักจะมีเหตุเหตุการณการณ

เฉพาะหนาตางๆเฉพาะหนาตางๆที่จะตองแกไขตลอดเวลา    ที่จะตองแกไขตลอดเวลา    

เพราะการที่นักเรียนมาจากตางครอบครัวเพราะการที่นักเรียนมาจากตางครอบครัว

ตางสถานท่ีและตางการอบรม ทําใหครูตางสถานท่ีและตางการอบรม ทําใหครู

ตองมีหนาที่หลอมความตางใหเปนความเหมือนและมีความเขาใจท่ีตรงกัน          ตองมีหนาที่หลอมความตางใหเปนความเหมือนและมีความเขาใจท่ีตรงกัน          

ครูประจําช้ันจะพบกับพฤติกรรมตางๆมากมายของนักเรียนท่ีพึงประสงคแลครูประจําช้ันจะพบกับพฤติกรรมตางๆมากมายของนักเรียนท่ีพึงประสงคและไมพึงะไมพึง

ประสงค เม่ือใดที่พบเหตุการณที่ไมพึงประสงคผูเขียนก็จะมีวิธีแกไข   แตกตางกันประสงค เม่ือใดที่พบเหตุการณที่ไมพึงประสงคผูเขียนก็จะมีวิธีแกไข   แตกตางกัน

ออกไป เชน เรื่องการหยิบของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตมาเปนของตนเอง ออกไป เชน เรื่องการหยิบของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตมาเปนของตนเอง (ขโมย) 

สวนใหญเม่ือเกิดกรณีของหาย ผูเขียนก็จะถามกอนวาใครเห็นของเพื่อนบาง หรือสวนใหญเม่ือเกิดกรณีของหาย ผูเขียนก็จะถามกอนวาใครเห็นของเพื่อนบาง หรือ

ใครหยิบของเพื่อนติดใครหยิบของเพื่อนติดไปบางเมื่อนักเรียนยอมรับผูเขียนก็จะชมเชยนักเรียนวามี    ไปบางเมื่อนักเรียนยอมรับผูเขียนก็จะชมเชยนักเรียนวามี    

ความซ่ือสัตยดี  แตถานักเรียนท่ีหยิบของไปไมยอมรับผูเขียนก็จะพยายามหาความซ่ือสัตยดี  แตถานักเรียนท่ีหยิบของไปไมยอมรับผูเขียนก็จะพยายามหา

มาตรการตางๆ   มาจัดการใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดข้ึน ข้ันแรกผูเขียนมักจะมาตรการตางๆ   มาจัดการใหเหมาะสมกับเหตุการณที่เกิดข้ึน ข้ันแรกผูเขียนมักจะ  

(ขโมย) 
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ขอตรวจ ขอตรวจ  คนกระเปานักเรียนทุกคนเพื่อหาของกลาง แ คนกระเปานักเรียนทุกคนเพื่อหาของกลาง แตปจจุบันน้ีตปจจุบันน้ี เราจะพบวาเราจะพบวา

แมแตจะ แมแตจะ คนกระเปาก็มักจะหาไมเจอ ผูเขียนเคยพบวามีนักเรียนมาบอกวาเพื่อนคนกระเปาก็มักจะหาไมเจอ ผูเขียนเคยพบวามีนักเรียนมาบอกวาเพื่อน

คนน้ีไดขโมยเกมกดของเขาไปซ่ึงมีราคาคอนขางแพงถึงแมวาทางโรงเรียนจะหามคนน้ีไดขโมยเกมกดของเขาไปซ่ึงมีราคาคอนขางแพงถึงแมวาทางโรงเรียนจะหาม

นักเรียนไมให นําของมีราคามาโรงเรียน  แตก็จะมีนักเรียนแอบนํามาเสมอ  ข้ันแรกนักเรียนไมให นําของมีราคามาโรงเรียน  แตก็จะมีนักเรียนแอบนํามาเสมอ  ข้ันแรก

ผูเขียนก็จผูเขียนก็จะถามกอนวาใครเห็นเกมกดของเพื่อนบาง ถานักเรียนยังไมยอะถามกอนวาใครเห็นเกมกดของเพื่อนบาง ถานักเรียนยังไมยอมรับผูเขียนมรับผูเขียน

ก็จะตองหาวิธีการ  ก็จะตองหาวิธีการ  ที่จะใหคนที่หยิบไปยอมรับใหได  ถาเด็กเล็กก็จที่จะใหคนที่หยิบไปยอมรับใหได  ถาเด็กเล็กก็จะเลานิทานใหะเลานิทานให

เห็นถึงผลกรรมของการหยิบของเห็นถึงผลกรรมของการหยิบของๆ ผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต แตถานักเรียนโตข้ึนมาๆ ผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต แตถานักเรียนโตข้ึนมา

หนอยประถมปลายบางคร้ังก็ใชไมไดหนอยประถมปลายบางคร้ังก็ใชไมไดผล อาจจะตองขอความรวมมือกับทางบาน  ผล อาจจะตองขอความรวมมือกับทางบาน  

ซ่ึงผูเขียนก็ไดโทรศัพทนัดผูปกครองมาพูดคุยวาเห็นของแบบน้ีมีอยูที่บาซ่ึงผูเขียนก็ไดโทรศัพทนัดผูปกครองมาพูดคุยวาเห็นของแบบน้ีมีอยูที่บานหรือเปลา  นหรือเปลา  

มันเปนของเพื่อน มันเปนของเพื่อน นักเรียนท่ีถูกลูกคุณหยิบเอาไป  ผูปกครองก็จะไปอบรมลูกอีกทางนักเรียนท่ีถูกลูกคุณหยิบเอาไป  ผูปกครองก็จะไปอบรมลูกอีกทาง

หน่ึง  สวนผูเขียนก็จะตองคุยกับนักเรียนเพื่อสอดแทรกความรูหน่ึง  สวนผูเขียนก็จะตองคุยกับนักเรียนเพื่อสอดแทรกความรูสึกผิสึกผิดชอบช่ัวดีลงไป ดชอบช่ัวดีลงไป 

เชน ถาเปนคุณเชน ถาเปนคุณๆ จะรูสึกอยางไรเมื่อมีคๆ จะรูสึกอยางไรเมื่อมีคนมาเอาของคุณไปอยางน้ีเปนตน นมาเอาของคุณไปอยางน้ีเปนตน ครูจะตองครูจะตอง

อบรมสอดแทรก จริยธรรมความดีงาม  ความรูผิดชอบช่ัวดี  เพื่อใหนักเรียนไดอบรมสอดแทรก จริยธรรมความดีงาม  ความรูผิดชอบช่ัวดี  เพื่อใหนักเรียนได

ตระหนักถึงคุณคาแหงความดี นอกจากนักเรียนแลวครูตระหนักถึงคุณคาแหงความดี นอกจากนักเรียนแลวครูยังสามารถพูดยังสามารถพูดคุย เสนอแนะคุย เสนอแนะ

ผูปกครองในกาผูปกครองในการสังเกตดูพฤติกรรมลูกของตนเอง  ตรวจดูกระเปานักเรียนวามีสิ่งรสังเกตดูพฤติกรรมลูกของตนเอง  ตรวจดูกระเปานักเรียนวามีสิ่ง

แปลกปลอมติดกระเปากลับบานหรือเปลา บางครั้งก็จะมีผูปกครองมาขอพบผูเขียนแปลกปลอมติดกระเปากลับบานหรือเปลา บางครั้งก็จะมีผูปกครองมาขอพบผูเขียน

และนําของท่ีลูกหยิบติดมือกลับบานมาคืนก็มีซ่ึงปญหาการลักขโมยน้ีถาบานและและนําของท่ีลูกหยิบติดมือกลับบานมาคืนก็มีซ่ึงปญหาการลักขโมยน้ีถาบานและ

โรงเรียนไมรวมมือกันท่ีจะชวยเหลือ   นักเรียนแลวโรงเรียนไมรวมมือกันท่ีจะชวยเหลือ   นักเรียนแลวนักเรียนอาจจะทําจนเปนนิสัยได นักเรียนอาจจะทําจนเปนนิสัยได 

และการปลูกฝงใหนักเรียนมี และการปลูกฝงใหนักเรียนมี ความซ่ือสัตยก็จะเปนเกราะปองกันตัวเขาตลอดไปความซ่ือสัตยก็จะเปนเกราะปองกันตัวเขาตลอดไป  
  สิ่งสําคัญที่ควรปลูกฝงและพัฒนาใหนักเรียนซึมซับ และตระหนักรูในการท่ีสิ่งสําคัญที่ควรปลูกฝงและพัฒนาใหนักเรียนซึมซับ และตระหนักรูในการท่ี

จะดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  ไดแก การรักษาความสะอาด การรูคุณคาและ   จะดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  ไดแก การรักษาความสะอาด การรูคุณคาและ   

รักษาทรัพยสมบัรักษาทรัพยสมบัติของสวนรวมและสวนตัว  ในประสบการณที่ผานมา  ผูเขียนติของสวนรวมและสวนตัว  ในประสบการณที่ผานมา  ผูเขียน  
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พบวา พบวา นักเรียนมักจะละเลย ขาดการมีจิตสาธารณะที่จะชวยเหลืองานสวนรวมนักเรียนมักจะละเลย ขาดการมีจิตสาธารณะที่จะชวยเหลืองานสวนรวม

แมแตเรื่องสวนตัวก็จะละเลย บอยครั้งที่นักเรียนจะท้ิแมแตเรื่องสวนตัวก็จะละเลย บอยครั้งที่นักเรียนจะท้ิงของๆตนเอง ทั้งดินสอ งของๆตนเอง ทั้งดินสอ 

ยางลบ ยางลบ เศษกระดาษบนพื้น โตะ เกาอี้ ระเกะระกะ  สิ่งเหลาน้ีเศษกระดาษบนพื้น โตะ เกาอี้ ระเกะระกะ  สิ่งเหลาน้ีครูประจําช้ันจะตองครูประจําช้ันจะตอง

ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงผูเขียนไดปลูกฝงใหนักเรียนรูจักรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงผูเขียนได

ฝกและ   สอดแทรกโดยใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง เม่ือนักเรียนลุกออกจากท่ีน่ังฝกและ   สอดแทรกโดยใหนักเรียนปฏิบัติดวยตนเอง เม่ือนักเรียนลุกออกจากท่ีน่ัง

นักเรียนจะตองดูแลบริเวณที่น่ังวามีเศษกระดาษตกอยูใตโตะไหม แตละคนจัดโตะนักเรียนจะตองดูแลบริเวณที่น่ังวามีเศษกระดาษตกอยูใตโตะไหม แตละคนจัดโตะ

ไดตรงแไดตรงแถวหรือเปลา เกาอี้เก็บเรียบรอยไหม เก็บของใชและอุปกรณ เครื่องเขียนถวหรือเปลา เกาอี้เก็บเรียบรอยไหม เก็บของใชและอุปกรณ เครื่องเขียน

เปนอยางไร และที่สําคัญในขณะที่นักเรียนจัดโตะเก็บของเรียบรอยแลว โตะของครูเปนอยางไร และที่สําคัญในขณะที่นักเรียนจัดโตะเก็บของเรียบรอยแลว โตะของครู

ก็จะตอง   เรียบรอยดวยเพื่อเปนตัวอยางที่ดีกับนักเรียน ผูเขียนสังเกตเห็นวาเม่ือก็จะตอง   เรียบรอยดวยเพื่อเปนตัวอยางที่ดีกับนักเรียน ผูเขียนสังเกตเห็นวาเม่ือ

นักเรียนฝกทําจนเปนนิสัยแลนักเรียนฝกทําจนเปนนิสัยแลวเขาจะปฏิบัติไดเองโดยที่ผูเขียนไมตองคอยย้ําซํ้าทวน วเขาจะปฏิบัติไดเองโดยที่ผูเขียนไมตองคอยย้ําซํ้าทวน 

แตสิ่งเหลาน้ีตองอาศัยเวลาและความใสใจของครูน่ันเอง และเม่ือนักเรียนทําไดแตสิ่งเหลาน้ีตองอาศัยเวลาและความใสใจของครูน่ันเอง และเม่ือนักเรียนทําได

ผูเขียนก็จะใหรางวัลแกนักเรียนโดยใหคะแนนหมูและการพูดชมเชยเพ่ือเปน   ผูเขียนก็จะใหรางวัลแกนักเรียนโดยใหคะแนนหมูและการพูดชมเชยเพ่ือเปน   

กําลังใจใหนักเรียนทําความดีตอไปกําลังใจใหนักเรียนทําความดีตอไป  
  การพัฒนานักเรียนในทุกการพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดาน เชน ความมีระเบียบวินัย  การแสดงๆ ดาน เชน ความมีระเบียบวินัย  การแสดง

ความเคารพ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การมีมารยาทอันความเคารพ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การมีมารยาทอัน  

งดงาม ฯลฯ จึงเปนหนาที่สําคัญที่ครูประจําช้ันและครูทุกคนจะตองพัฒนา ฝกฝน งดงาม ฯลฯ จึงเปนหนาที่สําคัญที่ครูประจําช้ันและครูทุกคนจะตองพัฒนา ฝกฝน 

ขัดเกลา  อยางสม่ําเสมอและทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเห็นตลอดเวลาเพื่อใหขัดเกลา  อยางสม่ําเสมอและทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเห็นตลอดเวลาเพื่อให

นักเรียนรูนักเรียนรูคุณคาแหงการปฏิบัติดีและอยูในสังคมอยางมีความสุขคุณคาแหงการปฏิบัติดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข  

  

         



คุณธรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตคุณธรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต  
ผศ.รุงพันธ  สุขเจริญรุงพันธ  สุขเจริญ  ผศ.

  

สภาพสังคมทุกวันน้ีจะเห็นวา สภาพสังคมทุกวันน้ีจะเห็นวา แมคนในแมคนใน

สังคมจะมีความรูสูงข้ึน แตก็ยังขาดคุณธรรม  สังคมจะมีความรูสูงข้ึน แตก็ยังขาดคุณธรรม  

การรู จัก ผิดชอบช่ัวดี   การมีจิต สํานึกเพื่ อการรู จัก ผิดชอบช่ัวดี   การมีจิต สํานึกเพื่ อ

สวนรวม  ซ่ึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สวนรวม  ซ่ึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่

สําคัญ ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวาที่ผานมาการพัฒนาสําคัญ ทั้งน้ีแสดงใหเห็นวาที่ผานมาการพัฒนา

คนใหเปนคนท่ีสมบูรณและสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขยังประสบความนใหเปนคนท่ีสมบูรณและสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขยังประสบความ

ลมเหลว ดังน้ันแผนการศึกษาแหงชาติ ลมเหลว ดังน้ันแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545  –  2559  )  จึงไดกําหนดจึงไดกําหนด

สาระสําคัญของ   สาระสําคัญของ   การพัฒนาคุณภาพชีวิต วาเปนหัวใจของทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วาเปนหัวใจของทิศทางท่ีเปล่ียนแปลง

ในการพัฒนาคน โดยมุงเนนสรางสังคมไทยใหเปนสังคม คุในการพัฒนาคน โดยมุงเนนสรางสังคมไทยใหเปนสังคม คุณธรรม ใหคนเปนผูที่ณธรรม ใหคนเปนผูที่

สมบูรณพรอมท้ังกาย ใจ มีศีลธรรมและปญญาสมบูรณพรอมท้ังกาย ใจ มีศีลธรรมและปญญา  

ค

2545 – 2559 )(พ.ศ. 

  ““  ครู ครู ”  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม 

มีชีวิตท่ีดีในอนาคต และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีชีวิตท่ีดีในอนาคต และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    
”

อําไพ  สุจริตกุล อําไพ  สุจริตกุล ( 2534  :  20  –  23  )  กลาวถึงคุณสมบัติของครูกลาวถึงคุณสมบัติของครูดังน้ีดังน้ี  2534 : 20 – 23 )( 

ผูเปนครูดีผูเปนครูดี  จะตองยึดม่ันในคุณสมบัติของครู    จะตองยึดม่ันในคุณสมบัติของครู  หรือของมิตรท่ีดี  มิตรแทหรือของมิตรท่ีดี  มิตรแท  

ซ่ึงจัดเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อันเปนเหตุใหเกิดความสุขความเจริญทั้งซ่ึงจัดเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อันเปนเหตุใหเกิดความสุขความเจริญทั้ง

แกศิษยและแกตัวครูเอง แกศิษยและแกตัวครูเอง 7  ประการดวยกัน  คือ    ประการดวยกัน  คือ    

  

7

11..    ปโย  ปโย  :  เปนท่ีรัก  เปนที่พอใจ  เพราะครูทําตนใหเปนท่ีรัก  เปนที่พอใจ  เพราะครูทําตนใหเปนท่ีรักของศิษยเปนท่ีรักของศิษย  :  

22..    ครุ     ครุ     :  เปนท่ีเคารพ  เพราะมีความหนักแนน นาเคารพยําเกรงเปนท่ีเคารพ  เพราะมีความหนักแนน นาเคารพยําเกรง        :  
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33..  ภาวนีโย  ภาวนีโย  :  เปนท่ีสรรเสริญ  เพราะฝกฝนอบรมตนใหเจริญ  ดวยเปนท่ีสรรเสริญ  เพราะฝกฝนอบรมตนใหเจริญ  ดวย

ความรูและเช่ียวชาญความรูและเช่ียวชาญ  
:  

44..  วัตตา  วัตตา  :  เปนผูวากลาว  มีความเพียร  พร่ําสอน  พร่ําเตือนศิษย เปนผูวากลาว  มีความเพียร  พร่ําสอน  พร่ําเตือนศิษย   :  

55..  วจนักขโม  วจนักขโม  :  เปเปนผูอดทนตอถอยคํา  แมจะถูกกระทบกระท่ังเสียดสี  นผูอดทนตอถอยคํา  แมจะถูกกระทบกระท่ังเสียดสี  

ลองภูมิลองภูมิ  
:  

66..  คัมภีรังถังกัตตา คัมภีรังถังกัตตา : เปนผูกลาวถอยคําอันลึกซ้ึง สอนใหเขาใจไดแจมแจงเปนผูกลาวถอยคําอันลึกซ้ึง สอนใหเขาใจไดแจมแจง

และลุมลึกและลุมลึก  
: 

77..    ในจัฏฐาเน  นิโยชเย  ในจัฏฐาเน  นิโยชเย  :  พึงนําไปในฐานะท่ีดี ในตําแหนงที่ดี ไมชักชวนพึงนําไปในฐานะท่ีดี ในตําแหนงที่ดี ไมชักชวน

ในฐานะอันไมสมควร  ไมชักนําศิษยไปในทางเสื่อมในฐานะอันไมสมควร  ไมชักนําศิษยไปในทางเสื่อมเสีย  เสีย    
:  

  
ครูที่มีลักษณะทั้ง  ครูที่มีลักษณะทั้ง  7  ประการดังกลาวน้ี  ยอมเปนครูผูประเสริฐและเปนท่ี  ประการดังกลาวน้ี  ยอมเปนครูผูประเสริฐและเปนท่ี

เลื่อมใสศรัทธาของศิษย เน่ืองจากสามารถอบรมชักนําศิษยไปในทางท่ีดี ความรูอันเลื่อมใสศรัทธาของศิษย เน่ืองจากสามารถอบรมชักนําศิษยไปในทางท่ีดี ความรูอัน

กระจางแจงของครู และดวยคุณธรรมอันลํ้าเลิศของครู จึงนาจะสรุปไดวาครูที่ดีและกระจางแจงของครู และดวยคุณธรรมอันลํ้าเลิศของครู จึงนาจะสรุปไดวาครูที่ดีและ

มีความสามารถจะตองเปมีความสามารถจะตองเปนผูมีความรูคูคุณธรรมโดยผูเขียนไดยึดม่ันในคุณสมบัตินผูมีความรูคูคุณธรรมโดยผูเขียนไดยึดม่ันในคุณสมบัติ

ของครูดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อเปาหมายท่ีเราตองการ น่ันคือการปลูกฝงนักเรียนใหเปนผูของครูดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อเปาหมายท่ีเราตองการ น่ันคือการปลูกฝงนักเรียนใหเปนผู

ที่มีความรูคูคุณธรรมที่มีความรูคูคุณธรรม  

7

  ตลอดระยะเวลาที่ผูเขียนเขารับราชการครูซ่ึงผาน ประสบการณการสอนตลอดระยะเวลาท่ีผูเขียนเขารับราชการครูซ่ึงผาน ประสบการณการสอน

มานานเกือบ มานานเกือบ 20 ป ไดสัมผัส ได ป ไดสัมผัส ไดใกลชิดกับเด็กนักเรียนในลักษณะตาง ๆ มาเปนใกลชิดกับเด็กนักเรียนในลักษณะตาง ๆ มาเปน

จํานวนมาก ผูเขียนเห็นวาเด็กนักเรียนปจจุบันน้ีแตกตางจากเด็กนักเรียนเม่ือ จํานวนมาก ผูเขียนเห็นวาเด็กนักเรียนปจจุบันน้ีแตกตางจากเด็กนักเรียนเม่ือ 20 ป ป

ที่แลวมา ผูเขียนไดพบวาปญหาของนักเรียนมีจํานวนมากข้ึนนักเรียน สวนใหญจะมีที่แลวมา ผูเขียนไดพบวาปญหาของนักเรียนมีจํานวนมากข้ึนนักเรียน สวนใหญจะมี

พฤติติกรรมที่ไมพึงประสงคดังน้ีกรรมที่ไมพึงประสงคดังน้ี      

20

20

พฤ
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--  ขาดระเบียบวินัย  ชอบทําขาดระเบียบวินัย  ชอบทําอะไรตามใจตัวเอง  ขาดความอดทนอดกล้ัน  อะไรตามใจตัวเอง  ขาดความอดทนอดกล้ัน    
การรูจักควบคุมอารมณ  ไมเคารพกฎกติกา ขอตกลง  ไมรับฟงความคิดเห็นของ    การรูจักควบคุมอารมณ  ไมเคารพกฎกติกา ขอตกลง  ไมรับฟงความคิดเห็นของ    

ผูอื่น  ทํางานกับผูอื่นไมเปนผูอื่น  ทํางานกับผูอื่นไมเปน  

--  ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับกาลเทศะ  ทั้งการพูดจาและกริยาทาทางปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับกาลเทศะ  ทั้งการพูดจาและกริยาทาทาง  

--  ไมมีนํ้าใจ  ขาดจิตอาสาเพื่อสวนรวม  ไมรูจักการเสียไมมีนํ้าใจ  ขาดจิตอาสาเพื่อสวนรวม  ไมรูจักการเสียสละ  สละ

--  ขาดความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบ  

--  ขาดการรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณขาดการรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ  

--  ไมยอมรับความจริงไมยอมรับความจริง  

--  ไมรูจักการดูแลรักษาความสะอาดไมรูจักการดูแลรักษาความสะอาด  

--  ไมรูจักการแบงเวลา  ไมรูวาเวลาไหนควรจะทําอะไรไมรูจักการแบงเวลา  ไมรูวาเวลาไหนควรจะทําอะไร  

--  ไมรูจักการประหยัด  ไมรูจักการประหยัด    
ทั้งน้ีจะเห็นวาพฤติกรรมของเด็กน้ันไมตางอะไรกับผูใหญหรือวัยรุนในสังคมไทย    ทั้งน้ีจะเห็นวาพฤติกรรมของเด็กน้ันไมตางอะไรกับผูใหญหรือวัยรุนในสังคมไทย    

ในปจจุบัน ผูเขียนใครขอยกตัวอยางนักเรียนท่ีพบวามีพฤติกรรมที่เปนปญหา    นปจจุบัน ผูเขียนใครขอยกตัวอยางนักเรียนท่ีพบวามีพฤติกรรมที่เปนปญหา    

เห็นสมควรแกไข  เห็นสมควรแกไข  2  รายดังน้ี  รายดังน้ี  

ใ

2

  คนที่ คนที่ 1 ชอบเรียกรองความสนใจดวยการพูดและกระทําเพื่อใหเพื่อน ชอบเรียกรองความสนใจดวยการพูดและกระทําเพื่อใหเพื่อน

หัวเราะ  นับวันย่ิงพูดมาก ไมมีสาระไมเปนเวลา ชอบใชคําพูดท่ีไมเหมาะสม ไมถูกหัวเราะ  นับวันย่ิงพูดมาก ไมมีสาระไมเปนเวลา ชอบใชคําพูดท่ีไมเหมาะสม ไมถูก

กาละเทศะ อีกกาละเทศะ อีกทั้งยังชอบพูดสอดแทรกอาจารยขณะสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชอบทั้งยังชอบพูดสอดแทรกอาจารยขณะสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชอบ

ตอปากตอคํากับอาจารยเสมอตอปากตอคํากับอาจารยเสมอ  

1

  ผูเขียนไดแกไขพฤติกรรมดวยการตักเตือนทันทีที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม  ผูเขียนไดแกไขพฤติกรรมดวยการตักเตือนทันทีที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม  

และเม่ือใดท่ีนักเรียนประพฤติดี  โดยพยายามทําตามคําแนะนําของอาจารย  และเม่ือใดท่ีนักเรียนประพฤติดี  โดยพยายามทําตามคําแนะนําของอาจารย  

ผูเขียนก็จะใหรางวัลดวยการกลาวคําชมเชยผูเขียนก็จะใหรางวัลดวยการกลาวคําชมเชยหรือเพิ่มคะแนนหมูใหเพื่อเปนแรงเสริม  หรือเพิ่มคะแนนหมูใหเพื่อเปนแรงเสริม  

ปรากฏวานักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมไดในระยะส้ันเทาน้ัน จากน้ันก็มีปรากฏวานักเรียนสามารถหยุดพฤติกรรมไดในระยะสั้นเทาน้ัน จากน้ันก็มี  
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พฤติกรรมเชนเดิมอีก  หากเราจะคาดเดาอนาคตของนักเรียนคนน้ี  ถาครูไมพฤติกรรมเชนเดิมอีก  หากเราจะคาดเดาอนาคตของนักเรียนคนน้ี  ถาครูไม

พยายามแกไขพฤติกรรม  พยายามแกไขพฤติกรรม    เม่ือเติบโตขึ้นเขายอมเปนคนท่ีไมมีมารยาทในการพูด  เม่ือเติบโตขึ้นเขายอมเปนคนท่ีไมมีมารยาทในการพูด  

ชอบทําอะชอบทําอะไร ตามใจตนเอง  กลายเปนผูใหญที่ขาดระเบียบวินัย  ทําอะไรไมถูกไร ตามใจตนเอง  กลายเปนผูใหญที่ขาดระเบียบวินัย  ทําอะไรไมถูก

กาลเทศะ  กาลเทศะ

  คนท่ี คนที่ 2 เธอจะมาโรงเรียนสายเสมอ เม่ือถามถึงสาเหตุพบวาผูปกครองมัก เธอจะมาโรงเรียนสายเสมอ เม่ือถามถึงสาเหตุพบวาผูปกครองมัก

ปลอยใหนักเรียนเขานอนดึกมากจนต่ืนสายไมเคยมาถึงโรงเรียนทันกอนเขาแถว ปลอยใหนักเรียนเขานอนดึกมากจนต่ืนสายไมเคยมาถึงโรงเรียนทันกอนเขาแถว 

เคารพธงชาติเลย โดยมักอางวา เคารพธงชาติเลย โดยมักอางวา “รถติดรถติด”  หากเราจะคาดหากเราจะคาดเดาอนาคตของเธอ เม่ือเดาอนาคตของเธอ เม่ือ

เติบโตข้ึนก็คงจะกลายเปนผูใหญที่ไมเห็นความสําคัญของการตรงตอเวลา ขาดเติบโตข้ึนก็คงจะกลายเปนผูใหญที่ไมเห็นความสําคัญของการตรงตอเวลา ขาด

ความรับผิดชอบ  ผิดนัด  บุคคลเชนน้ีถาเขาทํางานที่ไหนก็คงจะอยูที่น้ันไมไดนาน  ความรับผิดชอบ  ผิดนัด  บุคคลเชนน้ีถาเขาทํางานที่ไหนก็คงจะอยูที่น้ันไมไดนาน  

เพราะจะเปนคนท่ีขาดความเช่ือถือ  ขาดความไววางใจของนายจางเพราะจะเปนคนท่ีขาดความเช่ือถือ  ขาดความไววางใจของนายจาง  

2

“ ”

  เด็กยังขาดความรูความเขาเด็กยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิตโดยธรรมชาติของเด็กมี ใจในการดําเนินชีวิตโดยธรรมชาติของเด็กมี 

แนวโนมท่ีชอบทําอะไรตามใจตนเองมักจะเลือกทําในสิ่งที่ตอบสนองอารมณ  แนวโนมท่ีชอบทําอะไรตามใจตนเองมักจะเลือกทําในสิ่งที่ตอบสนองอารมณ  

ความรูสึก  ความตองการของตนเอง  ดังตัวอยางของเด็กท้ังสองคนที่กลาวมาแลว  ความรูสึก  ความตองการของตนเอง  ดังตัวอยางของเด็กท้ังสองคนที่กลาวมาแลว  

ดังน้ันถาปลอยใหเปนเชนน้ีเด็กก็จะมีแนวโนมท่ีเขาจะเลือกแสดงพฤติกรรมในทางดังน้ันถาปลอยใหเปนเชนน้ีเด็กก็จะมีแนวโนมท่ีเขาจะเลือกแสดงพฤติกรรมในทางที่ที่

ผิดได  ดังน้ันหากเราไดปลูกฝงสิ่งที่ถูกตองใหเด็กซ่ึงเปรียบเสมือน ผิดได  ดังน้ันหากเราไดปลูกฝงสิ่งที่ถูกตองใหเด็กซ่ึงเปรียบเสมือน “ไมออนไมออน”    ต้ังแตต้ังแต

ตอนน้ีก็คงจะไมสายเกินไปท่ีจะทําใหเด็กเติบโตไปเปนผูใหญที่ดีในอนาคตไดตอนน้ีก็คงจะไมสายเกินไปท่ีจะทําใหเด็กเติบโตไปเปนผูใหญที่ดีในอนาคตได  
“ ”

  ผูเขียนรูสึกวาตนเองน้ันโชคดีที่มีโอกาสไดมาเปนอาจารยประจําช้ันในผูเขียนรูสึกวาตนเองน้ันโชคดีที่มีโอกาสไดมาเปนอาจารยประจําช้ันใน

ระดับประถมศึกษาตอนตน เพระดับประถมศึกษาตอนตน เพราะเด็กในวัยน้ีมักเช่ือฟงคําสั่งสอนของครูและยังอยูราะเด็กในวัยน้ีมักเช่ือฟงคําสั่งสอนของครูและยังอยู

ในวัย  ที่อบรมส่ังสอนงายจึงไมลําบากเลยท่ีอาจารยจะปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในในวัย  ที่อบรมส่ังสอนงายจึงไมลําบากเลยท่ีอาจารยจะปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใน

ดานตาง ๆ ใหแกนักเรียนนับต้ังแตเชาจรดเย็นท่ีนักเรียนอยูในโรงเรียน  ดานตาง ๆ ใหแกนักเรียนนับต้ังแตเชาจรดเย็นท่ีนักเรียนอยูในโรงเรียน    
  การที่จะสอดแทรกคุณธรรมใหแกนักเรียนครูสามารถทําไดตลอดเการที่จะสอดแทรกคุณธรรมใหแกนักเรียนครูสามารถทําไดตลอดเวลา     วลา     

ไมวาในหรือนอกเวลาเรียน เด็กน้ันถาเราฝกใหคิดและปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีงามอยูไมวาในหรือนอกเวลาเรียน เด็กน้ันถาเราฝกใหคิดและปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีงามอยู  
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อยางสมํ่าเสมอ ก็จะเกิดความเคยชินจนติดเปนนิสัย    ทั้งน้ีผูเขียนไดอาศัยการอยางสมํ่าเสมอ ก็จะเกิดความเคยชินจนติดเปนนิสัย    ทั้งน้ีผูเขียนไดอาศัยการ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดยการใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดยการใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปน

ขอตกลงของหองเรียน ใหเขอตกลงของหองเรียน ใหเปนกิจวัตรประจําวันดังน้ีปนกิจวัตรประจําวันดังน้ี  

  
ชวงเชากอนเคารพธงชาติชวงเชากอนเคารพธงชาติ  
      เม่ือนักเรียนมาถึงโรงเรียนแลว  ตองปฏิบัติตามลําดับ  ดังน้ีเม่ือนักเรียนมาถึงโรงเรียนแลว  ตองปฏิบัติตามลําดับ  ดังน้ี  

11..    นําผาเช็ดโตะสวนตัวของนักเรียน  ไปซักท่ีหองนํ้าบิดผาใหหมาดแลวจึงนําผาเช็ดโตะสวนตัวของนักเรียน  ไปซักท่ีหองนํ้าบิดผาใหหมาดแลวจึง

มาเช็ดโตะ เกาอี้  เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักดูแลรักษาความสะอาดดวยตนเอมาเช็ดโตะ เกาอี้  เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักดูแลรักษาความสะอาดดวยตนเอง  ง

  
  
  
  
  
  
  

2.  เช็ดชองของใชสวนตัวและจัดส่ิงของในชองของใชใหเปนระเบียบ เพื่อ
ฝกใหนักเรียนเปนคนท่ีมีระเบียบ 
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3.  สงการบานทุกวิชาโดยจัดวางเปนหมูบนโตะอาจารย เพื่อฝก ความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี ตรงตอเวลา  เน่ืองจากมีขอตกลงวานักเรียนทุกคนจะตองสง
การบานกอนถึงเวลาเคารพธงชาติ 

 

 
  

44..    กรรมการเวรจัดดอกไมใสแจกันและดูแลความสะอาดหองเรียน เพื่อฝกกรรมการเวรจัดดอกไมใสแจกันและดูแลความสะอาดหองเรียน เพื่อฝก

ความรับผิดชอบตอหนาที่รวมถึงการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมในการชวยตกแตง    ความรับผิดชอบตอหนาที่รวมถึงการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมในการชวยตกแตง    

หองเรียนใหสวยงาม  อีกท้ังนักเรียนก็จะเปนคนรักตนไม ดอกไม สงผลตอการมีหองเรียนใหสวยงาม  อีกท้ังนักเรียนก็จะเปนคนรักตนไม ดอกไม สงผลตอการมี

ลักษณะลักษณะนิสัยที่ออนโยนนิสัยที่ออนโยน  
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55..    ใชเวลาวางที่มีอยูใหเปนประโยชน  เชน  การอานหนังสือ  หรือ  เรื่องใชเวลาวางที่มีอยูใหเปนประโยชน  เชน  การอานหนังสือ  หรือ  เรื่อง

นารูครูจะเชิญชวนใหนักเรียนนําหนังสือมาใหเพื่อนๆอาน ซ่ึงเปนการปลูกจิตสํานึกนารูครูจะเชิญชวนใหนักเรียนนําหนังสือมาใหเพื่อนๆอาน ซ่ึงเปนการปลูกจิตสํานึก

เพื่อสวนรวมไปดวย นอกจากน้ีนักเรียนบางคนอาจจะมาเลนเกมสตางๆ ที่ฝกการเพื่อสวนรวมไปดวย นอกจากน้ีนักเรียนบางคนอาจจะมาเลนเกมสตางๆ ที่ฝกการ

คิดท่ีผูเขีคิดท่ีผูเขียนจัดเตรียมไว  ในการท่ีนักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดังกลาวเปนการยนจัดเตรียมไว  ในการท่ีนักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรมดังกลาวเปนการ

ฝกใหนักเรียนรักการอาน รักการศึกษาหาความรูและฝกใหนักเรียนเปนนักคิดฝกใหนักเรียนรักการอาน รักการศึกษาหาความรูและฝกใหนักเรียนเปนนักคิด  

  
 
6.  เวลา 07.50 น.  เก็บของทุกอยางเขาที่  ชิดเกาอี้ไปเขาหองนํ้าดื่มนํ้า

เตรียมตัวเขาแถวเคารพธงชาติทั้งน้ีเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการตรงตอเวลา         และ
ความเปนระเบียบในการเขาแถวเคารพธงชาติ  ผูสอนจะมอบหมายใหหัวหนาหอง
ทั้งชายและหญิงเปนผูดูแลการเขาแถวของเพื่อนๆหากมีนักเรียนคนใดไมให        

ความรวมมือหัวหนาหองจะจัดแถวใหมอีก 1 แถวใหนักเรียนดังกลาว ซ่ึงนักเรียน
กลุมน้ีจะถูกฝกการเขาแถวใหตรงตามระเบียบการเขาแถวโดยการรับคําสั่งจาก    
หัวหนาหอง  ซ่ึงจะมีอาจารยคอยดูแลตลอดเวลา  ทั้งน้ีนักเรียนกลุมน้ีจะถูกฝกซํ้า
หลายครั้ง   กอนไดรับอนุญาตใหเขาหองเรียน  
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เวลา  7.50 น. หัวหนาหมูแตละหมูจะ
ตรวจสอบการบานท่ีสมาชิกในหมูสงที่ โตะ

อาจารย   หากสมาชิกคนใดยังไมไดสง  

หัวหนาหมูจะติดตามทวงถามใหสงการบานและ

ใหสมาชิกผู น้ันไปบันทึกลงในบอรด   ความ

รับผิดชอบ  อันเปนการประเมินตามสภาพจริง  เพื่อฝกเรื่องความรับผิดชอบ การ
ตรงตอเวลาในการสงงาน 

 
ชวงหลังเคารพธงชาติ 
 อาจารยประจํา ช้ันจะตรวจความ

สะอาดรางกายของนักเรียนไดแก เล็บมือ  เล็บ

เทา , ผม  โดยจะมีการตรวจอยางใดอยางหน่ึง

ในแตละวันเพื่อฝกนักเรียนใหรักษาความ

สะอาดอยู เสมอ เ ม่ือเขาหองเรียนก็ตองไป

บันทึกคะแนนที่ไดลงในบอรดความสะอาดเชนกัน   
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จากน้ันนักเรียนจะสวดมนตโดยผลัดเปล่ียนมาเปนผูนําการสวดมนต      
น่ังสมาธิและแผเมตตา  เพื่อฝกการเปนผูนําและฝกการทําจิตใหสงบตลอดจนให
รูจักระลึกถึงพระคุณของพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ  บิดา  มารดาและอาจารย   

 

 
 

  
  
  
  
ชวงกิจกรรมสนทนายามเชาชวงกิจกรรมสนทนายามเชา  
                  ช ว ง น้ี จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม        ช ว ง น้ี จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม

หลากหลายตามแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามแผนการจัดกิจกรรมที่

อาจารยเตรียมไว  สวนใหญมักจะเปนอาจารยเตรียมไว  สวนใหญมักจะเปน

การจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับเรื่องของการการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับเรื่องของการ

ฝกคุณธรรม     จริยธรรม  เชน การฝกคุณธรรม     จริยธรรม  เชน การ

เลาเรื่อง เลานิทานหรืออานบทความท่ีเลาเรื่อง เลานิทานหรืออานบทความท่ี

เปนประโยชนให    ขอคิดตอการปรับเปนประโยชนให    ขอคิดตอการปรับ

พฤติกรรมที่ เปนขอบกพรพฤติกรรมที่ เปนขอบกพร องของ

นักเรียน การใหนักเรียนออกมาเลาขาว เหตุการณ หรือประสบการณของตนเอง นักเรียน การใหนักเรียนออกมาเลาขาว เหตุการณ หรือประสบการณของตนเอง 

การแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงแตละ      กิจกรรมจะใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงแตละ      กิจกรรมจะใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นรวมท้ังขอคิดท่ีไดรับกิจกรรมน้ีจะเปนประโยชนกับนักเรียน  นักเรียนมีความคิดเห็นรวมท้ังขอคิดท่ีไดรับกิจกรรมน้ีจะเปนประโยชนกับนักเรียน  นักเรียนมี

โอกาสไดแสดงออกถึงความสามารถในโอกาสไดแสดงออกถึงความสามารถในทางท่ีดี ที่เปนประโยชนนักเรียนจะไดรับทางท่ีดี ที่เปนประโยชนนักเรียนจะไดรับ  

องของ
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ประสบการณ  ความรู และขอคิดตางๆในการที่จะทําใหเกิดจิตสํานึกในการพัฒนาประสบการณ  ความรู และขอคิดตางๆในการที่จะทําใหเกิดจิตสํานึกในการพัฒนา

ตนรวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันตนรวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน  

  

   
  
ชวงการเรียนการสอนชวงการเรียนการสอน  
  ผูเขียนจะฝกใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลคิดอยผูเขียนจะฝกใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลคิดอย างมี   างมี   

วิจารณญาณการนํากระบวนการกลุมมาใชในการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญที่จะ  วิจารณญาณการนํากระบวนการกลุมมาใชในการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญที่จะ  

ฝกนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคไดหลายดาน  ไดแก ความสามัคคีใน   ฝกนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคไดหลายดาน  ไดแก ความสามัคคีใน   

หมูคณะ การทํางานรวมกับผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การเสียสละเพื่อสวนรวม หมูคณะ การทํางานรวมกับผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การเสียสละเพื่อสวนรวม 

ความรับผิดชอบ    ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ    ความมีวินัยในตนเอง   ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  ยิ่งข้ึน    
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           นอกจากน้ีการจัดท่ีน่ังนักเรียนแยกเปนกลุมก็เปนวิธีการหน่ึงที่นับวาไดผล            นอกจากน้ีการจัดท่ีน่ังนักเรียนแยกเปนกลุมก็เปนวิธีการหน่ึงที่นับวาไดผล 

อยางยิ่งตอการฝกฝนเพื่อพัฒนานักเรียนสวนใหญอาจารยจะใหแรงเสริมดวยอยางยิ่งตอการฝกฝนเพื่อพัฒนานักเรียนสวนใหญอาจารยจะใหแรงเสริมดวย

คะแนนหมูใหกับนักเรียนในหมูที่ปฏิบัติตนดี ทั้งคะแนนหมูใหกับนักเรียนในหมูที่ปฏิบัติตนดี ทั้งน้ีครูจะสรุปคะแนนของแตละหมูทุกน้ีครูจะสรุปคะแนนของแตละหมูทุก

สิ้นเดือน  หมูที่ทําคะแนนไดมากท่ีสุดจะไดรับรางวัล ดังน้ันสมาชิกแตละหมูจะมีสิ้นเดือน  หมูที่ทําคะแนนไดมากท่ีสุดจะไดรับรางวัล ดังน้ันสมาชิกแตละหมูจะมี

การแขงขันกันทําคะแนนหมูใหไดมากท่ีสุดในแตละเดือน ทั้งน้ีเพื่อเปนการเสริมแรงการแขงขันกันทําคะแนนหมูใหไดมากท่ีสุดในแตละเดือน ทั้งน้ีเพื่อเปนการเสริมแรง

ใหเด็กมีกําลังใจหรืออยากท่ีจะทําความดีใหเด็กมีกําลังใจหรืออยากท่ีจะทําความดี  

  
ชวงพักกลางวัน ชวงพักกลางวัน   

เ ป น ช ว ง เ ว ลเ ป น ช ว ง เ ว ล า ข อ ง ก า รพั กา ข อ ง ก า รพั ก

รับประทานอาหารกลางวัน  อาจารยจะรับประทานอาหารกลางวัน  อาจารยจะ

เปนผูดูแลให  คําแนะนําเรื่องมารยาทในเปนผูดูแลให  คําแนะนําเรื่องมารยาทใน

การรับประทานอาหาร  เม่ือนักเรียนแตการรับประทานอาหาร  เม่ือนักเรียนแต

ละคนรับประทานอาหาร เสร็จแล วละคนรับประทานอาหาร เสร็จแล ว

นักเรียนจะตองนําถาดอาหารมาใหนักเรียนจะตองนําถาดอาหารมาให

อาจารยประจําช้ันตรวจใหคะแนนการรูคุณคาอาหารซึ่งอาจารยจะมีบอรดการรู   อาจารยประจําช้ันตรวจใหคะแนนการรูคุณคาอาหารซึ่งอาจารยจะมีบอรดการรู   

คุณคาอาหารติคุณคาอาหารติดไวภายใน   หองเรียน  เพื่อใหนักเรียนบันทึกคะแนนท่ีไดลงบนดไวภายใน   หองเรียน  เพื่อใหนักเรียนบันทึกคะแนนท่ีไดลงบน

บอรด  ทั้งน้ีเพื่อฝกใหนักเรียนมีความพยายามท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนบอรด  ทั้งน้ีเพื่อฝกใหนักเรียนมีความพยายามท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  

  
ชวงเลิกเรียนชวงเลิกเรียน  
  นักเรียนท่ีทําหนาที่เปนกรรมการเวรวันน้ันจะตองปฏิบัติหนาที่ในการ    นักเรียนท่ีทําหนาที่เปนกรรมการเวรวันน้ันจะตองปฏิบัติหนาที่ในการ    

ชวยกันทําความสะอาดหองเรียนโดยมีชวยกันทําความสะอาดหองเรียนโดยมีอาจารยคอยดูแล  เม่ือเสร็จส้ินการทําความอาจารยคอยดูแล  เม่ือเสร็จส้ินการทําความ

สะอาดหองเรียนแลวกรรมการเวรทุกคนจะตองรวมกันประเมินผลการปฏิบัติหนาที่สะอาดหองเรียนแลวกรรมการเวรทุกคนจะตองรวมกันประเมินผลการปฏิบัติหนาที่  
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กรรมการเวรของเพื่อน โดยหัวหนากรรมการเวรใหสมาชิกชวยกันออกคะแนนเสียงกรรมการเวรของเพื่อน โดยหัวหนากรรมการเวรใหสมาชิกชวยกันออกคะแนนเสียง

วากรรมการเวรคนใดควรไดรับระดับคะแนนเทาใด เพื่อบันทึกลงในแบบประเมินผลวากรรมการเวรคนใดควรไดรับระดับคะแนนเทาใด เพื่อบันทึกลงในแบบประเมินผล

ที่อที่อาจารยไดจัดทําไววิธีการน้ีจะชวยฝกใหนักเรียนมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานดวยาจารยไดจัดทําไววิธีการน้ีจะชวยฝกใหนักเรียนมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานดวย

ความขยันขันแข็ง  รูจักอดทนอดกล้ัน  เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงในระยะเวลาความขยันขันแข็ง  รูจักอดทนอดกล้ัน  เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงในระยะเวลา

อันรวดเร็ว  ตลอดจนใหรูจักหนาที่  มีความรับผิดชอบ  รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  อันรวดเร็ว  ตลอดจนใหรูจักหนาที่  มีความรับผิดชอบ  รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม  

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ในขสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ในขณะเดียวกันยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหณะเดียวกันยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกให

นักเรียนเปน  คนรักความสะอาดรวมทั้งความเปนประชาธิปไตยดวยเชนกันนักเรียนเปน  คนรักความสะอาดรวมทั้งความเปนประชาธิปไตยดวยเชนกัน  
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นอกจากน้ี ผูสอนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนคนดีใหแกนักเรียนดังน้ีนอกจากน้ี ผูสอนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนคนดีใหแกนักเรียนดังน้ี  

11. . การจัดใหมีสมุดสะสมสติกเกอรเด็กดี สมุดเลมน้ีจะเปนสมุดสะสม  การจัดใหมีสมุดสะสมสติกเกอรเด็กดี สมุดเลมน้ีจะเปนสมุดสะสม     

สติกเกอรใหกับนักเรียนท่ีทําความดี เชน ทําแบบฝกหัดถูกตอง ทํางานเปนระเบียบสติกเกอรใหกับนักเรียนท่ีทําความดี เชน ทําแบบฝกหัดถูกตอง ทํางานเปนระเบียบ

ประพฤติตนดี หรือชนะกิจกรรมการแขงขันตางๆประพฤติตนดี หรือชนะกิจกรรมการแขงขันตางๆ  

   

22. . การจัดใหมีแบบตารางหน่ึงรอยชองเพื่อใหนักเรียนระบายสีทีละชองที่ การจัดใหมีแบบตารางหน่ึงรอยชองเพื่อใหนักเรียนระบายสีทีละชองที่ 

นักเรียนสามารถอดทนอดกล้ัน ควบคุมตนเองไดในแตละช่ัวโมงเรียน เพื่อฝนักเรียนสามารถอดทนอดกล้ัน ควบคุมตนเองไดในแตละช่ัวโมงเรียน เพื่อฝกการ  กการ  

ไมทําอะไรตามใจตนเอง  ความอดทน  ใหรูจักเวลาใดควรปฏิบัติตนอยางไร  ซ่ึง  ไมทําอะไรตามใจตนเอง  ความอดทน  ใหรูจักเวลาใดควรปฏิบัติตนอยางไร  ซ่ึง  

นักเรียนบางรายจะตองใชความพยายามอยางมากนักเรียนบางรายจะตองใชความพยายามอยางมาก  
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33. . การจัดใหนักเรียนมีสมุดบันทึกความดี โดยผูเขียนจะใหนักเรียนเขียนการจัดใหนักเรียนมีสมุดบันทึกความดี โดยผูเขียนจะใหนักเรียนเขียน

สรุปบันทึกความดีที่ทําในรอบสัปดาห  โดยจะใหเปนการบานในทุกวันศุสรุปบันทึกความดีที่ทําในรอบสัปดาห  โดยจะใหเปนการบานในทุกวันศุกร หาก   กร หาก   

นักเรียนทําความดีที่บานก็จะขอความรวมมือผูปกครองลงนามรับรองวาปฏิบัติจริง  นักเรียนทําความดีที่บานก็จะขอความรวมมือผูปกครองลงนามรับรองวาปฏิบัติจริง  

กิจกรรมน้ีพบวานักเรียนพยายามทําความดีทั้งที่โรงเรียนและท่ีบานนักเรียนเกิด    กิจกรรมน้ีพบวานักเรียนพยายามทําความดีทั้งที่โรงเรียนและท่ีบานนักเรียนเกิด    

จิตอาสา  รูจักอาสางาน  มีนํ้าใจตอคนรอบขางสามารถทําการบานโดยไมตองใหจิตอาสา  รูจักอาสางาน  มีนํ้าใจตอคนรอบขางสามารถทําการบานโดยไมตองให

ใครเตือน  ผูปกครองสใครเตือน  ผูปกครองสวนใหญแจงวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมในดานตาง ๆ ดีวนใหญแจงวานักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมในดานตาง ๆ ดี

ข้ึนข้ึน  
44. .   การจัดใหมีแผนภูมิบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค    ไดแก    การจัดใหมีแผนภูมิบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค    ไดแก    

แผนภูมิความรับผิดชอบ  ความมีนํ้าใจ  ความสะอาดรางกาย  การรูคุณคาอาหาร  แผนภูมิความรับผิดชอบ  ความมีนํ้าใจ  ความสะอาดรางกาย  การรูคุณคาอาหาร  

เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อดูการพัเปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อดูการพัฒนาการของ  นักเรียนฒนาการของ  นักเรียน 
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55..  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักอาสางานโดยการทํางานเปนกลุม เชน การจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักอาสางานโดยการทํางานเปนกลุม เชน 

การจัดปายนิเทศ  การทําเกมเสริมความรู เปนตน นักเรียนจะไดเรียนรูการทํางานการจัดปายนิเทศ  การทําเกมเสริมความรู เปนตน นักเรียนจะไดเรียนรูการทํางาน

รวมกับเพื่อน ความอดทนอดกลั้น ความมีนํ้าใจ ความเสียสละ ตลอดจน         รวมกับเพื่อน ความอดทนอดกลั้น ความมีนํ้าใจ ความเสียสละ ตลอดจน         

ความเพียรพยายามท่ีจะทํางความเพียรพยายามท่ีจะทํางานใหสําเร็จานใหสําเร็จ  
  นักเรียนตองการการเปนท่ียอมรับและจะชอบการใหรางวัล  ดังน้ันเพื่อเปนนักเรียนตองการการเปนท่ียอมรับและจะชอบการใหรางวัล  ดังน้ันเพื่อเปน

การเสริมแรงใหแกเด็กท่ีมีพฤติกรรมดี ผูเขียนจึงมักจะใชวิธีการกลาวคําชมเชยการเสริมแรงใหแกเด็กท่ีมีพฤติกรรมดี ผูเขียนจึงมักจะใชวิธีการกลาวคําชมเชย

เสมอเม่ือเห็นนักเรียนทําความดี นักเรียนจะรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีกําลังใจเสมอเม่ือเห็นนักเรียนทําความดี นักเรียนจะรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และมีกําลังใจ

อยากจะทําความดีตอไปอยากจะทําความดีตอไป  
  จากการสังเกตของผูเขียน และการพูดคุยรวมทั้งการตอบแบบสอบถามการสังเกตของผูเขียน และการพูดคุยรวมทั้งการตอบแบบสอบถาม

ของผูปกครองพบวา  หลังจากการจัดกิจกรรมไปได ของผูปกครองพบวา  หลังจากการจัดกิจกรรมไปได 1 ภาคการศึกษา   นักเรียนท่ี ภาคการศึกษา   นักเรียนท่ี

เคยมีพฤติกรรมไมพึงประสงค มีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน  ดังน้ีเคยมีพฤติกรรมไมพึงประสงค มีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน  ดังน้ี  

จาก

1

--  นักเรียนรูหนาที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนจากเดิมนักเรียนรูหนาที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนจากเดิม  

--  นักเรียนรูจักคิดอยานักเรียนรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ  เคารพในกฎกติกา และขอตกลงงมีวิจารณญาณ  เคารพในกฎกติกา และขอตกลง  
ตางๆ ตลอดจนยอมรับฟงความยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและสามารถตางๆ ตลอดจนยอมรับฟงความยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและสามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดดีข้ึน ทํางานรวมกับผูอื่นไดดีข้ึน   

--  นักเรียนมีนํ้าใจ  รูจักอาสางานเพื่อสวนรวมมากข้ึน นักเรียนมีนํ้าใจ  รูจักอาสางานเพื่อสวนรวมมากข้ึน   

--  นักเรียนมีความอดทนอดกลั้นดีข้ึน นักเรียนมีความอดทนอดกลั้นดีข้ึน   

--  นักเรียนรูจักดูแลรักษาความสะอาดทั้งรนักเรียนรูจักดูแลรักษาความสะอาดทั้งรางกาย สิ่งของ และสถานที่    างกาย สิ่งของ และสถานที่      
ดีข้ึนดีข้ึน  

--  นักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนนักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

--  นักเรียนพูดจาเหมาะสมกับกาลเทศะ  มีกิริยามารยาทดีข้ึนนักเรียนพูดจาเหมาะสมกับกาลเทศะ  มีกิริยามารยาทดีข้ึน  
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ทั้งน้ีจะเห็นวากิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหแกนักเรียนตลอดระยะเวลาที่  ทั้งน้ีจะเห็นวากิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหแกนักเรียนตลอดระยะเวลาที่  

นักเรียนอยูที่โรงเรียนสามารถสรางเสริมใหนักเรียนมีพัฒนนักเรียนอยูที่โรงเรียนสามารถสรางเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ดีข้ึน าการในดานตาง ๆ ดีข้ึน 

สวนพฤติกรรมในดานอื่นของนักเรียนท่ียังเปนปญหา เชน นักเรียนไมรูจักประหยัด สวนพฤติกรรมในดานอื่นของนักเรียนท่ียังเปนปญหา เชน นักเรียนไมรูจักประหยัด 

ไมยอมรับความจริง   ยังขาดระเบียบวินัย   ฯลฯ  น้ัน     เน่ืองจากเด็กแตละคนมี   ไมยอมรับความจริง   ยังขาดระเบียบวินัย   ฯลฯ  น้ัน     เน่ืองจากเด็กแตละคนมี   

ความแตกตางกัน  บางคนก็สามารถพัฒนาตนไดเร็ว  ในขณะท่ีบางคนตองใชเวลาความแตกตางกัน  บางคนก็สามารถพัฒนาตนไดเร็ว  ในขณะท่ีบางคนตองใชเวลา

และความเอาใจใสของครูเพื่อฝกนักเรียนตอไปจนกวานักเรียนจะเปนคนดีมีวามเอาใจใสของครูเพื่อฝกนักเรียนตอไปจนกวานักเรียนจะเปนคนดีมี

คุณธรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  คุณธรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    
และค

ดังน้ันจะเห็นวาตลอดระยะเวลาท่ีนักเรียนอยูที่โรงเรียน     อาจารย ดังน้ันจะเห็นวาตลอดระยะเวลาท่ีนักเรียนอยูที่โรงเรียน     อาจารย 

ประจําช้ันเปนผูที่มีบทบาทตอการพัฒนานักเรียนเพราะเปนผูที่อยูใกลชิดนักเรียนประจําช้ันเปนผูที่มีบทบาทตอการพัฒนานักเรียนเพราะเปนผูที่อยูใกลชิดนักเรียน

มากท่ีสุมากท่ีสุด จึงเปนโอกาสอันดีที่อาจารยประจําช้ันจะไดอบรมส่ังสอน  ปลูกฝง  และด จึงเปนโอกาสอันดีที่อาจารยประจําช้ันจะไดอบรมส่ังสอน  ปลูกฝง  และ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ความเปนคนดีใหแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ความเปนคนดีใหแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน  

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค อันเปนคุณธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค อันเปนคุณธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี

สมบูรณ    ใหแกนักเรียน    ซ่ึงจะเปนทรัพยสมบูรณ    ใหแกนักเรียน    ซ่ึงจะเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอันมีคาของสังคมตอไปในากรท่ีสําคัญอันมีคาของสังคมตอไปใน

อนาคต  อนาคต    
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  

  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  .

แผนการศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ ( พ.ศ. 2545  –  2559  )    :    ฉบับสรุป  ฉบับสรุป    ( พ.ศ. 2545 – 2559 ) :

  
““  อยาเล้ียงลูกตามใจ อยาเล้ียงลูกตามใจ ”    เอกสารประกอบโครงการสัปดาหสนทนาเอกสารประกอบโครงการสัปดาหสนทนา  ”

ศิษยลูก  สําหรับผูปกครอง  ระดับช้ันประถมศึศิษยลูก  สําหรับผูปกครอง  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  กษาปที่  4      4

ปการศึกษา  ปการศึกษา  2548  2548

  
อําไพ  สุจริตกุลอําไพ  สุจริตกุล.  2543.    คุณธรรมครูไทยคุณธรรมครูไทย.  (พิมพครั้งที่ พิมพครั้งที่ 2  ).      .  2543. .  ( 2 ).

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  :  .

  
  

 



คุณธรรม คุณธรรม ...   ... 

       คุณคาท่ีไมควรมองขาม       คุณคาท่ีไมควรมองขาม  
ผศ.ลําดวน  ทองพรหมลําดวน  ทองพรหม  ผศ.

  
งานสอนคุณธรรมจริยธรรมเปนงานที่ทาทายความสามารถและความงานสอนคุณธรรมจริยธรรมเปนงานที่ทาทายความสามารถและความ

เสียสละ  เพราะตองใชเวลาและควเสียสละ  เพราะตองใชเวลาและความอดทนท่ีจะรอคอยผลที่เกิดข้ึน ามอดทนท่ีจะรอคอยผลที่เกิดข้ึน นอกจากครูจะนอกจากครูจะ

สอนโดยตรงแลว การทําตนเปนแบบอยางที่ดียิ่งเปนส่ิงสําคัญ เพราะเด็กเปนสอนโดยตรงแลว การทําตนเปนแบบอยางที่ดียิ่งเปนส่ิงสําคัญ เพราะเด็กเปนวัยท่ีวัยท่ี

ตองการตนแบบ  และเด็กจะเลือกเลียนแบบจากคนท่ีเขายกยองนับถือ นอกจากน้ีตองการตนแบบ  และเด็กจะเลือกเลียนแบบจากคนท่ีเขายกยองนับถือ นอกจากน้ี

คนเปนครูตองมีความผูกพันกับเด็กและมีความเชื่ออยางแนวแนวาเด็กสามารถคนเปนครูตองมีความผูกพันกับเด็กและมีความเชื่ออยางแนวแนวาเด็กสามารถ

พัฒนาได การปลูกฝงคุณธรรมที่ยั่งยืนจะไมเกิพัฒนาได การปลูกฝงคุณธรรมที่ยั่งยืนจะไมเกิดข้ึนกับนักเรียนแบบทันทีทันใดดข้ึนกับนักเรียนแบบทันทีทันใด  แตแต

จะตองใชเวลาและความสมํ่าเสมอมาชจะตองใชเวลาและความสมํ่าเสมอมาชวยใหเด็กไดรับการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมที่วยใหเด็กไดรับการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมที่

ยั่งยืนได ยั่งยืนได (บราเดอร คมกริช ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติบราเดอร คมกริช ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,      
2544: 34) ดังน้ันการพัฒนาจิตวิญญาณของความเปนครู สําคัญมากกวาเทคนิคดังน้ันการพัฒนาจิตวิญญาณของความเปนครู สําคัญมากกวาเทคนิค

วิธีการสอน  ดวยเหตุน้ีครูจึงตองฝกฝนตนเอง เชนการพูดกับเด็กดวยถอยคําวิธีการสอน  ดวยเหตุน้ีครูจึงตองฝกฝนตนเอง เชนการพูดกับเด็กดวยถอยคํา

ไพเราะไพเราะ ออนโยน แสดงความเปนมิตรน้ันครูจะทําไดเม่ือครูมีความรัก และความ ออนโยน แสดงความเปนมิตรน้ันครูจะทําไดเม่ือครูมีความรัก และความ

ปรารถนาดีปรารถนาดีกับเด็ก  คนเปนครูจึงตองมีกับเด็ก  คนเปนครูจึงตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู จิตวิญญาณของความเปนครู   

( ,     

2544: 34) 

    

คุณธรรมจริยธรรมในหองเรียนคุณธรรมจริยธรรมในหองเรียน  
  โรงเรียนท่ีดีคือท่ีที่นักเรียนมาแลวมีความสุข เปรียบเสมือนบานและมี    โรงเรียนท่ีดีคือท่ีที่นักเรียนมาแลวมีความสุข เปรียบเสมือนบานและมี    

หองเรียนท่ีเปรียบไดกับหองพัหองเรียนท่ีเปรียบไดกับหองพักผอนกผอน  หรือหองสังสรรค  เปนที่ที่นักเรียนใชในการทําหรือหองสังสรรค  เปนที่ที่นักเรียนใชในการทํา  
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กิจกรรมรวมกันไดอยางสบายใจ การมาโรงเรียนแลวมีความสุข จะชวยลดความกิจกรรมรวมกันไดอยางสบายใจ การมาโรงเรียนแลวมีความสุข จะชวยลดความ

ทุกข  ความกดดันลงได  ยิ่งถามีครูที่เขาใจ  มีเมตตาและพรอมท่ีจะชวยเหลือ ก็ยิ่งทุกข  ความกดดันลงได  ยิ่งถามีครูที่เขาใจ  มีเมตตาและพรอมท่ีจะชวยเหลือ ก็ยิ่ง

จะทําใหเด็กไดรับในสิ่งที่เขาขาดทางบานได และยังเปนจะทําใหเด็กไดรับในสิ่งที่เขาขาดทางบานได และยังเปนการสรางทัศนคติในแงดีตอการสรางทัศนคติในแงดีตอ

การมองโลก  นอกจากน้ีการท่ีครูแสดงความเอื้ออาทรใสใจ  ซักถามสารทุกขสุกดิบการมองโลก  นอกจากน้ีการท่ีครูแสดงความเอื้ออาทรใสใจ  ซักถามสารทุกขสุกดิบ

อยางจริงใจดวยถอยคําที่ออนโยน  ยอมจะชวยลดความกาวราวในเด็กลงเชนกันอยางจริงใจดวยถอยคําที่ออนโยน  ยอมจะชวยลดความกาวราวในเด็กลงเชนกัน  
  หองเรียนน้ันนับเปนท่ีวิเศษสุดท่ีครูจะมอบส่ิงดี ๆ ใหครูสามารถอบรมบมหองเรียนน้ันนับเปนท่ีวิเศษสุดท่ีครูจะมอบส่ิงดี ๆ ใหครูสามารถอบรมบม

เพาะความดีงาเพาะความดีงาม ม คุณธรรมจริยธรรมตางๆไดทุกวันคุณธรรมจริยธรรมตางๆไดทุกวันทุกเวลาที่ มีนักเรียนอยู  ทุกเวลาที่ มีนักเรียนอยู  

โดยเฉพาะโรงเรียนของเราน้ันโตะทํางานของครูประจําช้ันจะอยูในหองเรียน  ครูจะโดยเฉพาะโรงเรียนของเราน้ันโตะทํางานของครูประจําช้ันจะอยูในหองเรียน  ครูจะ

สังเกตความเปนไปของนักเรียนไปดวยถาครูไมมีสอน สวนนักเรียนจะรูสึกวาเขามีที่สังเกตความเปนไปของนักเรียนไปดวยถาครูไมมีสอน สวนนักเรียนจะรูสึกวาเขามีที่

ปรึกษาอยูใกล ๆ แมนักเรียนจะโตอยูมัธยมปลายแลปรึกษาอยูใกล ๆ แมนักเรียนจะโตอยูมัธยมปลายแล ว นักเรียนก็ว นักเรียนก็ยังตองการยังตองการ

คําแนะนําและแนวทางคําแนะนําและแนวทาง  แกปญหาจากครูไมตางไปจากเด็กเล็ก ๆ เรามักจะคิดวา   แกปญหาจากครูไมตางไปจากเด็กเล็ก ๆ เรามักจะคิดวา 

เขาโตแลว เขาไมตองการครู  การที่ครูใกลชิดสนิทสนมกับเด็กทําใหการอบรมหรือเขาโตแลว เขาไมตองการครู  การที่ครูใกลชิดสนิทสนมกับเด็กทําใหการอบรมหรือ

ช้ีแนะตาง ๆ เปนไปอยางไมยากเย็นนัก  โดยครูประจําช้ันจะพบกับนักเรียนทุกเชาช้ีแนะตาง ๆ เปนไปอยางไมยากเย็นนัก  โดยครูประจําช้ันจะพบกับนักเรียนทุกเชา

ชวงโฮมรูมซ่ึงชวงโฮมรูมซ่ึงเปนชวงที่เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักการศึกษาที่จะตองเปนชวงที่เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักการศึกษาที่จะตองใหให

ผูเรียนพัฒนาไดทั้งรางกาย ผูเรียนพัฒนาไดทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม   อารมณ สังคม และสติปญญา เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม   

ซ่ึงจะขอยกตัวอยางการแทรกคุณธรรมในหองเรียนจากเหตุการณตาง ๆ ดังน้ีซ่ึงจะขอยกตัวอยางการแทรกคุณธรรมในหองเรียนจากเหตุการณตาง ๆ ดังน้ี  

  
วันแรกของการเปดเรียนวันแรกของการเปดเรียน  
  นักเรียนต่ืนเตนกับการนักเรียนต่ืนเตนกับการข้ึนช้ันใหมวันแรก ใครจะเปนครูประจําช้ันจะพบข้ึนช้ันใหมวันแรก ใครจะเปนครูประจําช้ันจะพบ

เพื่อนเกาหรือไม  จะน่ังกับใคร นักเรียนมาพรอมกับคําถามมากมายในหัวใจ        เพื่อนเกาหรือไม  จะน่ังกับใคร นักเรียนมาพรอมกับคําถามมากมายในหัวใจ        

ครูประจําช้ันก็จะเปนเจาของบานท่ีดี ที่จะตอนรับอยางยิ้มแยม พรอมจะชวยเหลือครูประจําช้ันก็จะเปนเจาของบานท่ีดี ที่จะตอนรับอยางยิ้มแยม พรอมจะชวยเหลือ

และตอบปญหาขอสงสัยตาง ๆ หลังจากนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาและตอบปญหาขอสงสัยตาง ๆ หลังจากนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติและสวดมนตติและสวดมนต  
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แลวแลวการพบปะกันวันแรก จะเปนกิจกรรมการทําความรูจักกันเพื่อสรางความคุนเคย    การพบปะกันวันแรก จะเปนกิจกรรมการทําความรูจักกันเพื่อสรางความคุนเคย    

หลังจากน้ันเปนกิจกรรมเลือกหัวหนาหอง  เปนการสอนใหนักเรียนรูวาในการ        หลังจากน้ันเปนกิจกรรมเลือกหัวหนาหอง  เปนการสอนใหนักเรียนรูวาในการ        

อยูรวมกันตองมีผูนํา เพื่อใหงานทุกอยางดําเนินไปอยางเรียบรอยและรวดเร็ว ในข้ันอยูรวมกันตองมีผูนํา เพื่อใหงานทุกอยางดําเนินไปอยางเรียบรอยและรวดเร็ว ในข้ัน

น้ี คน้ี ครูสามารถแทรกคุณธรรมหลายขอซ่ึงนักเรียนจะเรียนรูได เม่ือผานกระบวนการรูสามารถแทรกคุณธรรมหลายขอซ่ึงนักเรียนจะเรียนรูได เม่ือผานกระบวนการ

คิดไตรตรองของตนเองโดยครูไมจําเปนตองบอกทุกอยาง หรือต้ังกฎเกณฑแลวให    คิดไตรตรองของตนเองโดยครูไมจําเปนตองบอกทุกอยาง หรือต้ังกฎเกณฑแลวให    

นักเรียนปฏิบัติเทาน้ัน  หากบุคคลไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูจักคิด รูจักเหตุผล  นักเรียนปฏิบัติเทาน้ัน  หากบุคคลไดรับการพัฒนาใหเปนผูรูจักคิด รูจักเหตุผล  

รูจักตัดสินใจ  เลือกกระทําในส่ิรูจักตัดสินใจ  เลือกกระทําในส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม  และเห็นตนแบบท่ีดีจากบุคคล งที่ถูกตองเหมาะสม  และเห็นตนแบบท่ีดีจากบุคคล 

รอบขางต้ังแตเด็ก จะทําใหเขรอบขางต้ังแตเด็ก จะทําใหเขาเปนบุคคลที่มีคุณธรรม าเปนบุคคลที่มีคุณธรรม (สุวิมล สุวิมล วองวาณิช และคณะวองวาณิช และคณะ,  

2549  :  4)    ดังน้ันกอนเลือกหัวหนาครูจึงใหนักเรียนอภิปรายในหัวขอเหลาน้ี   เพื่อใหดังน้ันกอนเลือกหัวหนาครูจึงใหนักเรียนอภิปรายในหัวขอเหลาน้ี   เพื่อให

นักเรียนแสดงความคิดเห็นและคิดไตรตรองกอนจะดํานักเรียนแสดงความคิดเห็นและคิดไตรตรองกอนจะดําเนินการเนินการ  

( ,

2549 : 4)

  11..    นักเรียนคิดวาหัวหนาหองมีความสําคัญอยางไรนักเรียนคิดวาหัวหนาหองมีความสําคัญอยางไร  

  22..    หนาที่ของหัวหนาหองมีอะไรบางหนาที่ของหัวหนาหองมีอะไรบาง  

  33..    หัวหนาหองควรมีคุณสมบัติอะไรบางหัวหนาหองควรมีคุณสมบัติอะไรบาง  

  44..    บอกเกณฑในการเลือกหัวหนาบอกเกณฑในการเลือกหัวหนา  

  55..    การใชและไมใชสิทธิ์ของตนกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรการใชและไมใชสิทธิ์ของตนกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไร  
  ถาคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงคถาคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงความดีงามหรือขอประพฤติปฏิบัติที่   วามดีงามหรือขอประพฤติปฏิบัติที่   

ถูกตองจะพบวาจากคําถาม ถูกตองจะพบวาจากคําถาม 5 ขอน้ี นักเรียนไดเรียนรูคุณธรรมหลายประการ เชน    ขอน้ี นักเรียนไดเรียนรูคุณธรรมหลายประการ เชน   

รูวาการอยูรวมกันตองเชื่อฟงหัวหนากลุม  ไดเห็นวาคนเปนหัวหนามีความเปนผูนํา  รูวาการอยูรวมกันตองเชื่อฟงหัวหนากลุม  ไดเห็นวาคนเปนหัวหนามีความเปนผูนํา  

เปนคนท่ีมีความสามารถและเสียสละ  นอกจากน้ีนักเรียนไดทําหนาเปนคนท่ีมีความสามารถและเสียสละ  นอกจากน้ีนักเรียนไดทําหนาที่ในฐานะที่ในฐานะ

สมาชิกท่ีดีของสังคม คือ การเลือกผูนําขสมาชิกท่ีดีของสังคม คือ การเลือกผูนําของตนแสดงถึงความเปนประชาธิปไตย องตนแสดงถึงความเปนประชาธิปไตย มีมี

การแสดงความคิดเห็น อภิปราย และลงคะแนนอาจจะใชลงคะแนนลับหรือเปดเผย การแสดงความคิดเห็น อภิปราย และลงคะแนนอาจจะใชลงคะแนนลับหรือเปดเผย 

ก็ได  นักเรียนรูจักใชสิทธิและรูจักหนาที่ของตนในฐานะเปนพลเมืองดีของชาติก็ได  นักเรียนรูจักใชสิทธิและรูจักหนาที่ของตนในฐานะเปนพลเมืองดีของชาติ  

5
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การเลือกกรรมการรักษาความสะอาดการเลือกกรรมการรักษาความสะอาด  
  กรรมการรักษาความสะอาดหองเรียนหรือเรียกส้ัน ๆ วาเวรประจําวัน  ใหรรมการรักษาความสะอาดหองเรียนหรือเรียกส้ัน ๆ วาเวรประจําวัน  ให

นักเรียนอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีเวรประจําวัน  นักเรียนอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมีเวรประจําวัน  

และครูชวยเสริมในสวนท่ีขาด  เชน  การอยูรวมกันมาก ๆ แลวไมมีการเก็บกวาดและครูชวยเสริมในสวนท่ีขาด  เชน  การอยูรวมกันมาก ๆ แลวไมมีการเก็บกวาด

เช็ดถูทําความสะอาดเลยจะเกิดอะไรข้ึน    การท่ีนัเช็ดถูทําความสะอาดเลยจะเกิดอะไรข้ึน    การท่ีนักเรียนชวยกันดูแลหองเรียนกเรียนชวยกันดูแลหองเรียน

เพียงสัปดาหละ เพียงสัปดาหละ 1 วัน จะชวยใหหองเรียนดูสะอาด ชวยใหบรรยากาศนาเรียนข้ึน วัน จะชวยใหหองเรียนดูสะอาด ชวยใหบรรยากาศนาเรียนข้ึน

นักเรียนจะเลือกอยางไหน เพราะอะไร คุณธรรมที่นักเรียนไดจากการเปนกรรมการนักเรียนจะเลือกอยางไหน เพราะอะไร คุณธรรมที่นักเรียนไดจากการเปนกรรมการ

รักษาความสะอาดคือ  การทําเพื่อสวนรวม ไมดูดาย  มีความเสียสละ  นอกจากน้ีรักษาความสะอาดคือ  การทําเพื่อสวนรวม ไมดูดาย  มีความเสียสละ  นอกจากน้ี

ยังฝกใหนักเยังฝกใหนักเรียนรับผิดชอบ  รูหนาที่ของตน ไมเอาเปรียบเพื่อน  ซ่ือสัตยไมหลบหนีรียนรับผิดชอบ  รูหนาที่ของตน ไมเอาเปรียบเพื่อน  ซ่ือสัตยไมหลบหนี

เวร   โดยครูมีตารางระบุหนาที่ของแตละคนไวในแตละวัน  นักเรียนท่ีไมทําครูก็เวร   โดยครูมีตารางระบุหนาที่ของแตละคนไวในแตละวัน  นักเรียนท่ีไมทําครูก็

สามารถ  ตรวจสอบไดสามารถ  ตรวจสอบได  

ก

1

  
การปฏิบัติตามขอตกลงหองเรียนการปฏิบัติตามขอตกลงหองเรียน  
  ขอตกลงหองเรียนเปนแนวทางการอบรมนักเรียนท่ีไดผลดี  นักเรียขอตกลงหองเรียนเปนแนวทางการอบรมนักเรียนท่ีไดผลดี  นักเรียน

สามารถพัฒนาข้ึนไดจากการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีนักเรียนและครูชวยกันสรางข้ึน สามารถพัฒนาข้ึนไดจากการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีนักเรียนและครูชวยกันสรางข้ึน 

เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของหองเรียน  และเพื่อพัฒนานักเรียนไปในทิศทาง   เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของหองเรียน  และเพื่อพัฒนานักเรียนไปในทิศทาง   

ที่ถูกท่ีควร รวมท้ังเปนการฝกฝนนักเรียนใหมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ      ที่ถูกท่ีควร รวมท้ังเปนการฝกฝนนักเรียนใหมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ      

ไมสรางความเดือดรอนแกผูไมสรางความเดือดรอนแกผูอื่น  และมีใจจดจอกับส่ิงที่ครูสอน ขอตกลงเหลาน้ี    อื่น  และมีใจจดจอกับส่ิงที่ครูสอน ขอตกลงเหลาน้ี    

นักเรียนตองปฏิบัติทุกครั้งเม่ือถึงเวลาเรียนคือนักเรียนตองปฏิบัติทุกครั้งเม่ือถึงเวลาเรียนคือ  

น

  11..  เขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนตรงเวลา  

  22..  แตงกายถูกระเบียบแตงกายถูกระเบียบ  

  33..  พูดจาสุภาพ ไมตะโกน พูดจาสุภาพ ไมตะโกน ไมพูดหยาบคายไมพูดหยาบคาย  
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  44..  ไมพูดคุย และไมทํางานอื่นขณะมีการเรียนการสอนไมพูดคุย และไมทํางานอื่นขณะมีการเรียนการสอน  

55..  เก็บขาวของเขาที่ทุเก็บขาวของเขาที่ทุกครั้งกอนออกจากหองเรียนกครั้งกอนออกจากหองเรียน  
  

  ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายถึงประโยชนและความจําเปนท่ีตองมี      ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายถึงประโยชนและความจําเปนท่ีตองมี      

ขอตกลงเหลาน้ีและทําความเขาใจขอตกลงแตละขอเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม ขอตกลงเหลาน้ีและทําความเขาใจขอตกลงแตละขอเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 

เม่ือทุกคนเห็นดวย ครูจึงติดขอตกลงตัวโต ๆ ใหเห็นชัดเจนไวหนาหองเรียน        เม่ือทุกคนเห็นดวย ครูจึงติดขอตกลงตัวโต ๆ ใหเห็นชัดเจนไวหนาหองเรียน        

ขอตกลงเขอตกลงเหลาน้ีดูเผิน ๆ แลวเหมือนเปนส่ิงไมสําคัญ  และทําไดงาย   ซ่ึงจริง ๆ หลาน้ีดูเผิน ๆ แลวเหมือนเปนส่ิงไมสําคัญ  และทําไดงาย   ซ่ึงจริง ๆ 

แลวถานักเรียนปฏิบัติไดจะเปนประโยชนอยางมากแกนักเรียน   นักเรียนท่ีไมคอยมีแลวถานักเรียนปฏิบัติไดจะเปนประโยชนอยางมากแกนักเรียน   นักเรียนท่ีไมคอยมี

วินัยในตนเองจะตองใชเวลานานกวาจะสามารถบังคับตัวเองใหปฏิบัติครบ วินัยในตนเองจะตองใชเวลานานกวาจะสามารถบังคับตัวเองใหปฏิบัติครบ 5 ขอได       ขอได      

ในระหวางน้ีครูใชการชมเชในระหวางน้ีครูใชการชมเชยคนที่สามารถเปนตัวอยางที่ดี และใหรางวัลหรือมี    ยคนที่สามารถเปนตัวอยางที่ดี และใหรางวัลหรือมี    

การลงโทษ การลงโทษ (ที่ไมรุนแรงนักที่ไมรุนแรงนัก)  เชนถานักเรียนมาสายนักเรียนจะตองเลาเหตุการณ  เชนถานักเรียนมาสายนักเรียนจะตองเลาเหตุการณ  

การมาสายโดยเขียนมาสงครู ถานักเรียนท้ิงขาวของเกลื่อน ครูจะเก็บไปซอนและการมาสายโดยเขียนมาสงครู ถานักเรียนท้ิงขาวของเกลื่อน ครูจะเก็บไปซอนและ

เรียกคาไถ เปนตน แตโดยสวนใหญ  ครูจะใชถอยคําสนับเรียกคาไถ เปนตน แตโดยสวนใหญ  ครูจะใชถอยคําสนับสนุนมากกวาเชน สนุนมากกวาเชน “โดม โดม 

ไมเคยมาสายเลยต้ังแตเรามีขอตกลงไมเคยมาสายเลยต้ังแตเรามีขอตกลง”  “พิรา เก็บขาวของเขาท่ีทุกครั้ง เปนตัวอยางพิรา เก็บขาวของเขาท่ีทุกครั้ง เปนตัวอยาง

ที่ นายกยองที่ นายกยอง”  

5

( )  

“

” “

”
  ลองมาดูรายละเอียดขอตกลงแตละขอวาแฝงคุณธรรมใดบางลองมาดูรายละเอียดขอตกลงแตละขอวาแฝงคุณธรรมใดบาง  

  11..  การตรงตอเวลา เปนการปลูกฝงคุณธรรมในดานการรูหนาท่ี  และความการตรงตอเวลา เปนการปลูกฝงคุณธรรมในดานการรูหนาท่ี  และความ

รับผิดชอบ  ในการปลูกรับผิดชอบ  ในการปลูกฝงคุณธรรมดานการตรงตอเวลา  ครูอาจไมตองสอนฝงคุณธรรมดานการตรงตอเวลา  ครูอาจไมตองสอน

โดยตรงแตใชการปฏิบัติจริงของครู  เชน เม่ือหมดเวลาเรียนหรือการทํากิจกรรมใด  โดยตรงแตใชการปฏิบัติจริงของครู  เชน เม่ือหมดเวลาเรียนหรือการทํากิจกรรมใด  

ครูตองยุติบทบาททันที  ถาครูทุกคนทําและทําอยางสม่ําเสมอ นักเรียนจะซึมซับ ครูตองยุติบทบาททันที  ถาครูทุกคนทําและทําอยางสม่ําเสมอ นักเรียนจะซึมซับ 

คุณธรรมขอน้ีได โดยไมตองมีการสอนโดยตรงคุณธรรมขอน้ีได โดยไมตองมีการสอนโดยตรง  
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  22..  การแตงกายถูกระเการแตงกายถูกระเบียบ  เปนการปลูกฝงนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติตามบียบ  เปนการปลูกฝงนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ  และการใหเกียรติแกสถานท่ีและอาจารยผูสอน  นักเรียนระเบียบและกฎเกณฑ  และการใหเกียรติแกสถานท่ีและอาจารยผูสอน  นักเรียน

อาจจะไปเลนจนเส้ือผาไมอยูในสภาพเรียบรอย  แตเม่ือนักเรียนมาเขาเรียนนักเรียนอาจจะไปเลนจนเส้ือผาไมอยูในสภาพเรียบรอย  แตเม่ือนักเรียนมาเขาเรียนนักเรียน

ตองแตงกายใหอยูในสภาพถูกตองถูกระเบียบเปนทางการตองแตงกายใหอยูในสภาพถูกตองถูกระเบียบเปนทางการ  

  33..  พูดสุภาพ ไมตะโกน ไมพูดหยาบ เปนการปลูกฝง คุณธรรมดานการรูจักพูดสุภาพ ไมตะโกน ไมพูดหยาบ เปนการปลูกฝง คุณธรรมดานการรูจัก

กาลเทศะในการใชคําพูด ควรจะพูดอะไร ที่ไหน เม่ือไร  นักเรียนอาจจะพูดคําบางกาลเทศะในการใชคําพูด ควรจะพูดอะไร ที่ไหน เม่ือไร  นักเรียนอาจจะพูดคําบาง

ประเภทในหมูเพื่อนสนิทและในสถานที่เฉพาะไดแตหองเรียนเปนท่ีสาธารณะที่      ประเภทในหมูเพื่อนสนิทและในสถานที่เฉพาะไดแตหองเรียนเปนท่ีสาธารณะที่      

นักเรียนจะตองระวังไมสรางความรบกวนดวยการตนักเรียนจะตองระวังไมสรางความรบกวนดวยการตะโกนโหวกเหวกหรือพูดจา      ะโกนโหวกเหวกหรือพูดจา      

ไมสุภาพ  เพราะมีบุคคลอื่น ๆ  รวมทั้ง ผูใหญ คืออาจารยอยูดวย  ใหนักเรียนรูจักไมสุภาพ  เพราะมีบุคคลอื่น ๆ  รวมทั้ง ผูใหญ คืออาจารยอยูดวย  ใหนักเรียนรูจัก

ตระหนักถึงการเคารพในสิทธิ์ของผูอื่นตระหนักถึงการเคารพในสิทธิ์ของผูอื่น  

  44..  ไมพูดคุยและไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะมีการเรียนการสอนเปนการไมพูดคุยและไมนํางานอื่นข้ึนมาทําในขณะมีการเรียนการสอนเปนการ

สอนคุณธรรมในดานการมีวินัยในตนเองและการรูจักสอนคุณธรรมในดานการมีวินัยในตนเองและการรูจักควบคุมตนเอง ซ่ึงจะกอใหเกิดควบคุมตนเอง ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลดีตอนักเรียนคือ  ทําใหนักเรียนมีใจจดจอกับส่ิงที่เรียน  ทํางานทีละอยางจะชวยผลดีตอนักเรียนคือ  ทําใหนักเรียนมีใจจดจอกับส่ิงที่เรียน  ทํางานทีละอยางจะชวย

ใหนักเรียนไมสับสน  ดีกวาการทํางานหลายอยางในขณะเดียวกัน และประการใหนักเรียนไมสับสน  ดีกวาการทํางานหลายอยางในขณะเดียวกัน และประการ

สําคัญเปนการสรางนิสัยท่ีดีงามในการรูจักฟงคนอื่นพูด  เม่ือมีผูพูดตองมีผูฟง  สําคัญเปนการสรางนิสัยท่ีดีงามในการรูจักฟงคนอื่นพูด  เม่ือมีผูพูดตองมีผูฟง  ซ่ึงซ่ึง

เปนมารยาทสังคมที่ควรสรางใหเกิดข้ึนในเด็กเปนมารยาทสังคมที่ควรสรางใหเกิดข้ึนในเด็ก  

  55..  เก็บขาวของเขาที่กอนออกจากหอง เปนการฝกนิสัยของความมีระเบียบ  เก็บขาวของเขาที่กอนออกจากหอง เปนการฝกนิสัยของความมีระเบียบ  

รูจักเก็บขาวของใหอยูในสภาพเรียบรอย  หยิบก็งายหายก็รูดูก็งามตา  ทําให    รูจักเก็บขาวของใหอยูในสภาพเรียบรอย  หยิบก็งายหายก็รูดูก็งามตา  ทําให    

สภาพแวดลอมรอบตัวสะอาดเรียบรอยนาเรียนสภาพแวดลอมรอบตัวสะอาดเรียบรอยนาเรียน  
  ในการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงครูอาจใชวิธีในการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงครูอาจใชวิธี

ตักเตือนอยางเปนมิตร ใหการชมเชยแกผูที่สามารถพัฒนาข้ึนได หรือมีการยก     ตักเตือนอยางเปนมิตร ใหการชมเชยแกผูที่สามารถพัฒนาข้ึนได หรือมีการยก     

ตัวอยางนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดดี    หรือมีการใหรางวัลแกผูที่สามารถพัฒนาตัวอยางนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดดี    หรือมีการใหรางวัลแกผูที่สามารถพัฒนา  
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ไดเดนชัดในทุกขอ สําหรับนักเรียนบาไดเดนชัดในทุกขอ สําหรับนักเรียนบางคนที่ไมคอยไดฝกฝนในเรื่องระเบียบวินัยมา   งคนที่ไมคอยไดฝกฝนในเรื่องระเบียบวินัยมา   

ต้ังแตเด็กอาจตองใชเวลามากกวาคนที่ฝกฝนตนเองมาตลอดและมีวินัยในตนเองต้ังแตเด็กอาจตองใชเวลามากกวาคนที่ฝกฝนตนเองมาตลอดและมีวินัยในตนเอง

รูจักเคารพกติกา  ทั้งน้ีครูหรือผูใหญเปนบุคคลสําคัญรูจักเคารพกติกา  ทั้งน้ีครูหรือผูใหญเปนบุคคลสําคัญมากที่จะตองเปนแบบอยางที่มากที่จะตองเปนแบบอยางที่

ดีดีแกเด็ก   ถาครูสอนใหนักเรียนตรงเวลา ครูตองเปนคนตรงเวลาแกเด็ก   ถาครูสอนใหนักเรียนตรงเวลา ครูตองเปนคนตรงเวลาดวย ไมใชมาสายดวย ไมใชมาสาย

ออกชาเปนประจํา  หรือการที่ครูสอนใหนักเรียนเก็บขาวของใหเปนระเบียบ  แตออกชาเปนประจํา  หรือการที่ครูสอนใหนักเรียนเก็บขาวของใหเปนระเบียบ  แต

โตะทํางานของครูรก สิ่งของสมุดวางกระจัดกระจาย ทําใหสิ่งที่ครูพร่ําสอนไปไมมี     โตะทํางานของครูรก สิ่งของสมุดวางกระจัดกระจาย ทําใหสิ่งที่ครูพร่ําสอนไปไมมี     

นํ้าหนักและไมเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ถาครูปฏิบัติไดทุกขอท่ีครูสอน นักเรียนก็จะนํ้าหนักและไมเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ถาครูปฏิบัติไดทุกขอท่ีครูสอน นักเรียนก็จะ

เกิดศเกิดศรัทธา และคอยดูครูเปนตนแบบของเขาอยูเสมอ รัทธา และคอยดูครูเปนตนแบบของเขาอยูเสมอ “อิทธิพลสูงสุดท่ีทําใหเด็กเล็กอิทธิพลสูงสุดท่ีทําใหเด็กเล็ก

เกิดการเปล่ียนแปลงคือตัวครู  ถาครูมีจิตใจสูง  เมตตาสูง เด็กก็จะเปนแบบครู  มีเกิดการเปล่ียนแปลงคือตัวครู  ถาครูมีจิตใจสูง  เมตตาสูง เด็กก็จะเปนแบบครู  มี

การเปลี่ยนแปลงเปนแบบครูเปนคนดีทันทีโดยไมตองสอนการเปลี่ยนแปลงเปนแบบครูเปนคนดีทันทีโดยไมตองสอน”  (อาจอง ชุมสาย ณ อาจอง ชุมสาย ณ 

อยุธยา อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช อยุธยา อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช ,  2549  :  51)      

“

” (

, 2549 : 51)
  จากเหตุการณในหองเรียนเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางบางสวนท่ีครูสามารถจากเหตุการณในหองเรียนเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางบางสวนท่ีครูสามารถ

สอดแทรกคุณธรรมใหนักเรียนไดตลอดเวลา นอกจากน้ียังสามารถนําไปแทรกใน สอดแทรกคุณธรรมใหนักเรียนไดตลอดเวลา นอกจากน้ียังสามารถนําไปแทรกใน 

เน้ือหาบทเรียนไดทุกวิชา  ที่มีเน้ือหาสอดคลองไปกันไดในแตละครั้ง  อยาคิดวา   เน้ือหาบทเรียนไดทุกวิชา  ที่มีเน้ือหาสอดคลองไปกันไดในแตละครั้ง  อยาคิดวา   

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนาที่ของคุณธรรม จริยธรรมเปนหนาที่ของศาสนาหรือพระเทาน้ันท่ีจะสอนไดหรือสอนไดในศาสนาหรือพระเทาน้ันท่ีจะสอนไดหรือสอนไดใน

วิชาจริยศึกษาเทาน้ันวิชาจริยศึกษาเทาน้ัน  
 

คุณธรรมในบทเรียน 
 ในการสอนเน้ือหาของบทเรียนครูสามารถโยงไปสูการแทรกคุณธรรมได  

ทุกวิชา  เปนการสอนโดยนักเรียนไมรูสึกวา   เขาไดรับการส่ังสอนอบรมโดยตรง  ซ่ึง
บทเรียนในแตละครั้งอาจแฝงไวดวยคุณธรรมมากกวาที่ครูคิดคณะกรรมการ      

การศึกษาแหงชาติไดเสนอแนะวาครูตองสอนคุณธรรมสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน

การสอนในทุกวิชา สอนใหสอดคลองกันระหวางพุทธธรรมและวิชาการท่ัวไปใหผูเรียน 
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รูจักผิดชอบช่ัวดี ในการเรียนการสอนตองบูรณาการระหวางเน้ือหาสาระการเรียนรู    
คุณธรรมจริยธรรมมาประยุกตใหเขากับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหผู เรียนเกิดความรู คู คุณธรรมและสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
 ในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงมีนักเรียนจํานวนหน่ึงเห็นวายาก    
ครูจึงพยายามหากิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํางานโดยนํา   

ความรูวิชาภาษาอังกฤษไปใชไดและขณะเดียวกันก็ทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ

การเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกันจากการทํางานเปนทีมกิจกรรมที่เปน         การ
ประกวดหรือการแขงขันเปนกิจกรรมที่นาจะนํามาใชกับเด็ก  เน่ืองจากธรรมชาติ
ของเด็กชอบการแขงขันอยูแลวเพราะเปนส่ิงทาทายความสามารถ  ทั้งน้ีครูตองเนน
ในเรื่องกระบวนการในการทํางานมากกวาการมุงเพื่อเอาชนะอยางเดียว โดยไม

คํานึงถึงวิธีการไดมา  ซ่ึงเปนหนทางใหนักเรียนแกงแยงและเห็นแกตัวในระดับ ม.4  

จึงไดมีการจัดประกวดรองเพลงหมูภาษาอังกฤษ  (Singing Contest) โดยมีเปาหมาย

เพื่อ 1) ฝกการวางแผนและทํางานรวมกัน 2) นําทักษะภาษาอังกฤษมาใช       

3) สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยมีขอตกลงวานักเรียนทุกคนตอง

รวมรองเพลงไมใชเลือกเฉพาะคนที่รองเพลงเกงเทาน้ัน   ใหเวลาเตรียมตัว 1 เดือน    
นักเรียนตองจัดสรรเวลาวางแผนงานและดําเนินการฝกซอมกันเอง  อาจจะเปนชวง
เชากอนเขาเรียน  หลังอาหารกลางวันหรือเลิกเรียน โดยมีผูประสานงานของกลุม
เปนผูดําเนินการ    กิจกรรมน้ีดูผิวเผินเหมือนเปนเรื่องงาย ๆ  แตในความเปนจริง
แลวการที่จะสามารถทําใหทุกคนมาพรอมกันในแตละครั้งน้ันยากมากทีเดียว    
เพราะทุกคนคิดถึงแตเรื่องของตนเอง  ทํางานของตัวเองกอน   ความรูสึกเสียสละเพื่อ
หองยังไมคอยมีในระยะตน ๆ   ทําใหผูประสานงานทอถอย  จนตองโกรธกันบาง     
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แตเม่ือวันแขงขันใกลเขามา ทุกหองก็โหมฝกซอมกันอยางหนัก ความรูสึกท่ีจะ

ทํางานเพื่อหองของตนจะมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนกระท่ังวันแขงขันมาถึง 

 หองที่ไดรับรางวัลที่ 1 – 3  นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
และรูสึกถึงความทุมเทท่ีพวกเขาไดรวมแรงรวมใจกันทํา  ในขณะเดียวกันหองที่

ไมไดรับรางวัลก็ไมไดเสียใจ  เพราะนักเรียนรูสึกวาไดทําอยางดีที่สุดแลว   และรูสึก
ช่ืนชมกับผูที่ไดรับรางวัล วามีความพรอมและเตรียมตัวมาดีจริง ๆ นักเรียนได
เรียนรู    คุณธรรมหลายอยางจากกิจกรรมน้ี เชน การเสียสละ ความสบายสวนตัว 
งดกิจกรรมที่ตัวชอบไปทําใหแกสวนรวม นักเรียนเรียนรูในการแกปญหาเฉพาะหนา
การเอาชนะใจตนเอง การใหความรวมมือแกหมูคณะ ความรักและความสามัคคีในหมู
เพื่อนรวมหองและตางหอง นักเรียนอาจทะเลาะกันบาง  ดวยความเห็นไมตรงกัน  
แตในที่สุด   นักเรียนก็รักกันและหวังดีตอกัน  นักเรียนมีความกตัญู  โดยนักเรียน
มาขอบคุณอาจารยที่จัดกิจกรรมดี ๆ ใหทําใหมีโอกาสแสดงความสามารถและ
พิสูจนฝมือ         การทํางานของตัวเอง  ดังตัวอยางการเขียนแสดงความรูสึกของ
นักเรียนหลังจบกิจกรรม 

  
           ⌦⌫⌫⌫         
   ⌦ ⌦⌫  ⌦⌫    
 ⌦⌫  ⌫⌦⌫   ⌫  
 ⌫⌦  ⌫⌫    
   

                                                             ⌫ 
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ตัวอยางที่นําเสนอน้ี  ตัวอยางที่นําเสนอน้ี  นักเรียนแสดงความคิดเห็นในทางบวก  ไมมีนักเรียนนักเรียนแสดงความคิดเห็นในทางบวก  ไมมีนักเรียน

คนใดแสดงความคิคนใดแสดงความคิดเห็นในทางลบเลยในจํานวนนัดเห็นในทางลบเลยในจํานวนนักเรียน กเรียน 250 คน ในการสอน คน ในการสอน

คุณธรรมน้ัน ครูควรฝกการใชเหตุผลกับนักเรียนบอยๆ และใหโอกาสนักเรียนไดคุณธรรมน้ัน ครูควรฝกการใชเหตุผลกับนักเรียนบอยๆ และใหโอกาสนักเรียนได

แสดงบทบาท  เพื่อจะไดคนพบขอคุณธรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  นักเรียนจะไดจดจําแสดงบทบาท  เพื่อจะไดคนพบขอคุณธรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  นักเรียนจะไดจดจํา

สิ่งน้ันได  ครูตองทําใหนักเรียนเห็นวา การมีคุณธรรมจะนําทางชีวิตใหดีงาม  นําสิ่งน้ันได  ครูตองทําใหนักเรียนเห็นวา การมีคุณธรรมจะนําทางชีวิตใหดีงาม  นํา

ความสําเร็จมาสูความสําเร็จมาสูตนไดอยางงดงาม  และนําชีวิตใหมีความสุข  ดังน้ันผูเขียนจึงเห็นตนไดอยางงดงาม  และนําชีวิตใหมีความสุข  ดังน้ันผูเขียนจึงเห็น

วาคุณธรรมเปน สิ่งล้ําคาที่ไมควรมองขามวาคุณธรรมเปน สิ่งล้ําคาที่ไมควรมองขาม  

250

  ภาพสวนหน่ึงในวันแขงขัน    ซ่ึงเปนผลมาจากการทุมเทฝกซอมอยางหนักภาพสวนหน่ึงในวันแขงขัน    ซ่ึงเปนผลมาจากการทุมเทฝกซอมอยางหนัก

ของนักเรียนแตละหองของนักเรียนแตละหอง  

  
  
  
  
  
  

 คณะกรรมการฝายอาจารย 

  
  
  
  
  
  

คณะกรรมการฝายนักเรียน 
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พรอมเพรียงบนเวที   
  
  
  
  
  
  

 

ผสมผสานดนตรีไทยกบัสากล สรางสรรคดวยอุปกรณประกอบการแสดง 

รอลุนผลการแขงขนั พิธกีรภาคภาษาอังกฤษ 



ฝกนิสัย ฝกนิสัย ...   ... 

ใชกรอบ ใชกรอบ 4 Rs  4 Rs

 ⌫   ⌫ 

 

 
บรรยากาศหองเรยีนในชวงกิจกรรมสนทนายามเชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา     
การศึกษา   ไดกําหนดบทบาทของอาจารยประจําช้ันไวในคูมืออาจารยประจําช้ัน

ระดับประถมศึกษา ไวดังน้ี 
 1.     สั่งสอนวิชาความรูในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 

2. ดูแลนักเรียนท้ังในดานพฤติกรรมและดูแลนักเรียนท่ัวไปต้ังแตเชา  

จรดเย็น        
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3. พัฒนานักเรียนในกิจกรรมสนทนายามเชาและกิจกรรมอิสระและ   

พัฒนาตน 

4. ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือในโครงการตาง ๆ 

 5. ใหความรวมมือกับโครงการตางๆ ของโรงเรียน  

 6. ศึกษาและทําวิจัยควบคูไปกับการสอน 
          ฯลฯ 
 

 ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  บรรลุตามความมุงหมายของการศึกษา  
ตามปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 
 ในงานดูแลนักเรียนประจําวันน้ัน อาจารยประจําช้ันมีหนาที่ดูแล       
ชวยเหลือนักเรียนต้ังแตเชาจรดเย็นดังน้ี 

ชวงเชา 
1. ดูแลนักเรียนทํากิจวัตรประจําวัน เชน เช็ดโตะ  เช็ดช้ัน และชอง 

ของใชสวนตัวรวมท้ังการสงการบานใหครบถวน 

  2. ดูแลใหนักเรียนจดการบานประจําวัน 

3.  ดูแลการแตงกายของนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

4. ดูแลการเขาแถวเคารพธงชาติทั้งที่หนาหองเรียนและหนาเสาธง 

5. ดูแลแนะนําการรักษาความสะอาดรางกายของนักเรียน 1 – 2 ครั้ง 
ตอสัปดาห 

  6. ดูแลการจัดเก็บของใชสวนตัวและของใชในชองใตโตะ 

  7. แนะนําดูแลการสวดมนตของนักเรียน 

8. ดูแลการดื่มนมของนักเรียน  
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ชวงกลางวัน 
1. ดูแลการเดินแถว เขาแถวรับถาดอาหารแนะนํามารยาทในการ  

รับประทานอาหาร  และประเมินผลการรูคุณคาในการรับประทานอาหาร 

2. ดูแลแนะนําการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร 

3. ดูแลนักเรียนระหวางพักกลางวัน 
 

ชวงบาย 
  1. ดูแลการดื่มนมของนักเรียน 

2. ดูแลนักเรียนทําความสะอาดหองเรียนประจําวัน และประเมินผล 
การทํางานของนักเรียนในแตละวัน 

 
 นอกจากน้ีอาจารยประจําช้ันยังตองมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของ     
นักเรียนในชวงเชา  กลางวัน และเย็นตามบริเวณตาง ๆ ที่โรงเรียนกําหนดอยางนอย

สัปดาหละ 1 วัน  และยังมีภาระงานอื่น ๆ  อีกหลายประการ  จึงเปนเหตุหน่ึงที่ทําให
อาจารยประจําช้ันตองอยูใกลชิดกับนักเรียนท้ังวัน  เพื่อทําหนาท่ีของตนเองใหดี ที่สุด
และใหนักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา     
การศึกษา ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักเรียน   

หลากหลายกิจกรรม  แตในปลายปการศึกษา  2549  ผูเขียนพบวานักเรียนหลายคน
ขาดความเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวัน เชน ไมไดนําอุปกรณของใชสวนตัวมาโรงเรียน
หรือนํามาไมครบ  ละเลยตอการทําความสะอาดช้ัน ชองของใช  โตะสวนตัว และ  
สวนรวม  ลืมสงการบาน ทํางานไมครบถวนและสงงานไมตรงเวลา  ถือโอกาสไป  วิ่ง
เลนและไมไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน จึงควรหาแนวทางแกไขโดยเร็ว 



 106 ⌫  ⌫ 

 แนวทางหน่ึงที่จะนํามาชวยแกไขปญหาเหลาน้ี คือ การปลูกฝงความเอาใจ

ใสตอกิจวัตรประจําวันใหกับนักเรียน โดยใชเทคนิค 4 Rs ไดแก Rights , 

Responsibilities , Rules และ Routines และผูเขียนมีความเห็นวานาจะดําเนิน   
กิจกรรมในชวงของกิจกรรมสนทนายามเชาได  เพราะเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เชนกัน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังน้ี 

 

 สัปดาหท่ี 1 

 ผูเขียนสอนเรื่องบทบาท หนาท่ี และสิทธิ (Rights)  ของนักเรียน  เพื่อให
นักเรียนเกิดความตระหนักวาตนเองในฐานะท่ีเปนนักเรียน  จะตองมีหนาท่ีศึกษาเลา
เรียนและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของอาจารย  รวมทั้งการมีสิทธิอะไรบางเมื่อมาอยู
ที่โรงเรียน 

 ผูเขียนสอนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ (Responsibilities) เม่ือนักเรียนรู
บทบาทหนาที่และสิทธิของตนเองแลวผูเขียนพยายามปลูกฝงจิตสํานึกใน       ความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยการใหฝกปฏิบัติ ลงมือทํา ติดตาม  
ตรวจสอบผลงาน  และในบางโอกาสผูเขียนจะทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง  เชน   
การจัดโตะเรียน การเช็ดช้ัน ชองของใชใหสะอาด การลางแกวนํ้า  การซักผา  บิดผา
เช็ดโตะใหแหงและการตากผาเช็ดโตะ   เปนตน  

 

 
นักเรียนกําลังจัดชองใสรองเทา

 

 
 
 
 
 

นักเรียนกําลังขัดโตะเรยีน
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 ผูเขียนกําหนดกฎ กติกา (Rules) ของหองเรียนรวมกับนักเรียน โดยช้ีแจง
ถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหเกิดผลเสียตอตัวนักเรียน  ดังน้ัน  กฎ  กติกา  ที่
กําหนดข้ึนมาจะเปนเงื่อนไขท่ีทําใหนักเรียนตองปฏิบัติตามในชวงเวลา  ดังน้ี 
   เม่ือนักเรียนมาถึงโรงเรียนในตอนเชา  ใหสงการบานและงานที่
ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาทุกคน 
   ทําความสะอาดโตะ  ช้ัน  ชองของใชสวนตัว  ถานักเรียนเปน
กรรมการทําความสะอาดหองเรียนในวันใดใหทําความสะอาดของสวนรวมดวย 
   ลางแกวนํ้าใหสะอาดทุกเชา 
   จัดโตะเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 ผูเขียนสรางขอตกลงในการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนในดานความ   

รับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในกิจวัตร (Routines) ดังน้ี 

  - นักเรียนจะตองนําอุปกรณ  ของใชสวนตัวมาใหครบถวน 

  - ระหวางทํากิจกรรมนักเรียนจะทํางานดวยความสงบเรียบรอย

ไมทําเสียงดังรบกวนหองอื่น 

  - เม่ือนักเรียนทํางานเสร็จแลวใหมาทําเครื่องหมาย  ในตาราง
ปฏิบัติกิจกรรม 

 

 สัปดาหท่ี  2 -3  

 ผูเขียนใหนักเรียนทําสมุดสะสมความดี  โดยใชกระดาษขนาด A4 พับครึ่ง  
ใหนักเรียนวาดภาพ  ระบายสีปกหนา และปกหลังใหสวยงาม ใชสําหรับติดสต๊ิกเกอร
รางวัลแหงความดีของตนเอง 
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 ใหนักเรียนทํากิจกรรมในชวงกิจกรรมสนทนายามเชาในหัวขอ 

 - สะสมความดี   ทวีความสุข 

 - เด็กดี  มีความรับผิดชอบ 

 - ระเบียบวินัย   ชวยใหมีความสุข 

 - สะอาดเปนนิจ   จิตแจมใส 

 - ตรงตอเวลา    พาเปนสุข 

 
 นักเรียนท่ีปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดี  สมํ่าเสมอ  ก็จะไดรับรางวัลจาก     

ผูเขียน โดยการชมเชยและใหสต๊ิกเกอรรูปตาง ๆ  ระหวางทํากิจกรรมดังกลาว      

ผูเขียนและอาจารยประจําช้ันอีก 2 คน คอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
เม่ือมีปญหาอะไรเกิดข้ึน  ผูเขียนเขาชวยเหลือ  แนะนํา และใหกําลังใจนักเรียนเสมอ
ดวยการใชคําพูดท่ีสรางสรรค 
 จากการตรวจสอบในตารางปฏิบัติกิจกรรมและสมุดสะสมความดีของ  

นักเรียนดังกลาวพบวา  วิธีการใหนักเรียนสะสมความดี  ทําใหนักเรียนเกิดความ   

เอาใจใสตอกิจวัตรประจําวันต้ังแตรอยละ 70  ข้ึนไปเทาน้ัน ยังมีนักเรียนบางคน
ปฏิบัติตนตามขอตกลงไมสมํ่าเสมอ ดังน้ัน ผูเขียนกับนักเรียนในหองจึงมาอภิปราย
รวมกันวา ทําอยางไรนักเรียนจะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในชวงเชาไดมากข้ึน มี    

นักเรียนสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาใหมีการประกวดแขงขัน เพื่อสรางแรงจูงใจให
เพื่อน ๆ  
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 สัปดาหท่ี 4 – 5  
 ผูเขียนจึงใหนักเรียนชวยกันต้ังช่ือการแขงขัน ในที่สุดก็ไดช่ือการแขงขันวา 

“หนูนอยผูพิชิตกิจวัตรประจําวัน”  โดยมีกติกาวา  ถานักเรียนกลุมใดสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันในชวงเชาไดดี สมํ่าเสมอ จะมีรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก
อาจารยประจําช้ัน 

 

 
นักเรียนกําลังเช็ดชองของใชสวนตัว

 
 
 
 
 

 

 

 ต้ังแตเริ่มการแขงขัน  ผูเขียนและอาจารยประจําช้ันชวยกันสังเกต และ
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน  จากตารางปฏิบัติกิจกรรมที่นักเรียนทําเครื่องหมาย   
เอาไว  มีรองรอยและความถ่ีมากข้ึน  ผูเขียนพบวาการใชวิธีประกวดแขงขัน  ทําให
นักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวันมากข้ึน คิดเปน

รอยละ  90  ข้ึนไป 

 เม่ือดําเนินกิจกรรมเสร็จแลว  ผูเขียนและอาจารยประจําช้ันหอง ป.3/1  ทํา
พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณแกนักเรียน  ในวันน้ันทุกคนมีความสุข
เพราะไดรับใบประกาศเกียรติคุณกันท่ัวหนาตางพากันย้ิมแยม  แจมใส  เกิดความ
ภาคภูมิใจและมองเห็นคุณคาของตนเองมากข้ึน 
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 สัปดาหท่ี 6 
 หลังการประกวดแขงขันผานไปแลว  ผูเขียนคอยตรวจสอบพฤติกรรม  

การเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวันของนักเรียน  ยังคงเห็นภาพความกระตือรือรนใน
การสงการบาน  การทําความสะอาดโตะ  ช้ัน  ชองของใช  ฯลฯ ของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย 
 เม่ือผูเขียนใหนักเรียนเขียนความคิดเห็นท่ีมีตอการทํากิจกรรมการปลูกฝง

ความเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวัน นักเรียนสะทอนความคิดเห็นวารูสึกชอบกิจกรรม
น้ีมากเพราะสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และมีนิสัยรักความ
สะอาดตามลําดับ 

 

 
 

 
 
 
 สรุปไดวา  การปลูกฝงความเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวันใหกับนักเรียน 
โดยการสอนใหนักเรียนรูจักบทบาท หนาที่ และสิทธิของตนเอง  สอนใหรับผิดชอบฝก
ปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ  กําหนดกฎ  กติกา  และสรางขอตกลงรวมกันระหวางกันทํา
กิจวัตรประจําวันในชวงกิจกรรมสนทนายามเชา  การติดตามสังเกต  ตรวจสอบ ให
แรงเสริม  และใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดปรับเปล่ียนกิจกรรม  ทําใหเกิด

บรรยากาศหองเรียนท่ีอบอุน  และเกิดคุณธรรมอันเปนพื้นฐานในการสรางคนดี    คน
มีคุณภาพใหกับประเทศชาติตอไป 

 



พัฒนาคนดี พัฒนาคนดี ...  ...

พัฒนาท่ีปญญาพัฒนาท่ีปญญา  
                                                                                              
 
 ยอนไปเม่ือประมาณ  30  ปกอน...  วันหน่ึงขณะที่ผูเขียนเดินเขามาในโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขียนมองเห็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาคนหน่ึง 
ลมลงเขากระแทกพื้น ทันทีที่เกิดเหตุการณก็เห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คนหน่ึงซ่ึงอยูหางออกไปไมตํ่ากวา 50 เมตร  วิ่งเขามาหานองที่หกลม ชวยพยุง ปดทราย

ที่เขาและปลอบโยนพรอมทั้งจูงนองไปที่อาคารเรียน ... ภาพท่ีเห็นในวันน้ัน    ชางงดงาม

ยิ่งนัก  ผูเขียนยังจําไดถึงความรูสึกปติที่เกิดข้ึนในใจ ปติเน่ืองจากเห็น “ความดี” ฉาย
ออกมาจากนักเรียนในโรงเรียนท่ีผูเขียนทํางานอยู  จากภาพที่เห็นทําใหผูเขียนต้ัง

คําถามข้ึนมาในใจวาการที่คน ๆ หน่ึงจะเปนคนดีไดตองมีปจจัยใดมาเก้ือหนุนบาง... 
  

 

… … คนดี  เพราะมีผลคนดี เพราะมีผลบุญมาแตปางกอน บุญมาแตปางกอน … เพราะดีมาแตกําเนิด เพราะดีมาแตกําเนิด …   … …
หรือ หรือ … คนดี เพราะการอบรมส่ังสอน คนดี เพราะการอบรมส่ังสอน … เพราะการเรียนรูหลังจากเกดิมาแลวเพราะการเรียนรูหลังจากเกดิมาแลว … … 
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 ผูเขียนไมสามารถพิสูจนไดวา   ปจจัยแรกมีผลตอการเปนคนดีมากนอย
เพียงใด   แตผูเขียนสามารถพิสูจนไดวาปจจัยท่ีสองมีผลอยางแนนอน    และผูที่มี
อิทธิพลอยางมากตอการเปนคนดีของนักเรียน คือ  กลุมพอแม ผูปกครอง กลุมครู  
กลุมเพื่อน  และกลุมส่ือมวลชน  ในฐานะท่ีผูเขียนเปนครู  ผูเขียนจึงมีความภูมิใจเปน
อยางยิ่งที่อยูในกลุมผูมีโอกาสสรางคนดีสูสังคม  อยางไรก็ตามในกระบวนการของ   

การทํางานน้ีอาจตองเตือนตัวเองเสมอวา “ กรุงโรม มิไดสรางเสร็จในวันเดียวฉันใด  

การอบรมบมนิสัยผูใดผูหน่ึงก็ไมสามารถทําไดเสร็จในวันเดียวฉันน้ัน ” ใครที่หวังวา

จะสรางคนใดคนหน่ึงใหเปนคนดีไดแบบ  “เปดปุบ  ติดปบ”  อาจตองผิดหวัง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนซ่ึงยังเด็กและมีความแตกตางกันทางอารมณ  ความคิด
พื้นฐานและสภาพแวดลอมรอบตัวเขา  จากประสบการณของการทําหนาท่ีครูทําให   
ผูเขียนเช่ือวา  คนดีคือคนมีปญญา เพราะคนดีคือคนท่ีสามารถวิเคราะหไดวาสิ่งใด
ควรทําสิ่งใดไมควรทํา  ครูจึงตองมีหนาที่   ทําใหนักเรียนมีปญญา 

 
                         

ทําอยางไร ทําอยางไร … จึงจะสามารถทําใหนักเรียนมี จึงจะสามารถทําใหนักเรียนมี ““ปญญาปญญา” ” ได ได ?  ?… 

 
 
 คนทุกคน  ไมวาเด็กหรือผูใหญ  ตางมี  มุมมืด และ  มุมสวาง ในตัวเองเสมอ 
แตอาจมีสัดสวนของมุมมืดกับมุมสวางแตกตางกัน หนาที่ของครูคือคอย ๆ ชะลางมุม
มืดออกจากความรูสึกนึกคิดของนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็เสริมอาหารแหงความดี
เขาไปอยางตอเน่ืองทีละเล็กทลีะนอยเพื่อเพิ่มมุมสวางซ่ึงเปนแสงแหงปญญา และเปน
พลังขับดันจากภายในใหแสดงพฤติกรรมที่เปนคุณธรรม จริยธรรมออกมา ในขณะ 
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เดียวกันก็เปนภูมิคุมกันไมใหความไมดีเขามาครอบงําจิตใจดวยการชะลางและการ

เสริมอาหารแหงความดีใหแกนักเรียนตองใชวิธีการท่ีหลากหลายเพราะ “ลางเน้ือชอบ

ลางยา ”  อีกประการหน่ึง  นักเรียนซ่ึงอยูในวัยเด็กมักจะไมชอบฟงหรอืทําสิ่งใดซํ้าๆ 
ครูจึงตองแสวงหาวิธีการหลายๆ แบบ ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน  ไมใชสอนดวย

วิธีการ “พร่ําบน” เปนประจํา เพราะพอบนเสร็จก็อาจพบวานักเรียนหลับไปหมดแลว... 
ในฐานะครูอาวุโสขอถือโอกาสน้ี นําเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดนอยในการกลอมเกลานักเรียน

ใหเปนคนดี  ดงัน้ี... 

 

ทําใหเห็นทําใหเห็น...เปนแบบอยางเปนแบบอยาง...  ... ...
 ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร...ในคาบกิจกรรมอิสระพัฒนาตน  ผูเขียนทํา

หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการทํากิจกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมหน่ึง

จํานวน   12  คน  หลังจากใหคําปรึกษานักเรียนแลว  ผูเขียนใชเวลาขณะที่นักเรียนน่ัง
ทํางานกลุม ขัดโตะ ลบรอยขีดเขียน ทําไปตอบคําถามนักเรียนไป  สัปดาหแรกไมมี  
นักเรียนคนใดถามผูเขียนเก่ียวกับการขัดโตะเลย แตพอสัปดาหที่สองมีนักเรียนคน

หน่ึงกลาวลอผูเขียนวา    “ อาจารยเปนหัวหนาคนงานหรือครับ   ผมเห็นอาจารยขัด

โตะทุกสัปดาห ” ผูเขียนย้ิม  ขัดโตะไปคุยกับนักเรียนไป “ แลวคุณคิดวาครูเปน

หัวหนา คนงานหรือเปลาละคะ ” นักเรียนตอบวา “ ผมลอเลนนะครับ ”  ตอนน้ัน

ผูเขียนสอนไปวา “ หนาที่น้ีไมควรเปนหนาที่ของคนงานหรือครูหรอก นาจะเปนหนาท่ี
ของนักเรียนมากกวา  เพราะนักเรียนเปนผูใชโตะเหลาน้ีอีกท้ังยังเปนผูขีดเขียนใหโตะ
สกปรก แตครูขัดโตะเพราะครูคิดวาครูไมควรน่ิงดูดายกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมที่ครูอยู
และ     ครูปรารถนาดีตอนักเรียนไมอยากใหนักเรียนใชโตะสกปรกถึงแมวาครูจะไมได
เปนผูทําก็ตาม  คุณลองเปรียบเทียบดูซิวา โตะที่ขัดสะอาดแลวกับโตะที่ยังสกปรกอยู   



 หลากหลายวิถี ... สรางคนดีสูสังคม 116 

โตะไหนจะนาน่ังเรียนมากกวากัน ”  เม่ือผูเขียนเริ่มพูดนักเรียนก็เริ่มไปหยิบอุปกรณ

มาชวยขัด จากนักเรียน 1 คนที่ชวยผูเขียนขัดโตะ กลายเปน 2 ,3, 4 คน ในที่สุด
นักเรียนทุกคนในหองก็ถูกเพื่อนชักชวนมาทําความสะอาดโตะ   สิ่งที่ผูเขียนใหขอคิด

แกนักเรียนในวันน้ัน  คือ 1 ) โตะไมไดสกปรกเองแตมีคนทําใหสกปรก    2 ) ความ
สกปรกกอใหเกิดเช้ือโรค  เกิดภาพลักษณที่ไมดี  และสิ้นเปลืองวัสดุที่ตองใชทําความ

สะอาด รวมทั้งเวลาที่ตองสูญเสียไป นักเรียนคนหน่ึงบอกผูเขียนวา  “ ผมก็เคยเขียน

โตะครับอาจารย  รูสึกมันดี  ตลก ๆ  แกงวงเวลาเรียน ”   เพื่อน ๆ  ในหองที่เหลือตาง

บอกวา  “ ใหเขาขัดคนเดียวเลยครับอาจารย ” ทุกคนหัวเราะแลวก็ชวยกันขัดโตะจน
สะอาด ทุกสัปดาหหลังจากน้ันผูเขียนก็มีโตะซ่ึงตองขัดนอยลงเพราะมีผูชวยทําหนาท่ี
น้ีเปนประจํา ผูเขียนรูสึกดีใจที่ผลจากการลงมือขัดโตะใหนักเรียนเห็นมีสวนชวยทําให

เกิดจิตสํานึกท่ีดี    ตอส่ิงแวดลอม ข้ึนในใจของนักเรียนท้ัง 12 คน  เม่ือข้ึนปการศึกษา
ใหมผูเขียนไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาของนักเรียนกลุมน้ีอีก แตเม่ือพวกเขาพบผูเขียน

อยูในหองปฏิบัติการ  เขาจะถามผูเขียนเสมอวา “ อาจารยใหผมชวยอะไรไหมครับ? ” 

ถามแลวก็เขามา  ชวยเหลือตามแตผูเขียนจะขอใหชวย นารักไหมคะ ทานผูอาน…
พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีนํ้าใจตอครู เกิดข้ึนในนักเรียนกลุมน้ีแลว  จากจุดเริ่มตนท่ี
เห็นครูลงมือขัดโตะ    
 

แปรวิกฤตแปรวิกฤต...เปนโอกาสเปนโอกาส...  ... ...
 “  อาจารยขา  เกิดเรื่องใหญแลวคะ  ปอง ( นามสมมติ ) ถูกเพื่อนรุมลอมอยูที่

หองฟสิกสคะ” เสียงนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 คนหน่ึงกระซิบท่ีขางหูผูเขียน
เม่ือผูเขียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลวกลับมาท่ีหองเรียน  ผูเขียนรีบไปท่ีหอง
ฟสิกสทันที พบวาประตูหองปดแตไดยินเสียงนักเรียนชายพูดดวยนํ้าเสียงที่บงบอกถึง 
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ความโกรธ ผูเขียนจึงเคาะประตู ครั้งแรกไมมีใครเปดใหแตเม่ือผูเขียนเรียก นายจิต      

( นามสมมติ ) ก็มาเปดประตูให  ภาพท่ีผูเขียนมองเห็นคือ นายปองน่ังหนาซีดอยูที่

เกาอี้  มีนักเรียนชาย 5  คน ยืนลอมวงอยู  ผูเขียนจึงถามวา  “ มีเรื่องอะไรกันหรือ  ให

ครูรับทราบดวยไดไหม ”  นายจิตตอบวา   “ อาจารยก็ถามไอปองดูซิครับวามันทํา

อะไรเลว ๆ ลงไปบาง ”   เม่ือไดยินเชนน้ันผูเขียนจึงบอกใหนักเรียนทุกคนน่ังลงและ

ถามปองวา “ คุณทําอะไรลงไปหรือ เพื่อนจึงพูดเชนน้ัน ”  หลังจากที่พูดคุยกันครูใหญ
ก็ไดใจความโดยสรุปวา  นายปองไดพิมพขอความลงในอินเตอรเน็ต  ตําหนิติเตียน
เพื่อน ๆ ที่อยูตางสีกันเก่ียวกับการดําเนินงานกีฬาสีสัมพันธ ทําใหผูถูกพาดพิงไมพอใจ
จนเกิดการดึงตัวมาเอาเรื่อง ผูเขียนจึงใหทั้งสองฝายวิเคราะหวาการกระทํา   

ของแตละฝาย มีสิ่งใดที่ถูกตอง ไมถูกตอง และผลกระทบที่เกิดข้ึนเปนอยางไร       
นักเรียนวิเคราะหไดดังตาราง 

 
คนท่ีเก่ียวของ สาเหตุ การกระทําท่ีไมถูกตอง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ปอง โกรธเพือ่น พิมพขอความทีไ่มหมาะสม  

ลงในอินเทอรเน็ต 
 - เพื่อนโกรธ 

 - แตกความสามัคคี 

 - ตัวปองเดือดรอน 
เพื่อนท่ีถูกกลาวหา โกรธปอง ขมขูปองโดยใชกลุมเพื่อนใช 

คําพูดท่ีไมเหมาะสม เชน 

“เลว”        

 - ทําผิดระเบียบ 
   ของโรงเรียน 

 - ปองเพิ่มความโกรธ 

 - แตกความสามัคคี 
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หลังจากรวมกันวิเคราะหแลว  ผูเขียนถามวา “ พวกคุณเห็นส่ิงดีงามที่เกิดข้ึน

จากการกระทําครั้งน้ีบางหรือไม ? ” ทุกคนตอบวา  “ ไมมีเลยครับ ” ผูเขียนจึง        
ถือโอกาสสอนวาที่ทั ้งสองฝายโกรธซึ่งกันและกันก็เพราะขาดการไตรตรองที่ดี  

ขาดการใหเกียรติผู อ่ืน และขาดการใหอภัยซ่ึงกันและกัน    กอใหเกิดการแตก  
ความสามัคคี  ทําใหการจัดกีฬาสีสัมพันธของโรงเรียนไมบรรลุตามวัตถุประสงค   

นอกจากน้ีผูเขียนไดถือโอกาสสอนวา “ ในชีวิตครู ครูไมเคยพูดเลยวา นักเรียนคนใดเลว 
เพราะครูเช่ือวาแตละคนตางมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ตองแกไขดวยกันท้ังสิ้น     ไมมีใครดีทั้ง
รอยเปอรเซ็นตหรือตองแกไขทั้งรอยเปอรเซ็นต     ครูขอใหขอคิดวา  นักเรียนไม

ควรพูดวาใครเลว”  หลังจากน้ันผูเขียนใหทั้งสองฝายกลาวคําขอโทษและจับมือกัน 
เหตุการณในวันน้ันคลี่คลายลงไดดวยดี  แมวา ณ เวลาน้ันในใจของแตละฝายอาจมี

ตะกอนแหงความโกรธหลงเหลืออยูบางแตดวยเหตุการณดีๆ อื่นๆ ที่เขามาชวยไมวาจะ

เปนการใหขอคิดจากอาจารยทานอื่น หรือการพูดคุยปรับความเขาใจใน กลุมเพื่อนตาง
ชวยประสานรอยราวในใจของนักเรียนท้ังสองฝายจนตะกอนที่เหลือหายไปในที่สุด เรา

สามารถแปรวิกฤตครั้งน้ีเปนโอกาสของการสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในใจนักเรียน    

นักเรียนท้ังสองฝายใหอภัยซ่ึงกันและกันไดดวยความต้ังใจของครูและนักเรียนท่ี    

เก่ียวของทุกคนแสดงใหเห็นวา ...สังคมท่ีมีความเปนมิตรและเอ้ืออาทรกัน  ภายใน   
โรงเรียนเปนสวนหน่ึงในการสรางคนดีสูสังคม 
 

ใบไมสามใบ...ใหขอคิด  

 ในช่ัวโมงกิจกรรมสนทนายามเชาหลังจากนักเรียนสวดมนตและน่ังสมาธิ 

เรียบรอยแลว  ผูเขียนเดินไปหนาหองเรียนพรอมถาดใสใบมะมวง  ซ่ึงมีทั้งใบที่มี      

สีเขียวสดใส  ใบท่ีเริ่มเหลืองและใบที่เปนสีนํ้าตาลแก  ผูเขียนใหนักเรียนจับกลุมกัน 
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กลุมละ  2 – 3 คน  แลวมารับใบไม 3 ใบซ่ึงมีสีแตกตางกัน   หลังจากน้ันก็ใหนักเรียน
ชวยกันคิดและเขียนวาใบไมใหขอคิดอะไรแกนักเรียนบางผูเขียนเดินดูพฤติกรรม

ของนักเรียนในขณะท่ีทํากิจกรรมน้ี  พบวาบางกลุมแสดงความคิดเห็นกันเบา ๆ  บาง
กลุมก็มีความครึกครื้นตามประสานักเรียนชายแตสมาชิกทุกคนในกลุมใหความ

รวมมือและยอมรับฟงความเห็นซ่ึงกันและกัน  เม่ือหมดคาบกิจกรรมสนทนายามเชา
นักเรียนบางกลุมบอกวายังเขียนไมเสร็จ ผูเขียนจึงใหนักเรียนเสนอแนวความคิดของ
แตละกลุมในวันรุงข้ึน  เชาวันตอมาในกิจกรรมสนทนายามเชา  ผูเขียนรูสึกดีใจมาก
เม่ือไดรับฟงแนวความคิดดี ๆ  ของนักเรียนแตละกลุม  จึงขอคัดลอกขอความ
บางสวนของ       นักเรียนบางกลุมมาเสนอทานผูอาน   เพื่อใหทานผูอานดีใจไปกับ

ผูเขียนดวย... 

 
       ⌫ 
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        ไมท้ังสามใบแมจะเปนใบไมชนิดเดียวกันแตสีและ
ลักษณะตาง ๆ นั้น มีความแตกตางกัน 
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จากความคิดของนักเรียนแตละกลุมผูเขียนและนักเรียนรวมกันอภิปรายจน

ไดขอสรุปวา  ทุกชีวิต  เม่ือเกิดมาแลวสมควรทําในส่ิงท่ีกอใหเกิดประโยชนแกโลก ไมวา
จะอยูในระหวางท่ีมีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตไปแลวอีกท้ังยังควรเห็นคุณคาของผูท่ีเคยทํา

ประโยชนใหแกสังคมมากอน  ผูเขียนคาดวาขอคิดจากการทํากิจกรรมสนทนายามเชา
ในสองวันน้ีสามารถจุดประกายแหงการสํานึกดีใหแกลูกศิษยในประจําช้ันของผูเขียน

ไดบางไมมากก็นอยเพราะหลังจากน้ันผูเขียนไดยิน นักเรียนบางคนพูดกับเพื่อนวา  
“จงทําตัวใหเปนประโยชนเหมือนใบไมนะเธอ” ไมวาคําพูดดังกลาวจะเปนการพูดเลน
หรือพูดจริง  ผูเขียนเช่ือวานักเรียนไดรับแนวความคิดท่ีดีสะสมไวในสมองแลว  

 

ส่ือการเรียนรู...มีอยูในหนังสือพิมพ 
 ผูเขียนชอบเปนครูประจําช้ันและชอบคาบกิจกรรมสนทนายามเชามาก

เพราะเปนชวงที่ผูเขียนไดพูดคุยกับนักเรียนในหองประจําช้ันดวยเรื่องสัพเพเหระเบา 
ๆ แตใหขอคิดวันหน่ึงนักเรียนนําหนังสือพิมพมาวางไวบนโตะ ผูเขียนเห็นบทความท่ี       
นาสนใจจึงนํามาอานใหนักเรียนฟงในคาบสนทนายามเชา 
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 นักเรียนบางคนฟงจํานวนเงินท่ีมหาเศรษฐีบริจาคแลวก็รองโอโฮ    จริงหรอื
ครับจริงหรือคะอาจารย   ในเชาวันนั้นครอบครัวประจําชั้นของผูเขียนจึง
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในสองประเด็น  กลาวคือ 
            ประเดน็ท่ีหน่ึง   “  ทําไมทานจึงไมเสียดายเงิน” 
            นักเรียนบางคนบอกวา ทานมีเงินเยอะมากจนไมทราบจะใชอยางไรหมด  
บางคนบอกวาทานตองการสรางช่ือเสียง  แตในที่สุดเราก็ลงความเห็นวา ทานคง
รูจักคําวา  พอ และ มีจิตเมตตา  กรุณา  ตองการใหผูอ่ืนพนทุกข  และมองการณไกล
วาถามนุษยในโลกน้ีเต็มไปดวยความทุกข  ความสงบสุขในโลกก็จะไมมี  ทุกคนก็จะ
ไดรับผลกระทบท้ังสิ้น 
            ประเดน็ท่ีสอง  “ ทานไมมีความคิดท่ีจะมอบทรัพยสินใหกับลูก  เพราะเชือ่วา
มรดกท่ีประเคนใหน้ันแทนท่ีจะเปนผลดีจะกลายเปนผลรายมากกวา ”   
            นักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุปวา   ทานคงจะมองวา  การมอบมรดกให
ลูกอาจทําใหลูกขาดความเพียรพยายาม  ไมรูจักคุณคาของเงิน  รวมท้ังขาดความเขาใจ 
และเห็นใจผูอ่ืน  เพราะไมรูวาความลําบากเปนอยางไร  นอกจากน้ียังอาจทําใหลูก
กลายเปนคนทําอะไรไมเปนออนแอและขาดทักษะในการดํารงชีวิต เน่ืองจากมีบริวาร
คอยตามใจและชวยอํานวยความสะดวกใหหมดทุกอยาง   

จากสิ่งที่นักเรียนไดชวยกันแสดงความคิดเห็นขางตนนาจะทําใหทุกคนใน

หองไดรับขอคิดในการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิง่ ความเสียสละ 
ความเมตตา ความกรุณาตอมนุษยชาติแนวทางในการอบรมเล้ียงดูลูกตลอดจน    

การปฏิบัติตนในฐานะลูกเก่ียวกับความเพียรพยายามในการทาํงานสรางฐานะดวย   
ลําแขงของตัวเองแทนที่จะหวงัรอรับมรดกจากบุพการ ี
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สิ่งที่ผูเขียนเลาสูกันอานน้ีเปนเพียงตัวอยางสวนหน่ึงของการทํางานใน

ฐานะครูที่ตองทําหนาที่อบรมส่ังสอนนักเรียนใหเปนคนดีทุกเวลาและโอกาสท่ี

อํานวย อยางไรก็ตามงานครูเปนงานที่เก่ียวของกับการใหปญญาแกนักเรียนอาจไม
สามารถมองเห็นผลงานเปนรูปธรรมเหมือนผลงานของชางปนหมอท่ีสามารถปน

เปนรูปใด ก็ไดตามใจปรารถนาแลวบอกไดชัดเจนวาเปนผลงานของใคร... มีผูกลาว
วา “ถาจะดูผลงานของครูก็ตองดูที่นักเรียน” แตก็มีผูแยงวาการแสดงออกของ

นักเรียนในดาน ตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงออกทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการไมไดข้ึนอยูกับการสอนของครูเพียงอยาง

เดียว แตผูเขียนมีความเช่ือวา ทุกคําสอน ทุกกิจกรรม ทุกการกระทําของครูในขณะท่ี
อยูกับนักเรียน  คืออาหารแหงปญญาซึ่งนักเรียนไดรับ อาหารเหลานี้จะเขาไปมี

สวนในการสรางความเจริญ  เติบโตทางปญญาของเขา ถาครูต้ังใจม่ันท่ีจะสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี รวมทั้งทําดีใหเห็นเปนตัวอยางทุก 
ๆ วันนักเรียนยอมไดรับอาหารแหงปญญาอยางสม่ําเสมอและมากพอจนมีความ
ม่ันคงแข็งแรงทางความคิดท่ีจะแสดงพฤติกรรม คิดดี พูดดี ทําดี ตลอดชีวิต เพราะ
เขาปฏิบัติดีดวยแรงผลักดันของ ปญญา  มิใชปฏิบัติดีเพราะถูกบอกหรือถูกบังคับ  

 

 

หนาที่ครู  สรางปญญา พัฒนาศิษย 
ใหมีจิต  คิดกุศล  ไมหมนหมอง   
ทําดีเพราะ เห็นวางาม ตามใจปอง   
ใชวาตอง ทําความดี น้ีเพื่อใคร 

 



บทบาทครูบทบาทครู  
กับงานพัฒนาคุณธรรมกับงานพัฒนาคุณธรรม  

ผศ.กฤติยา  เรวัตกฤติยา  เรวัต  ผศ.

  
งานบทบาทหนาที่ครูเปนงานท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีวิชาความรูคูคุณธรรม   งานบทบาทหนาที่ครูเปนงานท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีวิชาความรูคูคุณธรรม   

นําพาชีวิตศิษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพื่อใหศิษยทั้งหลายนําความรูดานวิชาการ  นําพาชีวิตศิษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพื่อใหศิษยทั้งหลายนําความรูดานวิชาการ  

และดํารงคุณธรรมนําชีวิตไปพัฒนาสังคม  ชาติบานเมือง และโลกท่ีตนและดํารงคุณธรรมนําชีวิตไปพัฒนาสังคม  ชาติบานเมือง และโลกท่ีตนอาศัยอยู   อาศัยอยู   

ดังน้ันครูจึงเปนผูยกระดับจิตวิญญาณของคนใหเปนมนุษย  กลาวคือครูสามารถดังน้ันครูจึงเปนผูยกระดับจิตวิญญาณของคนใหเปนมนุษย  กลาวคือครูสามารถ

พัฒนาคุณธรรมใหแก ศิษย   เพื่ อ ให เปนมนุษย ผู มีจิตใจสูง ข้ึนตามลําดับ พัฒนาคุณธรรมใหแก ศิษย   เพื่ อ ให เปนมนุษย ผู มีจิตใจสูง ข้ึนตามลําดับ 

นอกเหนือจากความมุงหวังใหศิษยรอบรูในวิชาการตาง ๆ แลว   ยังพันอกเหนือจากความมุงหวังใหศิษยรอบรูในวิชาการตาง ๆ แลว   ยังพัฒนา

คุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม   คุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม   อีกท้ังยัอีกท้ังยั งไดปลูกฝงคุณธรรมทุก ๆ ดานใหศิษยเปนงไดปลูกฝงคุณธรรมทุก ๆ ดานใหศิษยเปน

ทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณแบบตามอัตภาพของแตละบุคคลทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณแบบตามอัตภาพของแตละบุคคล  

ฒนา

  ผู เ ขียนขออัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      ผู เ ขียนขออัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยครู ณ อาคารใหม  สวนอัมพร  เม่ือวัวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม  สวนอัมพร  เม่ือวันพุธที่ นพุธที่ 18 พฤษภาคม พพฤษภาคม พ .ศ. 2526     2526     

ดังปรากฏขอความตอนหน่ึงวาดังปรากฏขอความตอนหน่ึงวา  
18 .ศ. 
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“…“…อาชีพครูถือวาสําคัญอยางยิ่งเพราะอาชีพครูถือวาสําคัญอยางยิ่งเพราะ  
ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
ใหเจริญม่ันคง  ใหเจริญม่ันคง     และกอนท่ีจะพัฒนาและกอนท่ีจะพัฒนา     

บานเมืองใหเจริญไดน้ันบานเมืองใหเจริญไดน้ันจะตองพัฒนาคนจะตองพัฒนาคน  
ซ่ึงไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหซ่ึงไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อให

เยาวชนเ ติบโตเปน ผู ใหญที่ มี คุณค าติบโตเปน ผู ใหญที่ มี คุณค า

สมบูรณทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได สมบูรณทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได …”  

เยาวชนเ

…”
  

ครูมีบทบาทสอดแทรกจริยธรรมครูมีบทบาทสอดแทรกจริยธรรม  
  จากพระราโชวาทดังกลาวขางตนสรางความตระหนักให เห็นถึงจากพระราโชวาทดังกลาวขางตนสรางความตระหนักให เห็นถึง

ความสําคัญของครูผูมีบทบาทหนาที่พัฒนาบุคคลของชาติ ใหมีอนาคตที่กาวหนาความสําคัญของครูผูมีบทบาทหนาที่พัฒนาบุคคลของชาติ ใหมีอนาคตที่กาวหนา

และเปนพลและเปนพลเมืองดี ของประเทศชาติ  ดังน้ันบทบาทของครูในประเด็นท่ีผูเขียนใหเมืองดี ของประเทศชาติ  ดังน้ันบทบาทของครูในประเด็นท่ีผูเขียนให

ความสําคัญถึงเรื่องการพัฒนาคุณธรรมน้ัน   เปนความจําเปนท่ีครูประจําช้ันหรือความสําคัญถึงเรื่องการพัฒนาคุณธรรมน้ัน   เปนความจําเปนท่ีครูประจําช้ันหรือ

ครูประจําวิชาควรตครูประจําวิชาควรตองใสใจนักเรียนเปนอยางยิ่งองใสใจนักเรียนเปนอยางยิ่ง และจําเปนตอ และจําเปนตองหาวิธีการจัดการงหาวิธีการจัดการ

เรียนการสอนและเรียนการสอนและ  กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู เรียนใหมีสุขภาพกายเรียนใหมีสุขภาพกาย -

สุขภาพใจท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณสมวัย  มีจิตใจออนโยนและรูจักเก้ือกูล  มีสุขภาพใจท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณสมวัย  มีจิตใจออนโยนและรูจักเก้ือกูล  มี

ความเมตตากรุณา  รักษาระเบียบวินัย   มีความซ่ือสัตยสุจริต   รูรักสามัคคี  ความเมตตากรุณา  รักษาระเบียบวินัย   มีความซ่ือสัตยสุจริต   รูรักสามัคคี  

กตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับ

มอบหมาย ฯลฯ   มอบหมาย ฯลฯ   คุณลักษณะดังที่ได กลาวมาน้ีจัดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คุณลักษณะดังที่ได กลาวมาน้ีจัดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่

นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติ จนเปนลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน  เพื่อประโยชนสุขนักเรียนควรยึดถือปฏิบัติ จนเปนลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน  เพื่อประโยชนสุข

ในชีวิตตน  และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข    ดังน้ันในชีวิตตน  และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข    ดังน้ัน

ผูเขียนจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตใจของผูผูเขียนจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตใจของผูเรียนใหมีคุณธรรม และเพื่อใหเรียนใหมีคุณธรรม และเพื่อให

นักเรียนมีนักเรียนมีความรูคูกับคุณธรรม  ความรูคูกับคุณธรรม  ดังที่มาตรา ดังที่มาตรา 81 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  

-

81
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ไทย พุทธศักราช ไทย พุทธศักราช 2540    (รุง  แกวแดง รุง  แกวแดง : มปพ.)    ไดกําหนดสาระเก่ียวกับการศึกษาไดกําหนดสาระเก่ียวกับการศึกษา

ไววา ไววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด

ความรูความรู คูคุณธรรมจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาคูคุณธรรมจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษา

ใหสอดคลองกับ        ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับ        ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม…”      ดวยเหตุน้ีดวยเหตุน้ี

ผูเขียนจึงหาวิธีการสอดแทรกคุณธรรม  ในขณะท่ีสอนเน้ือหาวิชาภาษาไทยซ่ึงผูเขียนจึงหาวิธีการสอดแทรกคุณธรรม  ในขณะท่ีสอนเน้ือหาวิชาภาษาไทยซ่ึง

สามารถเช่ือมโยงกันไดอยางกลมกลืนและจัดกิจกรรมสสามารถเช่ือมโยงกันไดอยางกลมกลืนและจัดกิจกรรมสงเสริมความรูคูคุณธรรม  งเสริมความรูคูคุณธรรม  

โ ด ย ส ร า ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษณะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห งโ ด ย ส ร า ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษณะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ซ่ึงระบุไวชัดเจนในแผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ซ่ึงระบุไวชัดเจนในแผน

กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา พพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2546  -  2550    ดังดังตอไปน้ีตอไปน้ี  

2540 ( : มปพ.)

“

…”

.ศ.2546 - 2550
  

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
คิดอยางมีวิจารณญาณคิดอยางมีวิจารณญาณ    การเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ การเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ     

((การคิดพิจารณาอยางรอบคอบการคิดพิจารณาอยางรอบคอบมีเหตุผล มีหลักฐาน     มีเหตุผล มีหลักฐาน     

มีหลักเกณฑมีหลักเกณฑ  มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ  มีจุดมุงหมายกอนตัดสินใจมีจุดมุงหมายกอนตัดสินใจ)  )
คิดอยางสรางสรรคคิดอยางสรางสรรค  การ เป น ผู มี ค ว าม คิดสรก า ร เป น ผู มี ค ว าม คิดสร า ง ส ร รค  า งส ร รค  (การคิ ด ท่ี ใ ชก า รคิ ด ท่ี ใ ช

กระบวนการคิดหลาย ๆ อยางมารวมกันเพื่อสรางสรรคกระบวนการคิดหลาย ๆ อยางมารวมกันเพื่อสรางสรรค

สิ่งใหม หรือแกปญหาที่มีอยูใหดีข้ึน หรือใหไดประโยชนสิ่งใหม หรือแกปญหาที่มีอยูใหดีข้ึน หรือใหไดประโยชน  

(

รอบรูรอบรู  การเปนผูมีความรอบรูทางวิทยาการและเทคโนโลยี    การเปนผูมีความรอบรูทางวิทยาการและเทคโนโลยี    

(ใฝรู  ใฝเรียน มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ   ใฝรู  ใฝเรียน มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ   

และมีทักษะในการใชภาและมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร รูเทาทัน  ษาเพื่อการสื่อสาร รูเทาทัน  

สถานการณ มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ        สถานการณ มีทักษะในการแกปญหาและตัดสินใจ        

รูเทาทันและมีทักษะในการเทคโนโลยีรูเทาทันและมีทักษะในการเทคโนโลยี)  

(

)
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สูชีวิตสูชีวิต  การเปนผูมีทักษะชีวิต  และพึ่งตนเองได การเปนผูมีทักษะชีวิต  และพึ่งตนเองได (มีสุขนิสัยและมีสุขนิสัยและ

สุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  ทํางานอยางเปนสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  ทํางานอยางเปน

ระบบ  ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิระบบ  ทํางานรวมกับผูอื่นไดตามวิ ถีประชาธิปไตย   ถีประชาธิปไตย   

และมีภาวะการเปนผูนําผูตามท่ีดี รูจักพึ่งตนเอง  กลาและมีภาวะการเปนผูนําผูตามท่ีดี รูจักพึ่งตนเอง  กลา

แสดงออกในทางที่ถูกตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง แสดงออกในทางที่ถูกตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข มีวินัยในและดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข มีวินัยใน

ตนเองและรับผิดชอบตอหนาที่ตนเองและรับผิดชอบตอหนาที่)  

(

)

จิตม่ันคงจิตม่ันคง  (สมรรถภาพจิตสมรรถภาพจิต ,  สุขภาพจิตสุขภาพจิต) การเปนผูมีจิตใจและการเปนผูมีจิตใจและ

อารมณ  ที่อารมณ  ที่ ม่ันคง มีสุขภาพจิตดี จิตแจมใส และมีความม่ันคง มีสุขภาพจิตดี จิตแจมใส และมีความ

ม่ันคงทางอารมณ มีความอดทนอดกลั้ม่ันคงทางอารมณ มีความอดทนอดกลั้น  และมีความน  และมีความ

เพียรพยายาม เพียรพยายาม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  รักความถู มีความซ่ือสัตยสุจริต  รักความถูกตองกตอง

และประหยัดและประหยัด   มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย   มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 

และตระหนักในคุณคาของตนและตระหนักในคุณคาของตน)  

( , ) 

)

ดํารงคุณธรรมดํารงคุณธรรม  (คุณภาพจิตคุณภาพจิต)  การเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรการเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ   ม  และ   

คานิยมท่ีพึงประสงค  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและ   คานิยมท่ีพึงประสงค  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและ   

สิ่ ง แวดล อม  มีความก ตัญูและ มีสัมมาคารวะ            สิ่ ง แวดล อม  มีความก ตัญูและ มีสัมมาคารวะ            

มีความเมตตา  กรุณา  เอื้ อ เฟ อ  เสียสละ  ยินดี ในมีความเมตตา  กรุณา  เอื้ อ เฟ อ  เสียสละ  ยินดี ใน

ความสําเร็จของ ผูอื่น และมีจิตใจเท่ียงธรรม   มีจิตความสําเร็จของ ผูอื่น และมีจิตใจเท่ียงธรรม   มีจิต

ซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี ซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี 

และกีและกีฬา ฬา (แผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงแผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ,  2516  :  6  -  7)  

( )  

(

, 2516 : 6 - 7)

  



 หลากหลายวิถี ... สรางคนดีสูสังคม 133 

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ครูในฐานะอาจารยประจําช้ันแลตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ครูในฐานะอาจารยประจําช้ันและ

อาจารยผูสอนวิชาภาษาไทยมากวาอาจารยผูสอนวิชาภาษาไทยมากวา20  ป ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยป ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตรฯ  ซ่ึงผูเขียนรักและผูกพันสถาบันน้ี  เกษตรศาสตรฯ  ซ่ึงผูเขียนรักและผูกพันสถาบันน้ี  ผูเขียนไดมีโอกาสสงเสริม      ผูเขียนไดมีโอกาสสงเสริม      

คุณธรรมใหแกผูเรียน  โดยวิธีสอดแทรกคุณธรรมนอกเวลาเรียน   ตลอดจนทํางานคุณธรรมใหแกผูเรียน  โดยวิธีสอดแทรกคุณธรรมนอกเวลาเรียน   ตลอดจนทํางาน

วิจัยช้ันเรียนเพื่อศึกษาถึงผลของกิจกรรมที่ มีตอการสงเสริมคุณธรรมโดยมี     วิจัยช้ันเรียนเพื่อศึกษาถึงผลของกิจกรรมที่ มีตอการสงเสริมคุณธรรมโดยมี     

ประสบการณการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของประสบการณการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

โรงเรียนสาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ  ดังตอไปน้ีธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ  ดังตอไปน้ี  

ะ

20

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 1   กิจกรรม  กิจกรรม  “ดํารงสติมีสมาธิแนวแนดํารงสติมีสมาธิแนวแน”        1   “ ”

  กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน  กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน  “จิตม่ันคงจิตม่ันคง”    ซ่ึงใชเวลาซ่ึงใชเวลา

ชวงเชากอนเขาเรียนเปนเวลาทํากิจกรรม  ชวงเชากอนเขาเรียนเปนเวลาทํากิจกรรม  (7.10 - 7.50 น.) .) โดยมีวิธีการจัดโดยมีวิธีการจัด

กิจกรรม ดังน้ีกิจกรรม ดังน้ี  

“ ”
(7.10 - 7.50 น

  --    ครูใหนักเรียนสมัครใจเขารวมกิจกรรม ครูใหนักเรียนสมัครใจเขารวมกิจกรรม “ดํารงสติมีสมาธิแนวแนดํารงสติมีสมาธิแนวแน”    โดย
ขออนุญาตผูปกครองกอนเพื่อใหผูปกครองสงนักเรียนกอนเวลา ขออนุญาตผูปกครองกอนเพื่อใหผูปกครองสงนักเรียนกอนเวลา 7.10 น.  ครูทํา ครูทํา 

โครงการขออนุญาตโรงเรียนเพื่อทํากิจกรรมน้ีอยางเปนทางการโครงการขออนุญาตโรงเรียนเพื่อทํากิจกรรมน้ีอยางเปนทางการ  

“ ” โดย

7.10 น.  

  --    นักเรียนเริ่มทํากิจกรรมแรกคือ สวดมนตและน่ังสมาธิแบบอนาปานนักเรียนเริ่มทํากิจกรรมแรกคือ สวดมนตและน่ังสมาธิแบบอนาปานสติ สติ 

(รูลมหายใจเขารูลมหายใจเขา-ออก)  ( -ออก)

--    นักเรียนทํากิจกรรมตามที่ครูจัดใหหลังจากสวดมนต น่ังสมาธิแลว  นักเรียนทํากิจกรรมตามที่ครูจัดใหหลังจากสวดมนต น่ังสมาธิแลว    
ตัวอยางเชนตัวอยางเชน  
    ก.  ฟงธรรม  ฟงธรรม  (เปดเทปธรรมะแสดงธรรมโดยพระสงฆเปดเทปธรรมะแสดงธรรมโดยพระสงฆ)  ก.  ( )

    ข.  ฟงนิทานธรรมะฟงนิทานธรรมะ  ข.  

    ค.  ดูภาพยนตรธรรมะดูภาพยนตรธรรมะ  ค.  

    ง.   แสดงละคร  หรือ บทบาทสมมุติแสดงละคร  หรือ บทบาทสมมุติ  ง.   
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    จ.  ตอภาพจิ๊กซอวตอภาพจิ๊กซอว  จ.  

    ฉ.  วาดภาพตามความสนใจ  ฉ.  วาดภาพตามความสนใจ

    ช.  ใหนักเรียนอาสาสมัครอานนิทานธรรมะ แลวชวยกันสรุปใหนักเรียนอาสาสมัครอานนิทานธรรมะ แลวชวยกันสรุป

ขอคิดท่ีไดขอคิดท่ีได  
ช.  

    ซ.    ฟงเพลงธรรมะแลวเขียนสรุปสาระสําคัญจากเพลงที่ฟงฟงเพลงธรรมะแลวเขียนสรุปสาระสําคัญจากเพลงที่ฟง  ซ.

    ฌ.    แขงขันตอบปญหาธรรมะแขงขันตอบปญหาธรรมะ  ฌ.

        ฯลฯ  ฯลฯ
  

สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรม  

  11..    นักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรม  นักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรม  “ดํารงสติมีสมาธิแนวแนดํารงสติมีสมาธิแนวแน”    ปการศึกษาปการศึกษา

ละประมาณ ละประมาณ 15 - 20 คน  คน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตนปที่ เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 1 - 3)  
“ ”

15 - 20 ( 1 - 3)

  22..    นักเรียนรวมกิจกรรมสมํ่าเสมอเฉพาะคนที่ชอบจริง ๆ และผูปกครองนักเรียนรวมกิจกรรมสมํ่าเสมอเฉพาะคนที่ชอบจริง ๆ และผูปกครอง

มาสงแตเชาเทาน้ัน มีผลใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมครบจํานวนตามท่ีสมัครไวมาสงแตเชาเทาน้ัน มีผลใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมครบจํานวนตามท่ีสมัครไว  
33..    ผลการประเมินจากนักเรียนท่ีเขารวมทํากิผลการประเมินจากนักเรียนท่ีเขารวมทํากิจกรรม และอาจารยผูดูแล จกรรม และอาจารยผูดูแล   

3 3 ทาน สรุปผลไดวา  เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสุขภาพจิต   ชวยใหนักเรียนมี  ทาน สรุปผลไดวา  เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอสุขภาพจิต   ชวยใหนักเรียนมี  

จิตสงบและม่ันคงไดในระดับหน่ึงจิตสงบและม่ันคงไดในระดับหน่ึง  
  หมายเหตุ     หมายเหตุ         

11.  .  กิจกรรม  กิจกรรม  “ดํารงสติมีสมาธิแนวแนดํารงสติมีสมาธิแนวแน”    จัดเฉพาะวันศุกร  จัดเฉพาะวันศุกร  ปการศึกษา ปการศึกษา 

2545 - 2547  
“ ”

2545 - 2547

22.  .  การสอดแทรกคุณธรรมของผูการสอดแทรกคุณธรรมของผูสอน   คือ สรุปคุณธรรมที่นักเรียนไดรับสอน   คือ สรุปคุณธรรมที่นักเรียนไดรับ

หลังสิ้นสุดกิจกรรมทุกประเภท  โดยใหนักเรียนชวยกันสรุปเปนขอ ๆ ครูเปนผูเสริมหลังสิ้นสุดกิจกรรมทุกประเภท  โดยใหนักเรียนชวยกันสรุปเปนขอ ๆ ครูเปนผูเสริม

ขอสรุปเพิ่มเติมภายหลังขอสรุปเพิ่มเติมภายหลัง  
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••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 2   กิจกรรม  กิจกรรม  “บริการดูแลเผ่ือแผพอแมเราบริการดูแลเผ่ือแผพอแมเรา”      2   “ ”

  กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน “ดํารงคุณธรรดํารงคุณธรรม”                    

(มีความกตัญูและมีสัมมาคารวะมีความกตัญูและมีสัมมาคารวะ)  ซ่ึงใชเวลาชวงที่นักเรียนอยูที่บานในการทํา   ซ่ึงใชเวลาชวงที่นักเรียนอยูที่บานในการทํา   

กิจกรรม  โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ีกิจกรรม  โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ี  

“ ม”

( )  

  --    ครูบรรยายโนมนาวใจใหนักเรียนระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา  หรือครูบรรยายโนมนาวใจใหนักเรียนระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา  หรือ

ผูปกครองที่ดูแลนักเรียนผูปกครองที่ดูแลนักเรียน  
  --    ครูแนะนําใหนักเรียนมีนํ้าใจตอคุณพครูแนะนําใหนักเรียนมีนํ้าใจตอคุณพอคุณแมหรือผูปกครองโดยวิธีอคุณแมหรือผูปกครองโดยวิธี

บริการนํ้าดื่มให คุณพอ  คุณแม  เ ม่ือทานเดินทางถึงบาน ชวยทํางานบาน           บริการนํ้าดื่มให คุณพอ  คุณแม  เ ม่ือทานเดินทางถึงบาน ชวยทํางานบาน           

ชวยถือของ ฯลฯ  ใครทําอะไรที่เปนการแสดงนํ้าใจใหบันทึกไวในสมุดบันทึกชวยถือของ ฯลฯ  ใครทําอะไรที่เปนการแสดงนํ้าใจใหบันทึกไวในสมุดบันทึก

ประจําวันประจําวัน  
  --    ปลายภาคเรียนใหนักเรียนนําสมุดบันทึกสงครู นักเรียนคนใดมี       ปลายภาคเรียนใหนักเรียนนําสมุดบันทึกสงครู นักเรียนคนใดมี       

กิจกรรกิจกรรมแสดงนํ้าใจมากท่ีสุดและมากอันดับรอง  ครูจะสัมภาษณเพื่อรับทราบ   มแสดงนํ้าใจมากท่ีสุดและมากอันดับรอง  ครูจะสัมภาษณเพื่อรับทราบ   

ความซ่ือสัตยตอการกระทําอยางแทจริงของนักเรียน  และมอบรางวัลใหแกนักเรียนความซ่ือสัตยตอการกระทําอยางแทจริงของนักเรียน  และมอบรางวัลใหแกนักเรียน

ที่ผานการสัมภาษณ  โดยต้ังช่ือรางวัลวา ที่ผานการสัมภาษณ  โดยต้ังช่ือรางวัลวา “รางวัลบริการดูแลเผ่ือแผบุพการีรางวัลบริการดูแลเผ่ือแผบุพการี”      “ ”
  

สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรม  
  11..    นักเรียนรับนักเรียนรับรองในตอนตนวาจะรับสนองนโยบายในวิธีการทํากิจกรรมรองในตอนตนวาจะรับสนองนโยบายในวิธีการทํากิจกรรม

ครบทุกคน ครบทุกคน (แตปฏิบัติจริง ๆ ประมาณรอยละ แตปฏิบัติจริง ๆ ประมาณรอยละ 20)  ( 20)

  22..    สวนใหญปฏิบัติชวงแรก ๆ ที่ครูมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ  แตเวลาสวนใหญปฏิบัติชวงแรก ๆ ที่ครูมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ  แตเวลา

ผานไป  บางคนปฏิบัติบางละเลยบางผานไป  บางคนปฏิบัติบางละเลยบาง  
  33 ..     มีผูปฏิบัติไดตอเน่ืองตลอดภาคเรียนอยางจริงจังเพียงรอยมีผูปฏิบัติไดตอเน่ืองตลอดภาคเรียนอยางจริงจังเพียงรอยละ ละ 20  20  

ไดรับรางวัลเพียง ไดรับรางวัลเพียง 8 คน ตอนักเรียน คน ตอนักเรียน 40 คน  8 40 คน
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หมายเหตุหมายเหตุ    กิจกรรม      กิจกรรม  “บริการดูแลเผ่ือแผพอแมเราบริการดูแลเผ่ือแผพอแมเรา”    จัดในปการศึกษา  จัดในปการศึกษา  

2547  การสอดแทรกคุณธรรมของผูสอน คือ ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปคุณธรรมดานการสอดแทรกคุณธรรมของผูสอน คือ ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปคุณธรรมดาน

ความกตัญูรูคุณตอบุพการีความกตัญูรูคุณตอบุพการี  

“ ”

2547

  

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม  กิจกรรม “ภาษาไทยสรางความภูภาษาไทยสรางความภูมิใจสมศักดิ์ศรีนักเรียนมิใจสมศักดิ์ศรีนักเรียน”      3 “ ”

กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานกิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน“จิตม่ันคงจิตม่ันคง”  (มีความมีความ

ภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและตระหนักในคุณคาของตนภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและตระหนักในคุณคาของตน) ซ่ึงใชเวลาในคาบวิชาซ่ึงใชเวลาในคาบวิชา

ภาษาไทยและเวลาเย็นหลังเลิกเรียนครูมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ีภาษาไทยและเวลาเย็นหลังเลิกเรียนครูมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ี  

“ ” (
) 

--    ครูจัดกิจกรรมน้ีในวันภาษาไทย  ครูจัดกิจกรรมน้ีในวันภาษาไทย  (29 กรกฎาคม กรกฎาคม)  หรือในสัปดาหของวันหรือในสัปดาหของวัน

ภาษาไทยวันใดก็ได  โดยแบงกลุมนักเรียนกลุมละ ภาษาไทยวันใดก็ได  โดยแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5  -  6 คน ใหนักเรียนแตละกลุม คน ใหนักเรียนแตละกลุม

อภิปรายในหัวขอ  อภิปรายในหัวขอ  “ความสําคัญของภาษาไทยและการอนุรักษภาษาไทยความสําคัญของภาษาไทยและการอนุรักษภาษาไทย”  

(29 )  

5 - 6

“ ”

--    หลังจากอภิปรายกลุมไดเน้ือหาสาระในแตละกลุมแลว  ใหนักเรียนคิดหลังจากอภิปรายกลุมไดเน้ือหาสาระในแตละกลุมแลว  ใหนักเรียนคิด

กิจกรรมนําเสนอในรูปแบบกิจกรรมนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ    เปนทํานองวานักเรียนรูคุณคาของภาษาไทยตาง ๆ    เปนทํานองวานักเรียนรูคุณคาของภาษาไทย

และภูมิใจในความเปนคนไทยท่ีมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติและภูมิใจในความเปนคนไทยท่ีมีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ  

--    เม่ือนักเรียนไดกิจกรรมนําเสนอทุกกลุมแลว   ใหทุกกลุมนําเสนอโดยเม่ือนักเรียนไดกิจกรรมนําเสนอทุกกลุมแลว   ใหทุกกลุมนําเสนอโดย

สมาชิกกลุมรวมมือกันทุกคน  จัดใหเปนรูปธรรมเดนชัดสมาชิกกลุมรวมมือกันทุกคน  จัดใหเปนรูปธรรมเดนชัด  

--    ครูบันทึกคะแนนนําเสนอทุกกลุม แครูบันทึกคะแนนนําเสนอทุกกลุม และใหรางวัลกลุมท่ีชนะเลิศ  และนําละใหรางวัลกลุมท่ีชนะเลิศ  และนํา

ผลงานของทุกกลุมจัดมุมนิทรรศการในหองเรียนผลงานของทุกกลุมจัดมุมนิทรรศการในหองเรียน  
    

สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรม  

11..    นักเรียนสนุกสนานในการอภิปราย  และคิดกิจกรรมนําเสนอ  สังเกตนักเรียนสนุกสนานในการอภิปราย  และคิดกิจกรรมนําเสนอ  สังเกต

จากความกระตือรือรนขณะทํางานกลุม นักเรียนมีสีหนาและอารมณราเริงแจมใส   จากความกระตือรือรนขณะทํางานกลุม นักเรียนมีสีหนาและอารมณราเริงแจมใส   

และชอบแสดงออกขณะนําเสและชอบแสดงออกขณะนําเสนอผลงาน  นอผลงาน
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22..    ผลงานที่นําเสนอมีรูปแบบแตกตางกัน  เชน  บางกลุมจัดละครวิทยุ   ผลงานที่นําเสนอมีรูปแบบแตกตางกัน  เชน  บางกลุมจัดละครวิทยุ   

แสดงละครและบทบาทสมมุติ  จัดรายการเกมภาษาไทย   จัดแสดงภาพและ       แสดงละครและบทบาทสมมุติ  จัดรายการเกมภาษาไทย   จัดแสดงภาพและ       

ขอความเก่ียวกับภาษาไทย   อานทํานองเสนาะและแสดงลีลาประกอบ สรางขอความเก่ียวกับภาษาไทย   อานทํานองเสนาะและแสดงลีลาประกอบ สราง

ช้ินงานเปนโมเดลส่ือสําคัญวันภาษาไทย ฯลฯช้ินงานเปนโมเดลส่ือสําคัญวันภาษาไทย ฯลฯ  

33..    ครูตองอุครูตองอุทิศเวลาใหนักเรียนนําเสนอในคาบวิชาภาษาไทย  ทิศเวลาใหนักเรียนนําเสนอในคาบวิชาภาษาไทย  (ประมาณ ประมาณ 2 คาบ คาบ)  ( 2 )

หมายเหตุ    กิจกรรม หมายเหตุ    กิจกรรม “ภาษาไทยสรางความภูมิใจสมศักดิ์ศรีนักเรียนภาษาไทยสรางความภูมิใจสมศักดิ์ศรีนักเรียน”    

จัดใน ปการศึกษา จัดใน ปการศึกษา 2547-2549  การสอดแทรกคุณธรรมขอ  การสอดแทรกคุณธรรมของผูสอน คือ ครูใหขอคิดงผูสอน คือ ครูใหขอคิด

แกแกนักเรียนเรื่องการชวยกันอนุรักษภาษาไทย  เปนการรักษาวัฒนธรนักเรียนเรื่องการชวยกันอนุรักษภาษาไทย  เปนการรักษาวัฒนธรรมไทย  ควรรมไทย  ควร

ภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทยภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทย  

“ ”

2547-2549

  

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 4   กิจกรรม     กิจกรรม  “บทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพบทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพ”      4 “ ”

กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน “ดํารงคุณธรรมดํารงคุณธรรม”      (มีจิตมีจิต

ซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม) ซ่ึงใชเวลาในคาบเรียนวิชาภาษาไทย  ซ่ึงใชเวลาในคาบเรียนวิชาภาษาไทย  

โดยมีวิธีโดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ีการจัดกิจกรรมดังน้ี  

“ ” (
) 

--    หลังจากครูสอนเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องกาพยหอโคลงนิราศธารหลังจากครูสอนเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องกาพยหอโคลงนิราศธาร

ทองแดงของเจาฟาธรรมาธิเบศรจบแลว  ครูใหนักเรียนเลือกบทกาพยหอโคลง ทองแดงของเจาฟาธรรมาธิเบศรจบแลว  ครูใหนักเรียนเลือกบทกาพยหอโคลง             

1 บท  ที่นักเรียนชอบ หรือประทับใจ บท  ที่นักเรียนชอบ หรือประทับใจ  1

--    นํากาพยหรือโคลงที่คัดเลือกแลวมาสรางภาพจินตนาการ แลว วาดภาพนํากาพยหรือโคลงที่คัดเลือกแลวมาสรางภาพจินตนาการ แลว วาดภาพ

ในกระดาษวาดเขียน  ขนาด ระดาษวาดเขียน  ขนาด F4  แลวระบายสีใหสวยงาม   จากน้ันให    นักเรียน  แลวระบายสีใหสวยงาม   จากน้ันให    นักเรียน

คัดกาพยหรือโคลง คัดกาพยหรือโคลง 1 บท   ดวยลายมือบรรจงไวใตภาพวาดน้ัน  ติดช่ือ   มุมขวา บท   ดวยลายมือบรรจงไวใตภาพวาดน้ัน  ติดช่ือ   มุมขวา

ดานลางตีกรอบใหประณีตดานลางตีกรอบใหประณีต  

ในก F4

1
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--    นักเรียนเจาของภาพตองออกไปนําเสนอหนาหอง  โดยขับ   ทํานองนักเรียนเจาของภาพตองออกไปนําเสนอหนาหอง  โดยขับ   ทํานอง

เสนาะบทกาพยหรือโคลงที่คัดไวใเสนาะบทกาพยหรือโคลงที่คัดไวใตภาพตภาพ  

--    ครูใหคะแนนการขับทํานองเสนาะ และใหคะแนนภาพจินตนาการของครูใหคะแนนการขับทํานองเสนาะ และใหคะแนนภาพจินตนาการของ

นักเรียนแตละบุคคล  โดยเก็บเปนคะแนนคุณลักษณะของวิชาภาษาไทยในหัวขอ  นักเรียนแตละบุคคล  โดยเก็บเปนคะแนนคุณลักษณะของวิชาภาษาไทยในหัวขอ  

“นักเรียนมีความคิดสรางสรรคนักเรียนมีความคิดสรางสรรค”  “ ”
  

สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรม  

11..    นักเรียนสนใจทํากิจกรรมนักเรียนสนใจทํากิจกรรม“บทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพบทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพ”  คอนขางมากคอนขางมาก  “ ”

22..  ผลงานที่แสดงออกมีผูทําผลงานไดยอดเย่ียมประมาณรอยละ ผลงานที่แสดงออกมีผูทําผลงานไดยอดเย่ียมประมาณรอยละ 30     

ปานกลางรอยละ ปานกลางรอยละ 50  ผลงานดอยคุณภาพรอยละ   ผลงานดอยคุณภาพรอยละ 20      

30     

50 20

33..    นักเรียนมีอารมณราเริงแจมใสขณะวาดภาพนักเรียนมีอารมณราเริงแจมใสขณะวาดภาพ  

44..    การขับทํานองเสนาะ  นักเรียนสวนใหญตองปรับปรุง   มีนักเรียน    การขับทํานองเสนาะ  นักเรียนสวนใหญตองปรับปรุง   มีนักเรียน    

ขับทํานองเสนาะดีเพียง ขับทํานองเสนาะดีเพียง 2-3 คน  ตอนักเรียน  คน  ตอนักเรียน 40 คน คน  2-3 40

หมายเหตุ หมายเหตุ    กิจกรรม     กิจกรรม  “บทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพบทกวีศรีศิลปผนวกจินตภาพ”  จัดในปการศึกษา จัดในปการศึกษา 

2549   การสอดแทรกคุณธรรมของผูเขียน คือ ใหขอคิดเรื่องการมีสมาธิ  ต้ังม่ันใน   การสอดแทรกคุณธรรมของผูเขียน คือ ใหขอคิดเรื่องการมีสมาธิ  ต้ังม่ันใน

การสรางงานวาดภาพประกอบบทรอยกรอง  เปนการสรางสรรคผลงานที่ มีการสรางงานวาดภาพประกอบบทรอยกรอง  เปนการสรางสรรคผลงานที่ มี

ประโยชน   รูจักใชเวลาวางใหคุมคาและเชิดชูวัประโยชน   รูจักใชเวลาวางใหคุมคาและเชิดชูวัฒนธรรมไทยโดยทางออม  ครูใหฒนธรรมไทยโดยทางออม  ครูให

นักเรียนอภิปรายกลุมยอยรวมกันไดชวยกันสรุปสาระสําคัญดานคุณธรรมที่ไดจากนักเรียนอภิปรายกลุมยอยรวมกันไดชวยกันสรุปสาระสําคัญดานคุณธรรมที่ไดจาก

การทํางานดังกลาวน้ีการทํางานดังกลาวน้ี  

“ ”

2549
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••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 5  และกิจกรรมที่    และกิจกรรมที่  6  เปนกิจกรรมที่ผูเขียนไดทํางานวิจัย  เปนกิจกรรมที่ผูเขียนไดทํางานวิจัย  5 6
และนําเสนอผลการวิจัยมาแลวในสถาบันตาง ๆ ไดแกและนําเสนอผลการวิจัยมาแลวในสถาบันตาง ๆ ไดแก  
  

--    กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม    กิจกรรม  “การจัดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิการจัดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิ

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2”      กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงกิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ทุกดาน  แตเนนดาน  ประสงค ทุกดาน  แตเนนดาน  “จิตม่ันคงจิตม่ันคง”    เปนสําคัญเปนสําคัญ  

5 “

2”

“ ”

การจัดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิฯการจัดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิฯ  
ผูเขียนไดนําเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุผูเขียนไดนําเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมสมัชชามสมัชชา  

การศึกษาแหงประเทศไทย  การศึกษาแหงประเทศไทย  “วันครูโลกวันครูโลก”    เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน  พฤศจิกายน 2548  “ ” 1 2548

  
ชวงเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมดัชวงเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมดังกลาวคือ  ชวงเวลากิจกรรม งกลาวคือ  ชวงเวลากิจกรรม  สนทนา สนทนา

ยามเชา  ยามเชา  (โฮมรูมโฮมรูม)   ต้ังแตเวลา  ต้ังแตเวลา  8.00  -  8.30 น น.     โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ีโดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ี  8.00 - 8.30( )   .     

--

  

    หลังจากที่นักเรียนสวดมนต น่ังสมาธิหลังจากที่นักเรียนสวดมนต น่ังสมาธิและแผเมตตาเรียบรอยแลว  ครูใหและแผเมตตาเรียบรอยแลว  ครูให

นักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค บางกิจกรรม      นักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค บางกิจกรรม      

นักเรียนไดฝกการใชทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน   ฝกสรุปใจความสําคัญนักเรียนไดฝกการใชทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน   ฝกสรุปใจความสําคัญ

จากเพลง ฝกการคนควาหาความรูจากขาว  ฝกความม่ันใจในตนเองโดยใหนักเรียนจากเพลง ฝกการคนควาหาความรูจากขาว  ฝกความม่ันใจในตนเองโดยใหนักเรียน  
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กกลาแสดงออกในกิจกรรมเกมตาง ๆ    และแสดงบทบาทสมมุติ  ฯลฯลาแสดงออกในกิจกรรมเกมตาง ๆ    และแสดงบทบาทสมมุติ  ฯลฯ  

-- แบบตาง ๆ  แบบตาง ๆ  

เพื่อใหนเพื่อใหนั
    ครูเปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานของแตละกลุมในรูปครูเปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอผลงานของแตละกลุมในรูป

ักเรียนมีพัฒนาการดานกาย  อารมณ   สังคมและสติปญญา  อีกท้ังไดรับกเรียนมีพัฒนาการดานกาย  อารมณ   สังคมและสติปญญา  อีกท้ังไดรับ

การพัฒนาดานสติและสมาธิ   ซ่ึงมีผลใหนักเรียนมีจิตม่ันคงข้ึการพัฒนาดานสติและสมาธิ   ซ่ึงมีผลใหนักเรียนมีจิตม่ันคงข้ึนในระดับหน่ึงนในระดับหน่ึง  

-    กิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเขียนจัดแตละครั้งในชวงโฮมรูมไดใชเวลาเพียกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูเขียนจัดแตละครั้งในชวงโฮมรูมไดใชเวลาเพียง- ง      3300  

นาที  ซ่ึงนาที  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มุงเนนเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค   ดานจิตเปนกิจกรรมที่มุงเนนเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค   ดานจิต

ม่ันคงของนักเรียนดวยกิจกรรมสนทนายามเชา อันไดแก  กิจกรรมดังตอไปน้ีม่ันคงของนักเรียนดวยกิจกรรมสนทนายามเชา อันไดแก  กิจกรรมดังตอไปน้ี  

•  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 1    “ซองวิเศษงวิเศษ”  • 1 “ ”ซอ

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 2    “สารจากเทวสารจากเทว2 “ ดาดา””  

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 3    “สรางเรื่องปราดเปสรางเรื่องปราดเป3 “ รื่องปญญารื่องปญญา””  

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 4    “ฉับไว  ใจกลา  หนายิ้มฉับไว  ใจกลา  หนายิ้ม”  4 “ ”

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 5    “สรุปเพลงใครเกงเอยสรุปเพลงใครเกงเอย”  5 “ ”

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 6    “คลํากระดูกปลูกสติคลํากระดูกปลูกสติ”  6 “ ”

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 7    “ทายปญหาภาษากลอนทายปญหาภาษากลอน7 “ ””  

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 8    “ทันขาวทันโลกทันขาวทันโลก”  8 “ ”

••  กิกิจกรรมที่ จกรรมที่ 9    “ไหวสวยรวยขนมไหวสวยรวยขนม9 “ ””  

ผลงานการจัดสรรพกิจกรรมพั

  
  
  
  
  
ผลงานการจัดสรรพกิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิของนักเรียนฒนาสติและสมาธิของนักเรียน  
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-- ครูใหนักเรียนครูใหนักเรียน

บันทึกคุณลบันทึกคุณล
    หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมสนทนายามเชาเสร็จแลว  หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมสนทนายามเชาเสร็จแลว  

ักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฯ เปนรายขอที่นักเรียนสามารถประเมินตนเฯ เปนรายขอที่นักเรียนสามารถประเมินตนเองได องได   
  

ุปผลจากการจัดกิจกรรมุปผลจากการจัดกิจกรรม  สรสร

11.. การจัดสรรพกิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิของ   การจัดสรรพกิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิของ   

นักเรียนนักเรียน

    การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมตามแผน

ท้ัง ท้ัง 9 กิจกรรมน้ัน นักเรียนใหความรวมมือดีมาก และมีความราเริง  กิจกรรมน้ัน นักเรียนใหความรวมมือดีมาก และมีความราเริง 

สนุกสนาน   ในการทํากิจกรรมทั้งรายกลุมและรายบุคคลสนุกสนาน   ในการทํากิจกรรมทั้งรายกลุมและรายบุคคล  

2.    จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  และวิจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  และวิเครเคร

9

2. าะหเน้ือหาในแบบบันทึกาะหเน้ือหาในแบบบันทึก

แสดงควแสดงคว

หมายเหตุหมายเหตุ    การจั    การจัดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิฯ  จัดในชวงดสรรพกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติและสมาธิฯ  จัดในชวง

เวลาของเวลาของ

ามคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชา  สรุปไดวา สรรพามคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชา  สรุปไดวา สรรพ

กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิที่จัดใหนักเรียนในชวงกิจกรกิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิที่จัดใหนักเรียนในชวงกิจกรรมสนทนายามเชามีรมสนทนายามเชามี

ประโยชนตอประโยชนตอนักเรียนจริง  นักเรียนจริง     และพัฒนาดานสติกับสมาธิของนักเรียนในระดับหน่ึง และพัฒนาดานสติกับสมาธิของนักเรียนในระดับหน่ึง

ไดจริงไดจริง  

กิจกรรมสนทนายามเชา  ภาคเรียนท่ี กิจกรรมสนทนายามเชา  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา   ปการศึกษา 2547  (ปจจุบันยังคงปจจุบันยังคง

นําไปใชในชวงกิจกรรมสนทนายามเชาอยูเสมอนําไปใชในชวงกิจกรรมสนทนายามเชาอยูเสมอ)   การสอดแทรกคุณธรรมของการสอดแทรกคุณธรรมของ

ผูสอนคือ หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแลว  ครูซักถามนักเรียนวาเกิดคุณธรรมดาผูสอนคือ หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแลว  ครูซักถามนักเรียนวาเกิดคุณธรรมดาน

ใดบาง    ครูเสริมและช้ีแนะใหนักเรียนเขาใจ  และรูคุณคาของคุณธรรมที่ไดจากใดบาง    ครูเสริมและช้ีแนะใหนักเรียนเขาใจ  และรูคุณคาของคุณธรรมที่ไดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  
  

2 2547 (
)   

น

••  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 66    กิจกรรม      กิจกรรม  ““ปฏิบัติกิจวัตรยามเชาปฏิบัติกิจวัตรยามเชา””  
ิ นัยในตนเองและินัยในตนเองและ

รับผิดชอบตอหนาที่  ซ่ึงอยูในหัวขอใหญ  รับผิดชอบตอหนาที่  ซ่ึงอยูในหัวขอใหญ  ““สูชีสูชีวิตวิต””    โดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ีโดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังน้ี  
กิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวกิจกรรมน้ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีว
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--    เริ่มเปดภาคเรียน เริ่มเปดภาคเรียน (วันท่ี วันท่ี 2 ของภาคตน ของภาคตน)  ครูอธิบายและโนมนาวจิตใจใหครูอธิบายและโนมนาวจิตใจให

นักเรียนเห็นความสําคัญของการเขาแถวเคารพธงชาติหนาหองเรียน    อยานักเรียนเห็นความสําคัญของการเขาแถวเคารพธงชาติหนาหองเรียน    อยา

( 2 )  

งมีงมี

ระเบียบว   ระเบียบวินัย  ครูอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติกิจวัตรยามเชาใหนักเรียนฟงโดยละเอียดินัย  ครูอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติกิจวัตรยามเชาใหนักเรียนฟงโดยละเอียด  

เริ่มต้ังแตนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติหนาหองเรียนหลังจากไดยิน    เสียงเพลงริ่มต้ังแตนักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติหนาหองเรียนหลังจากไดยิน    เสียงเพลง

โรงเรียน  นักเรียนตองยืนน่ิงและนับเลขในใจไปเรื่อย ๆ จนถึงชวงเวลารองเพลงโรงเรียน  นักเรียนตองยืนน่ิงและนับเลขในใจไปเรื่อย ๆ จนถึงชวงเวลารองเพลง

ชาติ  ใหนักเรียนจดจําจํานวนนับใหไดวานับไดเทาไร  ครูใหนักเรียนนําปากกาเก็บชาติ  ใหนักเรียนจดจําจํานวนนับใหไดวานับไดเทาไร  ครูใหนักเรียนนําปากกาเก็บ

ไวในกระเปา เม่ือไดเวลารองไวในกระเปา เม่ือไดเวลารองเพลงชาติก็บันทึกไวที่ฝามือหรือเศษกระดาษ  เพลงชาติก็บันทึกไวที่ฝามือหรือเศษกระดาษ  (กรณีที่กรณีที่

นักเรียนจําไมไดควรพกปากกาติดตัวไวเสมอนักเรียนจําไมไดควรพกปากกาติดตัวไวเสมอ ) หลังจากนักเรียนรองเพลงชาติหลังจากนักเรียนรองเพลงชาติ

เรียบรอยแลว  นักเรียนตองเดินเขาแถวไปหลังหองเรียนเพื่อบันทึกจํานวนนับของเรียบรอยแลว  นักเรียนตองเดินเขาแถวไปหลังหองเรียนเพื่อบันทึกจํานวนนับของ

ตนบนตารางแบบบันทึกท่ีบอรดหลังหองใหตรงกับช่ือและวันที่ตนบนตารางแบบบันทึกท่ีบอรดหลังหองใหตรงกับช่ือและวันที่  

-    หลัหลังจากที่ครูอธิบายเสร็จแลว  ครูแบงกลุมออกเปน งจากที่ครูอธิบายเสร็จแลว  ครูแบงกลุมออกเปน 5 กลุม   กลุม   เพื่อให เพื่อให

นักเรียนแตละกลุมชมภาพนักเรียนรุนพี่ที่นักเรียนแตละกลุมชมภาพนักเรียนรุนพี่ที่ปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตร

เ

(

) 

- 5
ยามเชา ยามเชา รวมทั้งภาพรวมทั้งภาพ

นักเรียนนักเรียนร

  

  

รุนพี่ที่ไดรับรางวัลจากการปฏิบัติกิจกรรมถูกตองตามขั้นตอน   และถูกกฎุนพี่ที่ไดรับรางวัลจากการปฏิบัติกิจกรรมถูกตองตามขั้นตอน   และถูกกฎ

กติกา  พรอมท้ังแจกคูมือระเบียบกติกา  พรอมท้ังแจกคูมือระเบียบปฏิบัปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาใหติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาให นักเรียนทุกกลุม นักเรียนทุกกลุม  

โดยใหผูนํากลุมอานระเบียบวิธีปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาใหสมาชิกในกลุมฟงโดยใหผูนํากลุมอานระเบียบวิธีปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาใหสมาชิกในกลุมฟง  

ซ่ึงในคูมือไดระบุกติกาไวอยางชัดเจนวา  นักเรียนตองบันทึกจํานวนนับลงในชองซ่ึงในคูมือไดระบุกติกาไวอยางชัดเจนวา  นักเรียนตองบันทึกจํานวนนับลงในชอง

ช่ือของตนท่ีตารางบันทึกจํานวนนับดวยตนเอง  ช่ือของตนท่ีตารางบันทึกจํานวนนับดวยตนเอง  (ไมวานไมวานใหเพื่อนทําใหใหเพื่อนทําให)  เม่ือบันทึกเม่ือบันทึก

แลวตารางบันทึกฯ จะปรแลวตารางบันทึกฯ จะปรากฏเลขจํานวนนับของนักเรียน ากฏเลขจํานวนนับของนักเรียน หากนักเรียนไมบันทึกหากนักเรียนไมบันทึก

จํานวนนับจะถูกระบายดวยสีแดง  ถาหากนักเรียน  ติดภารกิจประชุม  ลากิจจํานวนนับจะถูกระบายดวยสีแดง  ถาหากนักเรียน  ติดภารกิจประชุม  ลากิจ  

ลาปวย   หรือมา    โรงเรียนสาย  ชองของนักเรียนจะถูกระบายดวยสีเหลืองลาปวย   หรือมา    โรงเรียนสาย  ชองของนักเรียนจะถูกระบายดวยสีเหลือง  

(หลังจากแจงเหตุผลหลังจากแจงเหตุผลกับครูแลวกับครูแลว )  นักเรียนท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาในเกณฑที่ครูนักเรียนท่ีปฏิบัติตามกฎกติกาในเกณฑที่ครู

กําหนดจะไดรับรางวัลภาคเรียนละ กําหนดจะไดรับรางวัลภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้ง  

( )  

        

  
( )  

2
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นักเรียนรุนพี่ที่นักเรียนรุนพี่ที่

ใหความรวมมือในกิจกรรมการสรใหความรวมมือในกิจกรรมการสร
ไดรับรางวัลจากการไดรับรางวัลจากการ  

างระเบียบแถวอยางดีเย่ียมางระเบียบแถวอยางดีเย่ียม  

  
--     วันถั วันถัดไปดไป

รูใหนักเรียนทุกคน เริ่มปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาตามแผนการสรางระเบียบรูใหนักเรียนทุกคน เริ่มปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชาตามแผนการสรางระเบียบ

แถวฯ  จแถวฯ  จ

หลังจากนักเรียนทุกกลุมศึกษาคูมือ และชมภาพตัวอยางแลวหลังจากนักเรียนทุกกลุมศึกษาคูมือ และชมภาพตัวอยางแลว

คค

นครบทุกข้ันตอนนครบทุกข้ันตอน  

  -  ขณะนักเรียนดําเนินกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชา  ครูจัดประชุมขณะนักเรียนดําเนินกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชา  ครูจัดประชุม   

กลุมยอยเปนระยะ ๆ  เพื่อกลุมยอยเปนระยะ ๆ  เพื่อ

-     

ใหทุกกลุมประเมินสถานการณการปฏิบัติกิจกรรม  และใหทุกกลุมประเมินสถานการณการปฏิบัติกิจกรรม  และ

เสนอแนะวิธีการแเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาเรื่องการไมตรงเวลา และการพูดคุยขณะปฏิบัติกไขปญหาเรื่องการไมตรงเวลา และการพูดคุยขณะปฏิบัติ

กิจกรรมสําหรับนักเรียนบางคนที่ไมควบคุมตนกิจกรรมสําหรับนักเรียนบางคนที่ไมควบคุมตน  

  -  ครูใหแรงเสริมเชิงบวก  เชน  รางวัลตาง ๆ  สําหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติครูใหแรงเสริมเชิงบวก  เชน  รางวัลตาง ๆ  สําหรับนักเรียนท่ีปฏิบัติ

กิจกรรมกิจวัตรยามเชาไดครบตามเกณฑที่ครูกํกิจกรรมกิจวัตรยามเชาไดครบตามเกณฑที่ครูกําหนด

-  
าหนด  

  --    
ยเสริมเพิ่มเติมและใหขอคิดยเสริมเพิ่มเติมและใหขอคิด

แกนักเรียนแกนักเรียน  

  

เม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลง ครูใหนักเรียนชวยกัเม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลง ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปขอคิดและประโยชนที่นสรุปขอคิดและประโยชนที่

ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชา     ครูชวไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมกิจวัตรยามเชา     ครูชว
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สรุปผลจากการจัดกิจกรรมสรุปผลจากการจัดกิจกรรม  

  1.   นักเรียนใหความรวมมือดีมากโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเปนกลุม    ตัวอยาง นักเรียนใหความรวมมือดีมากโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเปนกลุม    ตัวอยาง

ของงานวิจัของงานวิจั

1.
ยช้ันเรียน  ซ่ึงนักเรียนกลุมตัวอยยช้ันเรียน  ซ่ึงนักเรียนกลุมตัวอยางมีความเห็นวา  กิจกรรมปฏิบัติางมีความเห็นวา  กิจกรรมปฏิบัติ

ิจวัตรยามเชาเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  ชวยใหนักเรียนมีสติและสมาธิมากิจวัตรยามเชาเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  ชวยใหนักเรียนมีสติและสมาธิมาก

ข้ึน   แล ียน ข้ึน   แล ียน ((จากผลการวิจัยจากผลการวิจัย))  
กก

ะยังชวย   สรางนิสัยที่ดีใหนักเระยังชวย   สรางนิสัยที่ดีใหนักเร

  22..    ปจจุบันครูดําเนินการฝกนักเรียนรุนใหมในการปฏิบัติ  กิจกรรมกิจวัตรปจจุบันครูดําเนินการฝกนักเรียนรุนใหมในการปฏิบัติ  กิจกรรมกิจวัตร

ยามเชา  ซ่ึงยังยามเชา  ซ่ึงยังคงมีปญหาเรื่องการควบคุมตนเองขณะอาจารยไมอยู    แตนักเรียนคงมีปญหาเรื่องการควบคุมตนเองขณะอาจารยไมอยู    แตนักเรียน

รุนพี่ที่เปนกลุมตัวอยางจะไมมีปญหาดานการควบคุมตนเม่ือครูหาวิธีแกปญหาเปนรุนพี่ที่เปนกลุมตัวอยางจะไมมีปญหาดานการควบคุมตนเม่ือครูหาวิธีแกปญหาเปน

ระยะ ๆ ระยะ ๆ   

  33..    
 

นักเรียนกําลังทําสมาธินับเลขขณะรอเข
แลว  จะเดินเขาแถวรอการบันทึกจแลว  จะเดินเขาแถวรอการบันทึกจํ

  

หมายเหตุหมายเหตุ    กิจกรรมปฏิบัติกิจว    กิจกรรมปฏิบัติกิจว )   )   

จัดชวงเวลาโฮมรูม  ต้ังแต  จัดชวงเวลาโฮมรูม  ต้ังแต  77..5500  --  88..0055 น น.             

กิจกรรมดังกลาวน้ีสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางนักเรียนกับกิจกรรมดังกลาวน้ีสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางนักเรียนกับ

อาจารย และนักเรียนกับนักเรียนสงผลใหหอาจารย และนักเรียนกับนักเรียนสงผลใหหองเรียนมีบรรยากาศดี บรรยากาศในองเรียนมีบรรยากาศดี บรรยากาศใน 

ภาพรวมมีปฏิสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจนภาพรวมมีปฏิสัมพันธเชิงบวกอยางชัดเจน  

  
  
  
  
  
  
นักเรียนกําลังทําสมาธินับเลขขณะรอเขาแถวเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติาแถวเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติ

ํานวนนับลงในแผนตารางหลังหองานวนนับลงในแผนตารางหลังหอง  

ัตรยามเชา ัตรยามเชา ((ชวงทํางาชวงทํางานวิจัย  ช้ันเรียนนวิจัย  ช้ันเรียน

.  ภาคปลายปการศึกษา ภาคปลายปการศึกษา 22554488     
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  ปจจุบันยังคงนํากิจกรรมน้ีมาพัฒนาระเบียบวินัยการเขาแถวเคารพธงชาติปจจุบันยังคงนํากิจกรรมน้ีมาพัฒนาระเบียบวินัยการเขาแถวเคารพธงชาติ

ของนัก ร ดของนัก รเรียน ะ ับช้ันมัธยมศึกษาปที่ เรียน ะดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/5   การสอดแทรกคุณธรรมของผูสอนค   การสอดแทรกคุณธรรมของผูสอนค2/5 ือ ือ 

ครูประชครูประชุมหองเรียนต้ังแุมหองเรียนต้ังแตเริ่มแรกทํากิจกรรม  ตเริ่มแรกทํากิจกรรม  (ชวงเปดภาคเรียนท่ี ชวงเปดภาคเรียนท่ี 1)  ครูโนมนาวครูโนมนาว

จิตใจนักเรียนใหเห็นคุณประโยชนของการมีระเบียบแถว    ยกตัวอยางกา วจิตใจนักเรียนใหเห็นคุณประโยชนของการมีระเบียบแถว    ยกตัวอยางก ว

ข    การเขาแถวของทหาร  ฯลฯ   ครั้นปลายภาคเรียน ครูและนักเรียนข   การเขาแถวของทหาร  ฯลฯ   ครั้นปลายภาคเรียน ครูและนักเรียน

ชวยกันหาขอสรุปของการจัดกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชา   ครูใหชวยกันหาขอสรุปของการจัดกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชา   ครูใหนักเรียนมีโอกาสนักเรียนมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและความรูสึกท่ีนักเ ียนมีตอกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชาเปนแสดงความคิดเห็นและความรูสึกท่ีนักเรียนมีตอกิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชาเปน

รายบุคคล กิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชาเปนผลงานวิจัยช้ันเรียนท่ีไดรับการรายบุคคล กิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรยามเชาเปนผลงานวิจัยช้ันเรียนท่ีไดรับการ

คัดเลือกใหเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติในโครงการประชุมวิชาการและเผยแพรคัดเลือกใหเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติในโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร

ผลงานวิจัยระดับชาติ    ผลงานวิจัยระดับชาติ      เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครอง  เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ สิริราชสมบัติครบ 60  ป    ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เม่ือวันท่ี ป    ณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เม่ือวันท่ี 7  กรกฎาคมกรกฎาคม 

2549  
  
  
  
  

1( )
รเดินแถารเดินแถ

องมด องมด  

ร

60 7  

2549

น่ึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยท้ัง น่ึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยท้ัง 22 เรื่องของผูเขียน ผูอาน เรื่องของผูเขียน ผูอาน

สามารถ ึกษาเพิ่มเติมไดสามารถ กษาเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต ที่เว็บไซต wwwwww..kkuuss..kkuu..aacc..tthh  ในโฮมเพจเกา และงานวิจัยในโฮมเพจเกา และงานวิจัย  

  
  

กิจกรรมนําสุขแกทุกชีวิตกิจกรรมนําสุขแกทุกชีวิต  
  

ออ

ศศึ
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โรงเรียน  สวนรายงานการวิ วิชาการและวิจัย อาคาร โรงเรียน  สวนรายงานการวิ วิชาการและวิจัย อาคาร 66                  

โรงเรียนโรงเรียน

 ท
           

   

จัยศึกษาคนควาไดที่หองจัยศึกษาคนควาไดที่หอง

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา   
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีเปนการสะทอนถึงบ บาทของครูจากท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีเปนการสะทอนถึงบทบาทของครูประจําช้ันท่ีประจําช้ันท่ี

สามารถจัดประสบการณการเรียนรู ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาสามารถจัดประสบการณการเรียนรู ในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา           

คุณภาพชีวิตของผู เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหบรรลุจุดมุงหมายโดย         คุณภาพชีวิตของผู เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหบรรลุจุดมุงหมายโดย          

หสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 ที่มุงใหรัฐแ ที่มุงใหรัฐแใใ ละละ      

ภาคเอกชนจัดการศึกษาอภาคเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดการศึกษาให บรมใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดการศึกษาให 

นักเรียนดี เกงและมีความสุข ภายใตการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    นักเรียนดี เกงและมีความสุข ภายใตการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

ผูเขียนมีโอกาสจัดกิจกรรมดังที่ไดกลาวมาแลวในมุมมองของอาจารยประจําช้ันผูเขียนมีโอกาสจัดกิจกรรมดังที่ไดกลาวมาแลวในมุมมองของอาจารยประจําช้ัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและในสถานภาพของครูภาษาไทยที่ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและในสถานภาพของครูภาษาไทยที่ตระหนักในภารกิจตระหนักในภารกิจ

ดานการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ทั้งน้ีก็เพื่อทําหนาที่ครูผูจุดประทีปดานการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ทั้งน้ีก็เพื่อทําหนาที่ครูผูจุดประทีป

คุณธรรมใหศิษยไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  และศิษยก็ควรไดรับการส่ังคุณธรรมใหศิษยไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  และศิษยก็ควรไดรับการส่ัง

สมจริยธรรม     คุณธรรมเพิ่มย่ิงข้ึนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนเปนลําดับไป เพื่อจะไดเปนสมจริยธรรม     คุณธรรมเพิ่มย่ิงข้ึนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนเปนลําดับไป เพื่อจะไดเปน

พลเมืพลเมืองดีของชาติในอนาคต  ดังน้ันขอความโบราณที่กลาวกันวา  องดีของชาติในอนาคต  ดังน้ันขอความโบราณที่กลาวกันวา  “ครูคือแมพิมพครูคือแมพิมพ

ของชาติของชาติ”    ยังคง  ทันสมัยอยูเสมอในเม่ือบทบาทของครูผูพัฒนาศิษยยังมีความเปนยังคง  ทันสมัยอยูเสมอในเม่ือบทบาทของครูผูพัฒนาศิษยยังมีความเปน

อมตภารกิจท่ีดําเนินตอไปทุกกาลสมัย ตราบใดที่ประเทศชาติยังมี อมตภารกิจท่ีดําเนินตอไปทุกกาลสมัย ตราบใดที่ประเทศชาติยังมี “ครูครู”    ผูพัฒนาผูพัฒนา

คนใหเปนมนุษยบนผืนแผนดินน้ีคนใหเปนมนุษยบนผืนแผนดินน้ี  

  
  
  
  

.ศ.2542       

“

”

“ ”
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  

ระทรวงศึกษาธิการระทรวงศึกษาธิการ . . 22554422..  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ ..ศศ . . 22554422..
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร :  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราวโรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. .   

  

กก

  

__________________________________..    22554444.. ั  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พหลก ั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544.      
  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร :  บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิชบริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.  
  

สูตรการศึกษาข .ศ. 2544.
:  .

คณะอนุกรรมการกคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรูารปฏิรูปการเรียนรู. 2543.  ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญ

  มกา  

. 2543. ที่สุดที่สุด.  .    

  พิมพครั้งที่ พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรสํานักงานคณะกรร

  การศึกษาแหงชาติการศึกษาแหงชาติ.   
4. : มการร 

. 
  

พพ

 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน  คณะกรรมการการศึกษาแหสานักงาน  คณะกรรมการการศึกษาแหงง
รรณี ชรรณี ช. เจนจิตเจนจิต. 2528.  จิตวิทยาการเรีย รสอนจิตวิทยาการเรีย สอน.  พิมพครั้งที่ พิมพครั้งที่ 3.      . . 2528. นกานการ .  3.

 : ชาติชาติ..  ํ
  

รรุง  แกวแดงุง  แกวแดง.  รัฐธรรมนูญกับการศึกษาแหงชาติรัฐธรรมนูญกับการศึกษาแหงชาติ.  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร : 

  สํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาแหงชาติ,    มปพ.  

.  .  :   

, มปพ.

ึกษาึกษา.  .    
    

โรงเรโรงเร ียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศ

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา,  2546.  แผนกลยุทธ ารพัฒนาโรงเรีย ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธการพัฒนก

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
, 2546. าโรงเรียนสาธินสาธิตต  

  
  

สํานักเลขาธิการสํานักเลขาธิการ.  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่  .  

 
  

 พระราชทานในโอกาสตาง ๆ  ปพุทธศักราช พระราชทานในโอกาสตาง ๆ  ปพุทธศักราช 2526,  2527.  2526, 2527.

GaGaggnnee,,    RRoobbeerrtt  MM..  11997777..  TThhee  CCoonnddiittiioonnss  ooff  LLeeaarrnniinngg  33  rrdd..    NNeeww  YYoorrkk    
  ::  HHoolltt,,    RRiinneehhaarrtt  AAnndd  WWiinnssttoonn..  



กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม …  …
สูความรูรักสามัคคีสูความรูรักสามัคคี  

อาจารยดนุชา  ปนคําอาจารยดนุชา  ปนคํา  
  

สถานการณของประเทศชาติในปจจุบันทําใหคุณธรรมดาน สถานการณของประเทศชาติในปจจุบันทําใหคุณธรรมดาน “ความสามัคคีความสามัคคี”  
ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงในแทบทุกโอกาส เพราะเราตางรูกันดีวาประเทศชาติจะถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงในแทบทุกโอกาส เพราะเราตางรูกันดีวาประเทศชาติจะ

เจริญกาวหนา คนในชาติตองเจริญกาวหนา คนในชาติตองรูรักสามัคคี ดังพระราชดํารัสที่รูรักสามัคคี ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานแกปวงชน   กปวงชน   

ชาวไทยในโอกาสวันข้ึนปใหม วันศุกรที่ ชาวไทยในโอกาสวันข้ึนปใหม วันศุกรที่ 31 ธันวาคม พ ธันวาคม พ.ศ. 2547    ความตอนหน่ึงวาความตอนหน่ึงวา  

“ ”

พระราชทานแ

31 .ศ. 2547

  
““......ขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจขาพเจาจึงขอใหทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจ

อันดีน้ีไวเปนนิตย เพราะสิ่งน้ีคือคุณลักษณะอันพิเศษ ที่ชวยใหอันดีน้ีไวเปนนิตย เพราะสิ่งน้ีคือคุณลักษณะอันพิเศษ ที่ชวยให

ชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยูชาติบานเมืองของเราอยูรอดปลอดภัย และชวยใหเราทุกคนอยู

รวมกันดวยความรมเย็นเปนสุขมาชานาน ตราบใดที่เราทั้งหลายรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุขมาชานาน ตราบใดท่ีเราทั้งหลาย

รักษาคุณลักษณะน้ีไวได ก็ม่ันใจไดวาชาติบานเมืองของเราจะรักษาคุณลักษณะน้ีไวได ก็ม่ันใจไดวาชาติบานเมืองของเราจะ

ดํารงม่ันคงอยูตราบน้ันดํารงม่ันคงอยูตราบน้ัน…”  …”
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การปลูกฝง การปลูกฝง “ความสามัคคีความสามัคคี”  ใหเกิดข้ึนในชาติเปนหนาท่ีสําคัญของโรงเรียนใหเกิดข้ึนในชาติเปนหนาท่ีสําคัญของโรงเรียน

ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหนาที่ผลิตคซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหนาที่ผลิตคนดีใหกับสังคม การที่นักเรียนจะเติบโตเปนนดีใหกับสังคม การที่นักเรียนจะเติบโตเปน

พลเมืองดีของสังคมน้ัน ครูทุกคนตองชวยกันปลูกฝงใหกับนักเรียนต้ังแตยังเล็ก การพลเมืองดีของสังคมน้ัน ครูทุกคนตองชวยกันปลูกฝงใหกับนักเรียนต้ังแตยังเล็ก การ

ปลูกฝง ปลูกฝง “ความสามัคคีความสามัคคี”  คงไมสามารถทําไดในระยะเวลาสั้นๆ แตครูตองจัด        คงไมสามารถทําไดในระยะเวลาสั้นๆ แตครูตองจัด        

กิจกรรมการเรียนรู และบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมอยางตกิจกรรมการเรียนรู และบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมอยางตอเน่ืองอเน่ือง

ยาวนานพอท่ี ยาวนานพอท่ี “ความสามัคคีความสามัคคี”  จะหลอมรวมเขากับวิถีชีวิตของนักเรียนซ่ึงจําเปนจะหลอมรวมเขากับวิถีชีวิตของนักเรียนซ่ึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองทําใหนักเรียนเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงคุณและคาของ อยางยิ่งที่จะตองทําใหนักเรียนเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงคุณและคาของ “ความสามัคคีความสามัคคี”  
วาจะทําใหนักเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข คือตนเองมีความสุข ผูคนท่ีอยูวาจะทําใหนักเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข คือตนเองมีความสุข ผูคนท่ีอยู

ดวยก็มีความสุขดวยก็มีความสุข การใหนักเรียนมีโอกาสทํา  การใหนักเรียนมีโอกาสทํา “กิจกรรมกลุมกิจกรรมกลุม”  อยางสมํ่าเสมอ จะเปนอยางสมํ่าเสมอ จะเปน

การจําลองสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงที่จะตองอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนการจําลองสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงที่จะตองอยูรวมกับผูอื่นอยางเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือเก้ือกูลและฟนฝาอุปสรรครวมกันอันหน่ึงอันเดียวกัน รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือเก้ือกูลและฟนฝาอุปสรรครวมกัน

เพื่อใหบรรลุจุดหมาย ซ่ึงในที่สุดนักเรียนจะเขเพื่อใหบรรลุจุดหมาย ซ่ึงในที่สุดนักเรียนจะเขาใจคําวา าใจคําวา “สามัคคีคือพลังสามัคคีคือพลัง”  อยางแทจริงอยางแทจริง  

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”
การใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูควรใชเทคนิคการจัดกลุมท่ีเปดโอกาสใหการใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูควรใชเทคนิคการจัดกลุมท่ีเปดโอกาสให

นักเรียนทํางานกับเพื่อนหลาย ๆ คนสลับกันไป วิธีการจัดกลุมสามารถทําไดหลายนักเรียนทํางานกับเพื่อนหลาย ๆ คนสลับกันไป วิธีการจัดกลุมสามารถทําไดหลาย

วิธี อาจเปนกลุมท่ีนักเรียนเลือกสมาชิกเองซ่ึงนักเรียนมักจะเลือกทํางานกับเพื่วิธี อาจเปนกลุมท่ีนักเรียนเลือกสมาชิกเองซ่ึงนักเรียนมักจะเลือกทํางานกับเพื่อน

สนิท กลุมลักษณะน้ีนักเรียนจะมีความสุขมากในการทํางาน  โดยปกตินักเรียนท่ีมีสนิท กลุมลักษณะน้ีนักเรียนจะมีความสุขมากในการทํางาน  โดยปกตินักเรียนท่ีมี

นิสัยอยางไรก็มักจะสนิทกับเพื่อนนิสัยแบบเดียวกัน ดังน้ันกลุมเพื่อนสนิทน้ี            นิสัยอยางไรก็มักจะสนิทกับเพื่อนนิสัยแบบเดียวกัน ดังน้ันกลุมเพื่อนสนิทน้ี            

อาจเปนการรวมนักเรียนท่ีชอบเลน เถลไถล หรือทํางานชามาอยูรวมกัน ทําใหงานอาจเปนการรวมนักเรียนท่ีชอบเลน เถลไถล หรือทํางานชามาอยูรวมกัน ทําใหงาน

ไมเสร็จตามกําหนดเวลา หรืไมเสร็จตามกําหนดเวลา หรืองานอาจเสร็จแตไมสมบูรณ ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีความองานอาจเสร็จแตไมสมบูรณ ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีความ

รับผิดชอบดีก็มักรวมกลุมกันเอง ดังน้ันเพื่อใหนักเรียนไดรูจักเพื่อน และไดเรียนรูรับผิดชอบดีก็มักรวมกลุมกันเอง ดังน้ันเพื่อใหนักเรียนไดรูจักเพื่อน และไดเรียนรู

วิธีการทํางานจากเพื่อนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง ในการทํางานกลุมวิธีการทํางานจากเพื่อนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง ในการทํางานกลุม

ครั้งตอ ๆ ไปครูอาจเปนคนชวยแบงกลุมให  แตการแครั้งตอ ๆ ไปครูอาจเปนคนชวยแบงกลุมให  แตการแบงกลุมของครูตองไมทําให      บงกลุมของครูตองไมทําให        

อน
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นักเรียนรูสึกวาถูกบังคับ  ครูอาจกําหนดเกณฑการแบงกลุมแลวใหนักเรียนเลือกนักเรียนรูสึกวาถูกบังคับ  ครูอาจกําหนดเกณฑการแบงกลุมแลวใหนักเรียนเลือก

สมาชิกเอง เชน แตละกลุมตองมีทั้งผูชาย และผูหญิง หรือตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว สมาชิกเอง เชน แตละกลุมตองมีทั้งผูชาย และผูหญิง หรือตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว 

และคนที่ตองการความชวยเหลือ หรือสมาชิกในกลุมตองไมซํ้ากับการทํางและคนที่ตองการความชวยเหลือ หรือสมาชิกในกลุมตองไมซํ้ากับการทํางานกลุมานกลุม

ครั้งที่แลว หรือใหซํ้าไดไมเกิน ครั้งที่แลว หรือใหซํ้าไดไมเกิน 2  คน เปนตน  คน เปนตน    2

จํานวนสมาชิกในกลุมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ จํานวนสมาชิกในกลุมสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  –  6 ผูเขียนมี ผูเขียนมี

ความเห็นวาควรมีประมาณ ความเห็นวาควรมีประมาณ 3  –  5 คน เพราะ  คน เพราะ 2 คน อาจจะนอยเกินไปทําให       คน อาจจะนอยเกินไปทําให        

การแสดงความคิดไมหลากหลาย และหากมากกวา การแสดงความคิดไมหลากหลาย และหากมากกวา 5 คน การนัดหมายรวมตัวกั คน การนัดหมายรวมตัวกัน

ทํางานจะเปนไปไดยาก เม่ือมีการแสดงความคิดเห็นจะหลากหลายมากจนสรุปงานทํางานจะเปนไปไดยาก เม่ือมีการแสดงความคิดเห็นจะหลากหลายมากจนสรุปงาน

ไมได และอาจพากันเลนมากกวาทํางาน ไมได และอาจพากันเลนมากกวาทํางาน   

4 – 6

3 – 5 2

5 น

ปการศึกษา ปการศึกษา 2549  ผูเขียนไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูกลุมสาระ     ผูเขียนไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูกลุมสาระ     

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน ปการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน ป.5/3  มีนักเรียน มีนักเรียน 40  คน และ คน และ    

ป.5/5  มีมีนักเรียน นักเรียน 42  คน รวมนักเรียน คน รวมนักเรียน 82  คน ผูเขียนจัดหนวยการเรียนรูภาคเรียน   คน ผูเขียนจัดหนวยการเรียนรูภาคเรียน   

ที่ ที่ 1  จํานวน จํานวน 3  หนวย ภาคเรียนท่ี หนวย ภาคเรียนท่ี 2  จํานวน จํานวน 3  หนวย รวม หนวย รวม 6  หนวย   ในทุก ๆ หนวยหนวย   ในทุก ๆ หนวย

การเรียนรูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีความรูตามการเรียนรูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนมีความรูตาม

สาระการเรียนรู   มีทักษะกระบวนการสาระการเรียนรู   มีทักษะกระบวนการทางสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค   ทางสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค       

มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน รวมท้ังไดทํากิจกรรมกลุมอยางมีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน รวมท้ังไดทํากิจกรรมกลุมอยาง

นอย นอย 1  กิจกรรม ซ่ึงในบทความน้ีผูเขียนจะเสนอกิจกรรมกลุมของแตละหนวยการกิจกรรม ซ่ึงในบทความน้ีผูเขียนจะเสนอกิจกรรมกลุมของแตละหนวยการ

เรียนรู ดังน้ีเรียนรู ดังน้ี  

2549

.5/3 40    

ป.5/5 42 82

1 3 2 3 6

    

1

  

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 1  ฉลองสิริราชสมบัติครบ   ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ป  1 60

  สาระสําคัญ ะสําคัญ : พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จ ป ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระเจาอยูหัว  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  และเศรษฐกิจพอเพียง  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  และเศรษฐกิจพอเพียง  
สาร : 60
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กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม : ใหนักเรียนเลือกเพลงพระราชนิพนธที่กลุมสนใจ ฝกซอม  ใหนักเรียนเลือกเพลงพระราชนิพนธที่กลุมสนใจ ฝกซอม 

รองเพลงและฝกทําทาประกอบ นําเสนอหนาช้ันเรียน รองเพลงและฝกทําทาประกอบ นําเสนอหนาช้ันเรียน   
:

วิธีการจัดกลุมวิธีการจัดกลุม : เน่ืองจากเปนหนวยการเรียนรูแรกของปการศึกษา จึงให เน่ืองจากเปนหนวยการเรียนรูแรกของปการศึกษา จึงให 

นักเรียนรวมกลุมทํางานเอง สวนใหญจึงเปนกลุมแบบแบงเพศ คือ ชายลวน หรือนักเรียนรวมกลุมทํางานเอง สวนใหญจึงเปนกลุมแบบแบงเพศ คือ ชายลวน หรือ

หญิงลวน มีเพียง หญิงลวน มีเพียง 3 กลุม จาก  กลุม จาก 10 กลุม  ที่คละเพศ  กลุม  ที่คละเพศ   

 : 

3 10
ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : ผูเขียนใหเวลานักเรียนในการประชุมวางแผนการผูเขียนใหเวลานักเรียนในการประชุมวางแผนการ

ทํางานในหองมัลติมีทํางานในหองมัลติมีเดีย เดีย 1 คาบ  คาบ (50 นาที นาที) เพื่อใหนักเรียนสามารถคนควาบทเพลงเพื่อใหนักเรียนสามารถคนควาบทเพลง

พระราชนิพนธจากอินเตอรเน็ต เม่ือนักเรียนเลือกเพลงไดแลวจะตองหาตนแบบของพระราชนิพนธจากอินเตอรเน็ต เม่ือนักเรียนเลือกเพลงไดแลวจะตองหาตนแบบของ

เพลงสําหรับฝกซอมเอง ตองเตรียมวิทยุเทปเอง และจัดเวลาในการฝกซอมรองเพลงเพลงสําหรับฝกซอมเอง ตองเตรียมวิทยุเทปเอง และจัดเวลาในการฝกซอมรองเพลง

และทาทางประกอบนอกเวลาเรียน และทาทางประกอบนอกเวลาเรียน   

: 

1 50( ) 

เพลงพระราชนิพนธที่นักเเพลงพระราชนิพนธที่นักเรียนเลือกรอง ไดแก เพลงใกลรุง เพลงแสงเดือน รียนเลือกรอง ไดแก เพลงใกลรุง เพลงแสงเดือน 

เพลงเราสู  เพลงยามเย็น และเพลงสายฝน สวนทาประกอบของแตละกลุมก็จะ  เพลงเราสู  เพลงยามเย็น และเพลงสายฝน สวนทาประกอบของแตละกลุมก็จะ  

แตกตางกันออกไป กลุมนักเรียนชายท่ีเลือกเพลงเราสู ก็จะมีทาทางท่ีหาวหาญ     แตกตางกันออกไป กลุมนักเรียนชายท่ีเลือกเพลงเราสู ก็จะมีทาทางท่ีหาวหาญ     

ฮึกเหิม จัดการแสดงเปนฉากการรบที่ดุเดือด ในขณะท่ีกลุมผูหญิงที่ฮึกเหิม จัดการแสดงเปนฉากการรบที่ดุเดือด ในขณะท่ีกลุมผูหญิงที่ เลือกเพลงเราสูเลือกเพลงเราสู

เหมือนกัน จะมีทาประกอบที่คอนขางนุมนวลออนชอย แมจะมีดาบเปนอุปกรณเหมือนกัน จะมีทาประกอบที่คอนขางนุมนวลออนชอย แมจะมีดาบเปนอุปกรณ

ประกอบเพลง  ประกอบเพลง    
กิจกรรมน้ีนักเรียนต่ืนเตนท่ีไดชมการแสดงของเพื่อน เม่ือเพื่อนออกมากิจกรรมน้ีนักเรียนต่ืนเตนท่ีไดชมการแสดงของเพื่อน เม่ือเพื่อนออกมา

แสดงผูชมจะชมดวยความสนใจ ชวยลุนใหเพื่อนรองเพลงและทําทาประกอบ   แสดงผูชมจะชมดวยความสนใจ ชวยลุนใหเพื่อนรองเพลงและทําทาประกอบ   

พรอมเพรียงกัน  และชพรอมเพรียงกัน  และชวยรองเพลงที่รองไดอยางสนุกสนานวยรองเพลงที่รองไดอยางสนุกสนาน 
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ผลการประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ  กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ 69  คน คน (รอยละ รอยละ 88.89)  

และไมชอบ และไมชอบ 13  คน คน (รอยละ รอยละ 11.11)    เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดงเม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง

เหตุผลมากกวา เหตุผลมากกวา 1  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี 11  ประเด็น ประเด็น 

จาก จาก 117  ความถ่ี  เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปความถ่ี  เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไป

หานอยไดดังน้ี ทําใหรูจักเพลงพระราชนิพนธ  หานอยไดดังน้ี ทําใหรูจักเพลงพระราชนิพนธ  29  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 24.79)  ได     ได     

รองเพลง และทําทาประกอบอยางสนุกสนาน  รองเพลง และทําทาประกอบอยางสนุกสนาน  21  ความถี่ ความถี่ (รอยละ รอยละ 17.95)  ทําใหทําให

สามัคคีกัน สามัคคีกัน 13  ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 11.11)    ไดแไดแสดงออกหนาช้ันเรียน สดงออกหนาช้ันเรียน 10  ความถ่ี   ความถ่ี   

(รอยละ รอยละ 8.55)  ไดทํางานกลุม ไดทํางานกลุม 9  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 7.69)  ไดคิดทาทางอยางสรางสรรค ไดคิดทาทางอยางสรางสรรค 

8  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 6.83)  ไดรองเพลงของในหลวง ไดรองเพลงของในหลวง 6  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 5.13)  เพลงพระ

ราชนิพนธไพเราะ ราชนิพนธไพเราะ 6  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 5.13)    ไดดูการแสดงของเพื่อน ไดดูการแสดงของเพื่อน 2  ความถ่ี ามถ่ี (รอยรอย

ละ ละ 1.71)  สวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาสวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหา

นอยไดดังน้ี คํารองและทํานองจดจํายาก นอยไดดังน้ี คํารองและทํานองจดจํายาก 7  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 5.98)  ไมถนัด  รองเพลง  ไมถนัด  รองเพลง  

6  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 5.13)  

: 69 ( 88.89)

13 ( 11.11)

1 11

117

29 ( 24.79)

21 ( 17.95)

13 ( 11.11) 10

( 8.55) 9 ( 7.69)

8 ( 6.83) 6 ( 5.13) เพลงพระ

6 ( 5.13) 2 คว (

1.71)

7 ( 5.98)

6 ( 5.13)

  

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 2 วิถีชีวิตในเมือง วิถีชีวิตในเมือง  2
สาระสําคัญ สาระสําคัญ : การดําเนินชีวิตในสั การดําเนินชีวิตในสังคม ปญหาสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงคม ปญหาสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวัน กฎหมายสิทธิเด็ก ประเภทและประโยชนของภาษี ปรัชญาของชีวิตประจําวัน กฎหมายสิทธิเด็ก ประเภทและประโยชนของภาษี ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจในชุมชนดานการผลิตและการบริโภค การธนาคาร เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจในชุมชนดานการผลิตและการบริโภค การธนาคาร 

ระบบสินเช่ือ ระบบสินเช่ือ   

:

กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม : กําหนดให  กําหนดให 1 กลุม คือ  กลุม คือ 1 บริษัท  แตละบริษัทระดมทุนจาก บริษัท  แตละบริษัทระดมทุนจาก

สมาชิก แสมาชิก และกูธนาคาร ละกูธนาคาร (สมมุติใหผูปกครองเปนธนาคารสมมุติใหผูปกครองเปนธนาคาร) เพิ่มเพื่อใหมีเงินทุนมากพอ เพิ่มเพื่อใหมีเงินทุนมากพอ 

วางแผนการลงทุนขายสินคา โดยวิเคราะหวาจะขายอะไรจึงจะเปนสินคา             วางแผนการลงทุนขายสินคา โดยวิเคราะหวาจะขายอะไรจึงจะเปนสินคา               

: 1 1
( ) 
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ที่เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายซ่ึงเปนเพื่อนปที่เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายซ่ึงเปนเพื่อนป.5 กําหนดราคาขายท่ีเหมาะสมให กําหนดราคาขายท่ีเหมาะสมให

ไดกําไร แตไมแพงเกินไป เพราะจะตไดกําไร แตไมแพงเกินไป เพราะจะตองแขงขันกับบริษัทอื่นดวย  แตละบริษัทจะขายองแขงขันกับบริษัทอื่นดวย  แตละบริษัทจะขาย

สินคาไดเพียง สินคาไดเพียง 2 วันเทาน้ัน หากขายไมหมดในวันแรก วันรุงข้ึนตองตัดสินใจวาจะจัด วันเทาน้ัน หากขายไมหมดในวันแรก วันรุงข้ึนตองตัดสินใจวาจะจัด

รายการขายอยางไร จะลด แจก แถม  หรือทําอยางไรใหไดตนทุนคืน เม่ือขายสินคารายการขายอยางไร จะลด แจก แถม  หรือทําอยางไรใหไดตนทุนคืน เม่ือขายสินคา

แลวจะตองคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ีย เสียภาษี  และแบงปนกําไแลวจะตองคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ีย เสียภาษี  และแบงปนกําไรกัน หากขาดทุนทุกคนรกัน หากขาดทุนทุกคน

ก็รับผิดชอบรวมกันก็รับผิดชอบรวมกัน  

.5

2

วิธีการจัดกลุม วิธีการจัดกลุม : หนวยการเรียนรูน้ีกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน  หนวยการเรียนรูน้ีกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน 1 กลุม กลุม

ตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และเพื่อนท่ีตองการตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และเพื่อนท่ีตองการ

ความชวยเหลือในกลุมเดียวกันความชวยเหลือในกลุมเดียวกัน  

: 1

ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรีย กิจกรรมน้ีนักเรียนสนุกสนานมาก วางแผนการขาย  นสนุกสนานมาก วางแผนการขาย  

สินคาโดยคาดคะเนวาสินคาประเภทใดที่จะถูกใจลูกคา มีการสืบความลับจากบริษัทสินคาโดยคาดคะเนวาสินคาประเภทใดที่จะถูกใจลูกคา มีการสืบความลับจากบริษัท

อื่น ๆ วาขายอะไรจะไดไมขายซํ้ากัน หรือถาขายสินคาประเภทเดียวกันก็พยายามอื่น ๆ วาขายอะไรจะไดไมขายซํ้ากัน หรือถาขายสินคาประเภทเดียวกันก็พยายาม

ขายใหราคาเทากันหรือถูกกวา หรือหาวิธีการทําใหสินคานาสนใจกวา เชน ขาย   ขายใหราคาเทากันหรือถูกกวา หรือหาวิธีการทําใหสินคานาสนใจกวา เชน ขาย   

นํ้าหวานํ้าหวานเหมือนกัน ก็เลือกภาชนะท่ีสวยงามกวา หรือประดับดวยผลไมช้ินเล็ก ๆ    นเหมือนกัน ก็เลือกภาชนะท่ีสวยงามกวา หรือประดับดวยผลไมช้ินเล็ก ๆ      

:

กิจกรรมน้ีกําหนดใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันท้ังระดับช้ัน คือ กิจกรรมน้ีกําหนดใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันท้ังระดับช้ัน คือ 7 หอง โดย หอง โดย

ใหเปดรานขายของวันละ ใหเปดรานขายของวันละ 2 หอง มีเพื่อนอีก  หอง มีเพื่อนอีก 5 หองเปนลูกคา ปรากฏวามีลูกคาจาก หองเปนลูกคา ปรากฏวามีลูกคาจาก

ช้ันอื่น ๆ มาซ้ือมากมาย เพราะนักเรียนช้ันอื่น ๆ มาซ้ือมากมาย เพราะนักเรียนไปชวนพี่และนองของตัวเองมาซ้ือดวย ไปชวนพี่และนองของตัวเองมาซ้ือดวย   

7

2 5

เม่ือถึงวันท่ีตองขายของ นักเรียนเตรียมจัดรานคาใหเรียบรอยกอนเวลา   เม่ือถึงวันท่ีตองขายของ นักเรียนเตรียมจัดรานคาใหเรียบรอยกอนเวลา   

รับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลวจึงมาเปด    รับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลวจึงมาเปด    

รานขายของเวลา รานขายของเวลา 12.20  –  13.00 น น. สินคาที่สินคาที่ ถูกใจลูกคา ขายหมดภายในเวลาถูกใจลูกคา ขายหมดภายในเวลาไมมาก ไมมาก 

คือ อคือ อาหารวาง เชน ขนมปงปงทานม ลูกช้ินปง และนํ้าหวาน ของเลนก็เปนสิาหารวาง เชน ขนมปงปงทานม ลูกช้ินปง และนํ้าหวาน ของเลนก็เปนสินคาที่นคาที่

ไดความสนใจจากลูกคามากไดความสนใจจากลูกคามาก ขายหมดไลเล่ีย ขายหมดไลเล่ียกับอาหารวาง กับอาหารวาง ของเลนท่ีนักเรียนนํามาของเลนท่ีนักเรียนนํามา  

12.20 – 13.00 . 
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ขายก็เปนของเลนตามสมัยนิยมของเด็ก ๆ  เชน  ลูกแกว  สวนเครื่องเขียน ไดแก ขายก็เปนของเลนตามสมัยนิยมของเด็ก ๆ  เชน  ลูกแกว  สวนเครื่องเขียน ไดแก 

สมุด ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ขายไสมุด ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ขายไมคอยดี ตองทั้งลดทั้งแถม เหตุผลที่   ลูกคามคอยดี ตองทั้งลดทั้งแถม เหตุผลที่   ลูกคา

ไมซ้ือเพราะไมซ้ือเพราะ“เปนของท่ีมีอยูแลวเปนของท่ีมีอยูแลว”  ผูเขียนรูสึกแปลกใจวาของผูเขียนรูสึกแปลกใจวาของใชกุกกุกก๊ิกก๊ิก ใชกุกกุกก๊ิกก๊ิก นารัก ๆ นารัก ๆ 

สําหรับเด็กผูหญิงก็ขายไมดี  เด็ก ๆ บอกวา สําหรับเด็กผูหญิงก็ขายไมดี  เด็ก ๆ บอกวา “ราคาแพงเกินไป เลยไมซ้ือราคาแพงเกินไป เลยไมซ้ือ”  

“ ”

“ ”
มีภาพนารัก ๆ ที่ทําใหผูเขียนอดท่ีจะยิ้มไมได คือมีภาพนารัก ๆ ที่ทําใหผูเขียนอดท่ีจะยิ้มไมได คือ นักเรียนท่ีขายนํ้าหวาน นักเรียนท่ีขายนํ้าหวาน

เหมือนกัน มีการชวยเหลือกัน แมวาจะเปนคูแขงทางการคากัน  เม่ือรานหน่ึงนํ้าแข็งเหมือนกัน มีการชวยเหลือกัน แมวาจะเปนคูแขงทางการคากัน  เม่ือรานหน่ึงนํ้าแข็ง

หมด ตองไปซ้ือนํ้าแข็งเพิ่มจากโรงอาหาร  ก็เอยปากขอนํ้าแข็งจากอีกรานหน่ึง  ฝายหมด ตองไปซ้ือนํ้าแข็งเพิ่มจากโรงอาหาร  ก็เอยปากขอนํ้าแข็งจากอีกรานหน่ึง  ฝาย

ที่ถูกขอก็ไมไดอิดออด ตักนํ้าแข็งสงให แตก็ไมลืมท่ีจะบอกวา ที่ถูกขอก็ไมไดอิดออด ตักนํ้าแข็งสงให แตก็ไมลืมท่ีจะบอกวา “เด๋ียวซ้ือเด๋ียวซ้ือนํ้าแข็งนํ้าแข็ง

มาแลวเอามาคืนดวยนะมาแลวเอามาคืนดวยนะ”  

“

”

  
กลุมท่ีขายสินคาไมหมดในวันแรก พอถึงวันท่ีสองก็งัดกลเม็ดเด็ดพราย  กลุมท่ีขายสินคาไมหมดในวันแรก พอถึงวันท่ีสองก็งัดกลเม็ดเด็ดพราย  

ออกมา เพื่อขายสินคาใหหมด บางกลุมน่ังคิดคํานวณราคาตนทุนใหม เพื่อลดราคา   ออกมา เพื่อขายสินคาใหหมด บางกลุมน่ังคิดคํานวณราคาตนทุนใหม เพื่อลดราคา   

ขายของใหหมด อยางนอยไดทุนคืนก็ยังดี  บางกลุมจับคูสินคา ซ้ือช้ินน้ี แถมช้ินน้ีขายของใหหมด อยางนอยไดทุนคืนก็ยังดี  บางกลุมจับคูสินคา ซ้ือช้ินน้ี แถมช้ินน้ี  

บางกลุมเดินเรขายไปหลายตึก ไปขายพี่ปบางกลุมเดินเรขายไปหลายตึก ไปขายพี่ป.6  ที่อาคาร ที่อาคาร 3  ไปขายนอง ปไปขายนอง ป.3  –  ป.4                  

ที่อาคาร ที่อาคาร 1  วิธีน้ีใชไดผลขายของหมด สมาชิกดีใจกันใหญ มีบางกลุมท่ีขายของ      วิธีน้ีใชไดผลขายของหมด สมาชิกดีใจกันใหญ มีบางกลุมท่ีขายของ      

ไมหมด แตไมขาดทุนไดกําไรนิดหนอย ในขณะท่ีบางกลุมไดทุนคืนแตไมไดกําไร ไมหมด แตไมขาดทุนไดกําไรนิดหนอย ในขณะท่ีบางกลุมไดทุนคืนแตไมไดกําไร   

  

6 3 3 – 4. . ป.

1
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เพราะมีของเหลือหลายช้ิเพราะมีของเหลือหลายช้ิน ที่แยที่สุดคือกลุมท่ีขายของหมดแตขาดทุน เพราะ      น ที่แยที่สุดคือกลุมท่ีขายของหมดแตขาดทุน เพราะ      

ลดราคามากเกินไปลดราคามากเกินไป  
หลังจากกิจกรรมเสร็จส้ินลง  ผูเขียนใหนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากกิจกรรมเสร็จส้ินลง  ผูเขียนใหนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู

กันวาแตละกลุมทํางานอยางไร  วางแผนการขายอยางไร ทําใหนักเรียนเขาใจจุด  กันวาแตละกลุมทํางานอยางไร  วางแผนการขายอยางไร ทําใหนักเรียนเขาใจจุด  

บกพรองของกลุมตนเอง และคิดวาถามีการบกพรองของกลุมตนเอง และคิดวาถามีการขายของอีก ขายของอีก “รับรองไมพลาดแนรับรองไมพลาดแน”  “ ”

ผลการประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ  กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ 78  คน คน (รอยละ รอยละ 96.93)  

และไมชอบ และไมชอบ 4  คน คน (รอยละ รอยละ 3.07)    เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง   เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง   

เหตุผลมากกวา เหตุผลมากกวา 1  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี 11  ประเด็น ประเด็น 

จาก จาก 130  ความถ่ีความถ่ี เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหา เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหา

นอยไดดังน้ี   ไดขายของเหมือนพอคา แมคาจริงๆ นอยไดดังน้ี   ไดขายของเหมือนพอคา แมคาจริงๆ 31  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละรอยละ23.85  )  ไดได

ทํางานที่ยาก ทาทาย ทํางานท่ียาก ทาทาย 25  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 19.23)  ไดเรียนรูเรื่องตนทุน กําไร ขาดทุน ไดเรียนรูเรื่องตนทุน กําไร ขาดทุน 

การกูยืม  การเสียดอกเบี้ยเงินกู การการกูยืม  การเสียดอกเบี้ยเงินกู การเสียภาษี เสียภาษี 17  ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 13.08)  สนุก         สนุก         

17  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 13.08)  เกิดความสามัคคี เกิดความสามัคคี 11  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 8.46)  ไดกําไร ไดกําไร 10  

ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 7.69)  ทําใหหารายไดพิเศษเปน ทําใหหารายไดพิเศษเปน 10  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 7.69)  ทําใหทําใหรูวารูวา

เงินหายาก เงินหายาก 3  ความถ่ีความถ่ี(รอยละ รอยละ 2.31)    มีของนาซ้ือ  มีของนาซ้ือ  2    ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 1.54)  สวนสวน

เหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยได  ดังน้ี เหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยได  ดังน้ี 

ขาดทุน ขายของไมหมด ขาดทุน ขายของไมหมด 3  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 2.31)  เพื่อนไมชวยขาย  เพื่อนไมชวยขาย  1  ความถ่ี         ความถ่ี         

(รอยละ รอยละ 0.76)  

: 78 ( 96.93)

4 ( 3.07)

1 11

130

31 ( 23.85 )

25 ( 19.23)

17 ( 13.08)

17 ( 13.08) 11 ( 8.46) 10

( 7.69) 10 ( 7.69)

3 ( 2.31) 2 ( 1.54)

3 ( 2.31) 1

( 0.76)

  

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 3  อยุธยา  อยุธยา...รุงเรืองเลิศลํ้ารุงเรืองเลิศลํ้า  3 ...

สาระสําสาระสําคัญ  คัญ  :  การต้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เหตุการณสําคัญใน        การต้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เหตุการณสําคัญใน      

รัชสมัยตาง ๆ การส้ินสุดอาณาจักรอยุธยา โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญ รัชสมัยตาง ๆ การส้ินสุดอาณาจักรอยุธยา โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญ   
:
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กิจกรรมกลุม  กิจกรรมกลุม  :  สาระสํา คัญของหนวยการ เรี ยนรู น้ี เ ก่ียวของ กับ          สาระสํ า คัญของหนวยการ เรี ยนรู น้ี เ ก่ียวของ กับ         

“ความสามัคคีความสามัคคี”    โดยตรง  ผูเขียนใหนักเรียนทํางานเดี่ยว วิเโดยตรง  ผูเขียนใหนักเรียนทํางานเดี่ยว วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเสีย       คราะหสาเหตุที่ทําใหเสีย       

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และครั้งที่  และครั้งที่ 2 และแสดงความคิดวา ในสถานการณปจจุบัน   และแสดงความคิดวา ในสถานการณปจจุบัน  

คนในชาติควรสามัคคีกันอยางไร คนในชาติควรสามัคคีกันอยางไร   

:

“ ”

1 2

สวนกิจกรรมกลุมของหนวยการเรียนรู น้ีจัดใหบูรณาการกับกลุมสาระ    สวนกิจกรรมกลุมของหนวยการเรียนรู น้ีจัดใหบูรณาการกับกลุมสาระ    

การเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงในชวงเวลาเดียวกันน้ีจัดการการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงในชวงเวลาเดียวกันน้ีจัดการเรียนรู เรื่อง การเขียนรายงาน เรียนรู เรื่อง การเขียนรายงาน 

จึงใหนักเรียนจัดทํารายงานในหัวขอใดก็ไดที่นักเรียนสนใจเก่ียวกับอาณาจักร     จึงใหนักเรียนจัดทํารายงานในหัวขอใดก็ไดที่นักเรียนสนใจเก่ียวกับอาณาจักร     

กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยา  

  วิธีการจัดกลุม วิธีการจัดกลุม : เน่ืองจากหนวยการเรียนรูน้ีมีเรื่องของการใช  เน่ืองจากหนวยการเรียนรูน้ีมีเรื่องของการใช computer  

และ และ printer  มาเก่ียวของ จึงกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน มาเก่ียวของ จึงกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน 1  กลุมตองมีสมาชิกท่ีกลุมตองมีสมาชิกท่ี

มี มี computer  และ และ printer  มีทั้งผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และมีทั้งผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และ

เพื่อนท่ีตองการความชวยเหลือในกลุมเดียวกัน และสมาชิกซํ้ากับงานกลุมในหนวยท่ีเพื่อนท่ีตองการความชวยเหลือในกลุมเดียวกัน และสมาชิกซํ้ากับงานกลุมในหนวยท่ี

แลวไมเกิน แลวไมเกิน 2  -  3 คน   คน    

: computer

printer 1

computer printer

2 - 3
  ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : การเปดกวางใหนักเรียนทํารายงานเก่ียวกั การเปดกวางใหนักเรียนทํารายงานเก่ียวกับอาณาจักรบอาณาจักร

กรุงศรีอยุธยาในหัวขอท่ีนักเรียนสนใจสรางความยุงยากในการทํางานกลุมเปน  กรุงศรีอยุธยาในหัวขอท่ีนักเรียนสนใจสรางความยุงยากในการทํางานกลุมเปน  

อยางมาก กวาแตละกลุมจะตัดสินใจไดวาจะเลือกทําหัวขอใด นักเรียนตองคนควาอยางมาก กวาแตละกลุมจะตัดสินใจไดวาจะเลือกทําหัวขอใด นักเรียนตองคนควา

หาหัวขอจากหนังสือตาง ๆ ในหองสมุด แลวประชุมกลุมวาจะเลือกหัวขอใด       หาหัวขอจากหนังสือตาง ๆ ในหองสมุด แลวประชุมกลุมวาจะเลือกหัวขอใด       

นักเรียนสวนใหญเลือกนักเรียนสวนใหญเลือกทําหัวขอ ทําหัวขอ “บุคคลสําคัญบุคคลสําคัญ”  และ และ “โบราณสถาน”      

:

“ ” “โบราณสถาน”

  สมาชิกทุกคนในกลุมตองรับผิดชอบทําเน้ือหารายงานอยางนอยคนละ สมาชิกทุกคนในกลุมตองรับผิดชอบทําเน้ือหารายงานอยางนอยคนละ 1  

เน้ือหา เชน บุคคลสําคัญ เน้ือหา เชน บุคคลสําคัญ 1 คน หรือ โบราณสถาน  คน หรือ โบราณสถาน 1 แหง โดยตองคนควา         แหง โดยตองคนควา        

จากหนังสืออยางนอย จากหนังสืออยางนอย 3 เลม นําขอมูลที่คนความาไดมาสรุป จัดระบบขอมูล         เลม นําขอมูลที่คนความาไดมาสรุป จัดระบบขอมูล        

จัจัดพิมพ หาภาพจาก ดพิมพ หาภาพจาก internet  แทรกเปนภาพประกอบ ซ่ึงตองใชโปรแกรมวินโดวที่ไดแทรกเปนภาพประกอบ ซ่ึงตองใชโปรแกรมวินโดวที่ได  

1

1 1

3

internet
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เรียนมาแลว การทําเน้ือหาน้ีนักเรียนสวนใหญจะนัดกันไปหองสมุดชวยกันหา   เรียนมาแลว การทําเน้ือหาน้ีนักเรียนสวนใหญจะนัดกันไปหองสมุดชวยกันหา   

เน้ือหา ชวยกันสรุปและตกลงกันวาจะจัดพิมพอยางไร ต้ังคาหนากระดาษเทาไร เน้ือหา ชวยกันสรุปและตกลงกันวาจะจัดพิมพอยางไร ต้ังคาหนากระดาษเทาไร 

บานไหนไมมี บานไหนไมมี printer  ก็ตองบันทึกลก็ตองบันทึกลงใน งใน diskette  มาใหเพื่อน มาใหเพื่อน print  ให  ให    printer diskette print

นักเรียนบางคนไมหาขอมูลจากหนังสือแต นักเรียนบางคนไมหาขอมูลจากหนังสือแต copy  จาก จาก internet  มาเลย ซ่ึงผิดมาเลย ซ่ึงผิด

ขอตกลงสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ตองชวยกันแกไข โดยพาไปหองสมุดเริ่มตนทํางาน กันขอตกลงสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ตองชวยกันแกไข โดยพาไปหองสมุดเริ่มตนทํางาน กัน

ใหมต้ังแตตน  บางกลุมมีปญหาวาเพื่อนไมต้ังคาหนากระดาษ หรือใชตัวอักษรตใหมต้ังแตตน  บางกลุมมีปญหาวาเพื่อนไมต้ังคาหนากระดาษ หรือใชตัวอักษรตาม

ขอตกลงของกลุม ตองใหกลับไปแกไขมาใหม  บางกลุมมีคนไมรับผิดชอบทํางานขอตกลงของกลุม ตองใหกลับไปแกไขมาใหม  บางกลุมมีคนไมรับผิดชอบทํางาน

อะไรเลย ทําใหการทํางานไมเปนไปตามท่ีนัดหมายถึงวันนัดรวมเลมก็ไมสามารถอะไรเลย ทําใหการทํางานไมเปนไปตามท่ีนัดหมายถึงวันนัดรวมเลมก็ไมสามารถ

รวมเลมไดรวมเลมได  

copy internet

าม

  
  
การรวมเลมรายงานน้ัน นักเรียนแตละคนจะบันทึกเน้ือหาสวนท่ีรับผิดชอบการรวมเลมรายงานน้ัน นักเรียนแตละคนจะบันทึกเน้ือหาสวนท่ีรับผิดชอบ

ลงใน ลงใน diskette  แลวนํามารวมกัน ชวแลวนํามารวมกัน ชวยกันออกแบบปก  คํานํา  สารบัญ  บรรณานุกรม ยกันออกแบบปก  คํานํา  สารบัญ  บรรณานุกรม 

สรางความโกลาหลพอสมควรเพราะ บางคนไมจดบรรณานุกรมมา  บางคนจดมาไมสรางความโกลาหลพอสมควรเพราะ บางคนไมจดบรรณานุกรมมา  บางคนจดมาไม

ถูกตอง  ผูเขียนจะไดยินเสียงนักเรียนบนเพื่อนดังเปนระยะ ๆ ถูกตอง  ผูเขียนจะไดยินเสียงนักเรียนบนเพื่อนดังเปนระยะ ๆ   

diskette

  แมวาเปนการทํารายงานแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก  แตนักเรียนก็สามารถ  แมวาเปนการทํารายงานแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก  แตนักเรียนก็สามารถ  

ฝาฟนทํางานจนสําเร็จเปนรูฝาฟนทํางานจนสําเร็จเปนรูปเลมรายงานที่นาพอใจปเลมรายงานที่นาพอใจ  
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ผลการประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ  กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ 68  คน คน (รอยละ รอยละ 82.93)  

และไมชอบ และไมชอบ 14  คน คน (รอยละ รอยละ 17.07)  เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง 

เหตุผลมากกวา เหตุผลมากกวา 1  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี 9  ประเด็น ประเด็น 

จาก จาก 104  ความถ่ี  เหตุผลความถ่ี  เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมาก    ของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมาก    

ไปหานอยไดดังน้ี  ไดรูจักอาณาจักรอยุธยามากข้ึน  ไปหานอยไดดังน้ี  ไดรูจักอาณาจักรอยุธยามากข้ึน  40  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 38.46)  ไดได

สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 16  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 15.39)  งานสนุก นาสนใจ งานสนุก นาสนใจ (รอยละ รอยละ 

10.58)  11  ความถ่ี เกิดความสามัคคี ความถ่ี เกิดความสามัคคี 11  ความถ่ี ความถ่ี (รรอยละ อยละ 10.58)  ไดทํางานกับเพื่อน ไดทํางานกับเพื่อน 6  

ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 5.77)  ไดทํารายงานอยางสมบูรณ  ไดทํารายงานอยางสมบูรณ  5  ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 4.80)  สวนสวน

เหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยไดดังน้ีเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอยไดดังน้ี

ตองหาขอมูลมาก  ใชเวลานาน ตองหาขอมูลมาก  ใชเวลานาน 8  ความถ่ีความถ่ี(รอยละ รอยละ 7.69)  ผลงานไมนาพอใจ ผลงานไมนาพอใจ 4  ความถ่ี ถ่ี 

(รอยละรอยละ3.84)  เพื่อนไมใหความรวมมือ เพื่อนไมใหความรวมมือ 3  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 2.89)  

: 68 ( 82.93)

14 ( 17.07)

1 9

104

40 ( 38.46)

16 ( 15.39) (

10.58) 11 11 ( 10.58) 6

( 5.77) 5 ( 4.80)

8 ( 7.69) 4 ความ

( 3.84) 3 ( 2.89)

  

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 4 ลองลุมนํ้าเจาพระยา ลองลุมนํ้าเจาพระยา  4
สาระสํา คัญ  สาระสํา คัญ  :   ภาคกลาง เ ก่ียว กับ ท่ี ต้ั ง  ขนาด  สภาพภู มิศาสตร ภาคกลาง เ ก่ียว กับ ท่ี ต้ั ง  ขนาด  สภาพภู มิศาสตร 

ความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกับการต้ังถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ และความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกับการต้ังถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ และ

วัฒนธรรม ดานการสรางบานเวัฒนธรรม ดานการสรางบานเรือน ดานหัตถกรรมพื้นบาน ดานเครื่องดนตรี ดานรือน ดานหัตถกรรมพื้นบาน ดานเครื่องดนตรี ดาน

อาหาร ดานการ     ปลูกขาว การอนุรักษวัฒนธรรมไทย และจังหวัดในภาคกลาง  อาหาร ดานการ     ปลูกขาว การอนุรักษวัฒนธรรมไทย และจังหวัดในภาคกลาง    

:

กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม : แตละกลุมสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและหนังสือในหัวขอ  แตละกลุมสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและหนังสือในหัวขอ 

“วัฒนธรรมภาคกลางวัฒนธรรมภาคกลาง”  ดานใดก็ไดที่กลุมสนใจ นําขอมูลที่ไดมาจัดระบบ ดานใดก็ไดที่กลุมสนใจ นําขอมูลที่ไดมาจัดระบบ และ    และ    

ออกแบบการนําเสนอเปนปายนิเทศใหนาสนใจ แลวจัดทําเกมใหสนุกท่ีสุดโดยสรางออกแบบการนําเสนอเปนปายนิเทศใหนาสนใจ แลวจัดทําเกมใหสนุกท่ีสุดโดยสราง

ขอคําถามจากความรูที่นําเสนอในปายนิเทศ ขอคําถามจากความรูที่นําเสนอในปายนิเทศ   

  

:

“ ”
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นักเรียนท้ัง นักเรียนท้ัง 7 หองรวมกันจัดนิทรรศการ  หองรวมกันจัดนิทรรศการ “ลองลุมนํ้าเจาพระยาลองลุมนํ้าเจาพระยา”  โดยใชโดยใช

สถานท่ีในหองประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ซ่ึงเปนหองประชุมของโรงเรีสถานท่ีในหองประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ซ่ึงเปนหองประชุมของโรงเรียน     ยน     

กิจกรรมเริ่มจากหองเลขคูอยูประจํานิทรรศการของตน ใหเพื่อนหองเลขคี่มาศึกษากิจกรรมเริ่มจากหองเลขคูอยูประจํานิทรรศการของตน ใหเพื่อนหองเลขคี่มาศึกษา

นิทรรศการ และเลนเกมตอบคําถาม หากตอบถูกจะไดรับบัตรคะแนน นิทรรศการ และเลนเกมตอบคําถาม หากตอบถูกจะไดรับบัตรคะแนน 1 ใบ เม่ือ ใบ เม่ือ

หมดเวลา จะดําเนินการเชนเดียวกัน โดยสลับหองเลขคู และหองเลขคี่  หมดเวลา จะดําเนินการเชนเดียวกัน โดยสลับหองเลขคู และหองเลขคี่    

7 “ ”

1

นับบัตรคะแนนของแตละหอง  มอบรางวัลหองที่นับบัตรคะแนนของแตละหอง  มอบรางวัลหองที่ไดรับคะแนนมากท่ีสุด     ไดรับคะแนนมากท่ีสุด     2 หอง  หอง 

คือ หองเลขคู คือ หองเลขคู 1 หอง และหองเลขคี่  หอง และหองเลขคี่ 1 หอง หอง  

2

1 1
  วิธีการจัดกลุม วิธีการจัดกลุม : หนวยการเรียนรูน้ีเปนการแบงกลุมตามหัวขอวัฒนธรรม    หนวยการเรียนรูน้ีเปนการแบงกลุมตามหัวขอวัฒนธรรม   

ผูเขียนจึงใหนักเรียนระดมความคิดรวมกันวาจะมีหัวขอวัฒนธรรมใดบาง เชน    ผูเขียนจึงใหนักเรียนระดมความคิดรวมกันวาจะมีหัวขอวัฒนธรรมใดบาง เชน    

วัฒนธรรมเกี่ยวกับขาว วัฒนธรรมดวัฒนธรรมเกี่ยวกับขาว วัฒนธรรมดานอาหาร แลวใหนักเรียนเลือกวาตนเองสนใจ านอาหาร แลวใหนักเรียนเลือกวาตนเองสนใจ 

หัวขอใด โดยตางคนตางเลือกและไมรูลวงหนาวาเพื่อนสนิทจะเลือกหัวขอไหน ก็ทําหัวขอใด โดยตางคนตางเลือกและไมรูลวงหนาวาเพื่อนสนิทจะเลือกหัวขอไหน ก็ทํา

ใหไดกลุมท่ีแตกตางไปอีกแบบใหไดกลุมท่ีแตกตางไปอีกแบบ  

:

  ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนตองใชทักษะการจัดการและทักษะ กิจกรรมน้ีนักเรียนตองใชทักษะการจัดการและทักษะ

การทํางานเชิงระบบมาก เพราะเปนงานท่ีซับซการทํางานเชิงระบบมาก เพราะเปนงานท่ีซับซอน อีกท้ังตองทํางานแขงกับเวลาท่ีมีอน อีกท้ังตองทํางานแขงกับเวลาท่ีมี

อยูเพียง อยูเพียง 2 สัปดาหเทาน้ัน งานที่ตองทํามีหลายข้ันตอน ไดแก  สัปดาหเทาน้ัน งานที่ตองทํามีหลายข้ันตอน ไดแก   

:

2

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1 กําหนดขอบเขตของหัวขอวัฒนธรรมดานท่ีสนใจ กําหนดขอบเขตของหัวขอวัฒนธรรมดานท่ีสนใจ  1

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2 สืบคนขอมูล ทําความเขาใจและจัดระบบขอมูล  สืบคนขอมูล ทําความเขาใจและจัดระบบขอมูล   2

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  ออกแบบนําเสนอเปนปายนิเทศ จัดทําและตกแตงปายนิออกแบบนําเสนอเปนปายนิเทศ จัดทําและตกแตงปายนิเทศใหสวยงาม เทศใหสวยงาม   3

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4 ออกแบบเกมใหสนุก ต่ืนเตน เราใจ ออกแบบเกมใหสนุก ต่ืนเตน เราใจ  4

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 5 ต้ังขอคําถามพรอมเฉลย  ต้ังขอคําถามพรอมเฉลย   5

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 6 จัดทําเกม ทดลองเลนเกม ปรับปรุงแกไขเกมใหสมบูรณ จัดทําเกม ทดลองเลนเกม ปรับปรุงแกไขเกมใหสมบูรณ  6

ข้ันท่ี ข้ันท่ี 7 ฝกซอมบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคนในวันจัดนิทรรศการ  ฝกซอมบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคนในวันจัดนิทรรศการ   7
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การทํางานหลายข้ันตอนและตองแขงกับเวลาเชนน้ีการทํางานหลายข้ันตอนและตองแขงกับเวลาเชนน้ี นักเรียนตองนัดกันอยู นักเรียนตองนัดกันอยู

ทํางานตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน  ซ่ึงตองใชความสามัคคีสูงมากในการจูงมือกันเดินทํางานตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน  ซ่ึงตองใชความสามัคคีสูงมากในการจูงมือกันเดิน

ขามผานแตละข้ันตอนไป เม่ืองานสะดุดจะตองรีบแกปญหาใหเร็วท่ีสุดเพราะไมมีขามผานแตละข้ันตอนไป เม่ืองานสะดุดจะตองรีบแกปญหาใหเร็วท่ีสุดเพราะไมมี

เวลาใหโอเอ ทุกคนตองแสดงศักยภาพของตนเองออกมา แมวาจะตองเผชิญเวลาใหโอเอ ทุกคนตองแสดงศักยภาพของตนเองออกมา แมวาจะตองเผชิญ

อุปสรรคมากมายเพีอุปสรรคมากมายเพียงใดนักเรียนก็ยังคงสนุกอยูดีเพราะไดออกแบบเกม ทําใหยงใดนักเรียนก็ยังคงสนุกอยูดีเพราะไดออกแบบเกม ทําให

เหมือนไดเลนไปดวยในขณะทํางาน  เหมือนไดเลนไปดวยในขณะทํางาน    

บางกลุมตกลงแบงงานเปน บางกลุมตกลงแบงงานเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมทําปายนิเทศ กับกลุม     กลุมยอย คือ กลุมทําปายนิเทศ กับกลุม    

ทําเกม ปรากฏวาทุกคนอยากทําเกม ไมมีใครยอมทําปายนิเทศ บางกลุมใชเวลากับทําเกม ปรากฏวาทุกคนอยากทําเกม ไมมีใครยอมทําปายนิเทศ บางกลุมใชเวลากับ

การทําปายนิเทศมากเกินไป จึงตองนัการทําปายนิเทศมากเกินไป จึงตองนัดกันไปท่ีบานเพื่อนในวันเสาร ดกันไปท่ีบานเพื่อนในวันเสาร –  อาทิตยเพื่อทําอาทิตยเพื่อทํา

เกม บางกลุมทําเกมเสร็จแลวพอทดลองเลน ไมสนุกอยางที่คิดตองปรับปรุงเกม  เกม บางกลุมทําเกมเสร็จแลวพอทดลองเลน ไมสนุกอยางที่คิดตองปรับปรุงเกม  

บางกลุมเพียงทดลองเลนครั้งเดียว เกมพังตองทําเกมกันใหมก็มี บางกลุมเพียงทดลองเลนครั้งเดียว เกมพังตองทําเกมกันใหมก็มี   

2

–

เกมที่นักเรียนทํามีหลายอยาง กลุมท่ีมีเฉพาะเด็กผูชายจะทําเกมท่ีใชกลไกเกมที่นักเรียนทํามีหลายอยาง กลุมท่ีมีเฉพาะเด็กผูชายจะทําเกมท่ีใชกลไก

ตาง ตาง ๆ เชน  เกมพินบอล นักเรียนใชแผนฟวเจอรบอรดมาทํากระดานสําหรับยิงบอล  ๆ เชน  เกมพินบอล นักเรียนใชแผนฟวเจอรบอรดมาทํากระดานสําหรับยิงบอล  

นําดามปากกามาทําที่ยิงบอล นําลูกแกวมาแทนลูกบอล  พอยิงลูกแกวแลวกล้ิงไปนําดามปากกามาทําที่ยิงบอล นําลูกแกวมาแทนลูกบอล  พอยิงลูกแกวแลวกล้ิงไป

ตกท่ีชองใดจะไดคําถามของชองน้ัน เกมน้ีเปนท่ีนิยมมาก เพื่อน ๆ ตางลงความเห็นตกท่ีชองใดจะไดคําถามของชองน้ัน เกมน้ีเปนท่ีนิยมมาก เพื่อน ๆ ตางลงความเห็น

วา ทําไดดีจริง ๆ เลนสนุกมาก  สวนเกมขวา ทําไดดีจริง ๆ เลนสนุกมาก  สวนเกมของกลุมท่ีมีแตเด็กผูหญิงจะเปนเกมนารัก องกลุมท่ีมีแตเด็กผูหญิงจะเปนเกมนารัก 

ๆ เชน เกมวงลอมหาสนุก นักเรียนนํากระดาษลังมาตัดเปนวงกลม แบงวงกลมเปนๆ เชน เกมวงลอมหาสนุก นักเรียนนํากระดาษลังมาตัดเปนวงกลม แบงวงกลมเปน

สวนๆ แบบพิซซา ติดดอกไม ผูกโบ สวยงามมาก แลวเขียนคะแนนในแตละชอง ใหสวนๆ แบบพิซซา ติดดอกไม ผูกโบ สวยงามมาก แลวเขียนคะแนนในแตละชอง ให

ผูเลนหมุนวงลอ เม่ือวงลอหยุดชองคะแนนใดตรงกับลูกศรช้ี ก็ตอบคําถามของขอผูเลนหมุนวงลอ เม่ือวงลอหยุดชองคะแนนใดตรงกับลูกศรช้ี ก็ตอบคําถามของขอน้ัน น้ัน 

เกมน้ีถูกใจเด็กผูหญิงมาก เพื่อนๆ มาลูบๆ คลําๆ เกม แลวพูดเปนเสียงเดียวกันวา เกมน้ีถูกใจเด็กผูหญิงมาก เพื่อนๆ มาลูบๆ คลําๆ เกม แลวพูดเปนเสียงเดียวกันวา 

“สวยจังสวยจัง”  นอกจากน้ันยังมีเกมตกปลา เกมสอยดาว เกมตักไขนํ้า เกมปากระปอง  นอกจากน้ันยังมีเกมตกปลา เกมสอยดาว เกมตักไขนํ้า เกมปากระปอง    “ ”
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เกมเปาแปง เกมแทงลูกโปง ฯลฯ  สําหรับกลุมท่ีคิดอะไรไมออก เกมจับฉลาก      เกมเปาแปง เกมแทงลูกโปง ฯลฯ  สําหรับกลุมท่ีคิดอะไรไมออก เกมจับฉลาก      

แบบธรรมดาๆ  ก็เปนทางเลือกสุแบบธรรมดาๆ  ก็เปนทางเลือกสุดทายดทาย  
 

  
  

พอถึงวันจัดนิทรรศการ นักเรียนต่ืนเตนมาก พยายามจัดซุมปายนิเทศและพอถึงวันจัดนิทรรศการ นักเรียนต่ืนเตนมาก พยายามจัดซุมปายนิเทศและ

เกมของตนเองใหนาสนใจมากท่ีสุด เพื่อจูงใจใหเพื่อนมาเลนเกมของตนเอง ผูเขียนเกมของตนเองใหนาสนใจมากท่ีสุด เพื่อจูงใจใหเพื่อนมาเลนเกมของตนเอง ผูเขียน

ไดเชิญอาจารยใหญ เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ และเชิญกรรมการบริหาร  ไดเชิญอาจารยใหญ เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ และเชิญกรรมการบริหาร  

หัวหนางานวิชาการ และหัวหนากลุหัวหนางานวิชาการ และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ    มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ    

วัฒนธรรมมาเปนแขกผูมีเกียรติ  เดินชมนิทรรศการและเลนเกมของนักเรียน ทําใหวัฒนธรรมมาเปนแขกผูมีเกียรติ  เดินชมนิทรรศการและเลนเกมของนักเรียน ทําให

นักเรียนภาคภูมิใจวามีผูใหญมาชมงานของนักเรียนนักเรียนภาคภูมิใจวามีผูใหญมาชมงานของนักเรียน  

นักเรียนแตละกลุมไดรับบัตรคะแนนกลุมละ นักเรียนแตละกลุมไดรับบัตรคะแนนกลุมละ 30 บัตร เพื่อใหเปนแตม บัตร เพื่อใหเปนแตม

คะแนนแกเพื่อนท่ีมาเลนเกมแลวคะแนนแกเพื่อนท่ีมาเลนเกมแลวตอบคําถามถูกตอง มีหลายกลุมท่ีทําเกมได       ตอบคําถามถูกตอง มีหลายกลุมท่ีทําเกมได       

นาสนใจมาก มีเพื่อนไปเลนเกมมาก ทําใหบัตรคะแนน นาสนใจมาก มีเพื่อนไปเลนเกมมาก ทําใหบัตรคะแนน 30 บัตร ที่ไดรับไปหมดอยาง  บัตร ที่ไดรับไปหมดอยาง 

รวดเร็ว เม่ือหมดเวลาเลนเกมทุกคนนําบัตรคะแนนมาใสในตะกราของหอง แลวนับรวดเร็ว เม่ือหมดเวลาเลนเกมทุกคนนําบัตรคะแนนมาใสในตะกราของหอง แลวนับ

บัตรวาหองใดไดบัตรคะแนนมากท่ีสุด ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศบัตรวาหองใดไดบัตรคะแนนมากท่ีสุด ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตามลําดับ  ตามลําดับ   

30

30
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ปรากฏวานักเรียนแตละหองไดรับบัตรคะแนนจํานวนใกลเคียงกันมาก แสดงวา    ปรากฏวานักเรียนแตละหองไดรับบัตรคะแนนจํานวนใกลเคียงกันมาก แสดงวา    

แตละคนตางพยายามเลนเกมใหมากที่สุดเพื่อสะสมบัตรคะแนนใหหองของตนเอง แตละคนตางพยายามเลนเกมใหมากที่สุดเพื่อสะสมบัตรคะแนนใหหองของตนเอง   
  

ผลการประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบทุกคน  กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบทุกคน (รอยละ รอยละ 100.00)    : ( 100.00)
เ ม่ือนําเหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรเม่ือนําเหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมซ่ึงแตละคนแสดงเหตุผลมากกวา            รมซ่ึงแตละคนแสดงเหตุผลมากกวา            

1  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี 10  ประเด็น จาก ประเด็น จาก 122    
ความถี่ เหตุผลของนักเรียนเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยไดดังน้ี     สนุกความถี่ เหตุผลของนักเรียนเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยไดดังน้ี     สนุก

มาก มาก 26  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 21.31)  ไดรูจักวัฒนธรรมภาคกลางมากขึ้น ไดรูจักวัฒนธรรมภาคกลางมากขึ้น 25  ความถ่ี ถ่ี 

(รอยละ รอยละ 20.49)  ภูมิใจที่ผลงานออกมาดีมาก ภูมิใจที่ผลงานออกมาดีมาก 18  ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 14.75)  ไดคิดเกมท่ีไดคิดเกมท่ี

แปลกใหม ทาทายความสามารถ แปลกใหม ทาทายความสามารถ 17  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 13.93)  ไดทํางานกลุม  ไดทํางานกลุม  8  

ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 6.56)  ไดแขงขันกัน ไดรางวัล ไดแขงขันกัน ไดรางวัล 7  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 5.74)  ไดฝกการไดฝกการ

แกปญหา  แกปญหา  7  ความถ่ี ความถ่ี (รอยรอยละ ละ 5.74)  เกิดความสามัคคีกัน   เกิดความสามัคคีกัน   5  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 4.10)    

ไดทํากิจกรรมรวมกันท้ังระดับช้ัน ไดทํากิจกรรมรวมกันท้ังระดับช้ัน 5  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 4.10)  อาจารยใหญมาเลนเกมอาจารยใหญมาเลนเกม

ของกลุม ของกลุม 4          ความถ่ี    ความถ่ี    (รอยละ รอยละ 3.28)  

1 10 122

26 ( 21.31) 25 ความ

( 20.49) 18 ( 14.75)

17 ( 13.93) 8

( 6.56) 7 ( 5.74)

7 ( 5.74) 5 ( 4.10)

5 ( 4.10)

4 ( 3.28)

  

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 5 พาทองเท่ียวอาเซียน พาทองเท่ียวอาเซียน  5
สาระสําคัญ  สาระสําคัญ  :   ประเทศในอาเซียน ที่ ต้ังและ   ประเทศในอาเซียน ที่ ต้ังและอาณาเขต ภูมิประเทศ       อาณาเขต ภูมิประเทศ       

ภูมิอากาศ เมืองหลวง ภาษา ศาสนา การปกครอง ทรัพยากรและอาชีพภูมิอากาศ เมืองหลวง ภาษา ศาสนา การปกครอง ทรัพยากรและอาชีพ    
:

กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม : แตละกลุมไดรับภารกิจชวยกันอานแผนท่ีของประเทศตาง  แตละกลุมไดรับภารกิจชวยกันอานแผนท่ีของประเทศตาง 

ๆ ในกลุมอาเซียนแลวเขียนอาณาเขตของแตละประเทศวาทิศเหนือ ทิศใต             ๆ ในกลุมอาเซียนแลวเขียนอาณาเขตของแตละประเทศวาทิศเหนือ ทิศใต             

ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดกับประเทศ หรือทะเลใด นอกจากน้ันตองหา    ดกับประเทศ หรือทะเลใด นอกจากน้ันตองหา    

ขอมูลอื่น ๆ ดวย ไดแก เมืองหลวง ศาสนา และการปกครองขอมูลอื่น ๆ ดวย ไดแก เมืองหลวง ศาสนา และการปกครอง  

:
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  วิธีการจัดกลุม วิธีการจัดกลุม : หนวยการเรียนรูน้ีกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน  หนวยการเรียนรูน้ีกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน 1 กลุม กลุม

ตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และเพื่อนท่ีตองการตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และตองมีทั้งคนที่ทํางานเร็ว และเพื่อนท่ีตองการ

ความชวยเหลือในกลุมเดียวกัน แตไมไดกําหนดเรื่องสมาชิกซํ้า เพราะเปนไปไดยากชวยเหลือในกลุมเดียวกัน แตไมไดกําหนดเรื่องสมาชิกซํ้า เพราะเปนไปไดยาก

ที่สมาชิกจะไมซํ้าเน่ืองจากนักเรียนทํางานกลุมมาหลายครั้งแลว  ที่สมาชิกจะไมซํ้าเน่ืองจากนักเรียนทํางานกลุมมาหลายครั้งแลว    

: 1

ความ

  ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนตองใชความสามารถในการอาน กิจกรรมน้ีนักเรียนตองใชความสามารถในการอาน 

แผนที่อยางรอบคอบ เพราะอาณาเขตของแตละประเทศจะติดตอกับหลาแผนที่อยางรอบคอบ เพราะอาณาเขตของแตละประเทศจะติดตอกับหลายประเทศ ยประเทศ 

และอาจติดตอกับพื้นนํ้าที่เปนทะเล มหาสมุทร หรืออาจเปนอาว ชองแคบ ประเทศที่และอาจติดตอกับพื้นนํ้าที่เปนทะเล มหาสมุทร หรืออาจเปนอาว ชองแคบ ประเทศที่

มีปญหาในการเขียนอาณาเขตมากท่ีสุด คือ ประเทศสิงคโปรที่เปนเกาะขนาดเล็ก  มีปญหาในการเขียนอาณาเขตมากท่ีสุด คือ ประเทศสิงคโปรที่เปนเกาะขนาดเล็ก  

นักเรียนเดินถามเพื่อนกลุมอื่นใหวุนไปหมดวาเขียนอาณาเขตยังไงดี  ปญหาอีกนักเรียนเดินถามเพื่อนกลุมอื่นใหวุนไปหมดวาเขียนอาณาเขตยังไงดี  ปญหาอีก

ประการ คือ นักเรียนตัดสินประการ คือ นักเรียนตัดสินใจไมไดวาขอบเขตของทะเล หรือมหาสมุทร กวางใหญใจไมไดวาขอบเขตของทะเล หรือมหาสมุทร กวางใหญ

แคไหน เชน ในแผนที่เขียน แคไหน เชน ในแผนที่เขียน “ทะเลจีนใตทะเลจีนใต”  ไว แตไมรูวาเริ่มตนท่ีไหน และส้ินสุดท่ีใด  ไว แตไมรูวาเริ่มตนท่ีไหน และส้ินสุดท่ีใด  

ผูเขียนตองแนะนําใหหาหนังสือท่ีบอกขอบเขตของทะเล และมหาสมุทรมาอานกอนผูเขียนตองแนะนําใหหาหนังสือท่ีบอกขอบเขตของทะเล และมหาสมุทรมาอานกอน

ตัดสินใจตัดสินใจ  

: 

“ ”

วิธีการหาขอมูลของนักเรียนแตละกลุมจะคลายวิธีการหาขอมูลของนักเรียนแตละกลุมจะคลาย  ๆ กัน คือ นักเรียนจะ ๆ กัน คือ นักเรียนจะ

ชวยกันหาหนังสือมาหลาย ๆ เลม ทั้งหนังสือแผนท่ี หนังสือภูมิศาสตรประเทศตาง ชวยกันหาหนังสือมาหลาย ๆ เลม ทั้งหนังสือแผนท่ี หนังสือภูมิศาสตรประเทศตาง 

ๆ แลวระดมกันหาขอมูล พอใครหาเจอก็รีบบอกเพื่อนใหชวยกันดูวาถูกหรือไม  ๆ แลวระดมกันหาขอมูล พอใครหาเจอก็รีบบอกเพื่อนใหชวยกันดูวาถูกหรือไม  

ดังน้ันงานของนักเรียนท้ังกลุมจะเสร็จพรอม ๆ กัน ปญหาท่ีนักเรียนพบคือ ช่ือเมืองดังน้ันงานของนักเรียนท้ังกลุมจะเสร็จพรอม ๆ กัน ปญหาท่ีนักเรียนพบคือ ช่ือเมือง

หลวงขอหลวงของประเทศพมา และประเทศเวียตนามท่ีพบในหนังสือแตละเลมไมตรงกัน งประเทศพมา และประเทศเวียตนามท่ีพบในหนังสือแตละเลมไมตรงกัน 

เน่ืองจากท้ัง เน่ืองจากท้ัง 2 ประเทศมีการเปลี่ยนเมืองหลวง ทําใหตองชวยกันวิเคราะหวาจะเช่ือ ประเทศมีการเปลี่ยนเมืองหลวง ทําใหตองชวยกันวิเคราะหวาจะเช่ือ

หนังสือเลมไหนดี ในที่สุดนักเรียนตัดสินใจเช่ือหนังสือเลมท่ีใหมกวา เพราะนาจะมีหนังสือเลมไหนดี ในที่สุดนักเรียนตัดสินใจเช่ือหนังสือเลมท่ีใหมกวา เพราะนาจะมี

ขอมูลที่ทันสมัยกวา  ขอมูลที่ทันสมัยกวา    

2
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ผลการประเมิผลการประเมินกิจกรรม นกิจกรรม : กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ  กิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ 69  คน คน (รอยละ รอยละ 84.15)  

และไมชอบ และไมชอบ 13  คน คน (รอยละ รอยละ 15.85)  เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง 

เหตุผลมากกวา เหตุผลมากกวา 1  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถ่ี  พบวา มี 8  ประเด็น ประเด็น 

จาก จาก 108    ความถ่ี  เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดัความถ่ี  เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมากความถ่ีจากมากไป

หานอยไดดังน้ี  ไดรูจักอาเซียนมากข้ึน หานอยไดดังน้ี  ไดรูจักอาเซียนมากข้ึน 35  ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 32.41)  ไดทํางานกลุม ไดทํางานกลุม 

ไดชวยกันหางานทําใหเสร็จเร็ว ไดชวยกันหางานทําใหเสร็จเร็ว 21  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 19.44)  ชอบไปหองสมุด  ชอบไปหองสมุด  21  

ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 8.33)  ไดคนควาขอมูลดวยตนเองทําใหจําไดแมน ไดคนควาขอมูลดวยตนเองทําใหจําไดแมน 9  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 

8.33)  ไดอานแผนท่ีของหลายไดอานแผนท่ีของหลายๆ ประเทศ ๆ ประเทศ 8  ความถ่ี ความถ่ี (รอยละ รอยละ 7.41)  สนุก สนุก 8  ความถ่ี ความถ่ี 

(รอยละ รอยละ 7.41)  ไดศึกษาเน้ือหามากข้ึนกวาในหนังสือเรียน ไดศึกษาเน้ือหามากข้ึนกวาในหนังสือเรียน 5  ความถ่ี   ความถ่ี   (รอยละ รอยละ 4.63)  

สวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมมีดังน้ี  ขอมูลหายาก สวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรมมีดังน้ี  ขอมูลหายาก 13  ความถี่ ความถี่ (รอยละ รอยละ 

12.04)  

: 69 ( 84.15)

13 ( 15.85)

1 8

108 บ ไป

35 ( 32.41)

21 ( 19.44) 21

( 8.33) 9 (

8.33) 8 ( 7.41) 8

( 7.41) 5 ( 4.63)

13 (

12.04)
  

หนวยการเรียนรูท่ีหนวยการเรียนรูท่ี  6 หม่ันเพียรศึกษาธรรม หม่ันเพียรศึกษาธรรม  6
สาระสําคัญ  สาระสําคัญ  :   พุทธศาสนา พุทธประวัติตอนเสด็จกรุงกบิลพัสดุ  และ   พุทธศาสนา พุทธประวัติตอนเสด็จกรุงกบิลพัสดุ  และ

พุทธกิจสําคัญ วันสําคัญทางศาสนา  พระธรรม   ไดแก โอวาท พุทธกิจสําคัญ วันสําคัญทางศาสนา  พระธรรม   ไดแก โอวาท 3  อบายมุข   อบายมุข 4  อิทธิ  อิทธิ

บาท บาท 4 ไตรสิกขา อริยสัจ  ไตรสิกขา อริยสัจ 4 พระไตรปฎกเร่ืองอสรพิษ  พระไตรปฎกเร่ืองอสรพิษ 4 พุทธศาสนสุภาษิต    พุทธศาสนสุภาษิต   

พิธีกรรมทางศาสนา คุณคาการรัพิธีกรรมทางศาสนา คุณคาการรักษาศีล  การบริหารจิตและการเจริญปญญากษาศีล  การบริหารจิตและการเจริญปญญา  

:

3 4

4 4 4

 กิจกรรมกลุม  กิจกรรมกลุม : แตละกลุมศึกษาวิธีการไหว และกราบพระสงฆ และบุคคลระดับแตละกลุมศึกษาวิธีการไหว และกราบพระสงฆ และบุคคลระดับ

ตาง ๆ จากหนังสือเรียน แลวปฏิบัติใหถูกตอง แตละกลุมแสดงการไหวและกราบตาง ๆ จากหนังสือเรียน แลวปฏิบัติใหถูกตอง แตละกลุมแสดงการไหวและกราบ

หนาช้ันเรียนใหเพื่อนกลุมอื่นประเมินความถูกตองหนาช้ันเรียนใหเพื่อนกลุมอื่นประเมินความถูกตอง  

: 

  วิธีการจัดกลุม วิธีการจัดกลุม : หนวยก หนวยการเรียนรูตองการใหนักเรียนเรียนรูวิธีการไหวและารเรียนรูตองการใหนักเรียนเรียนรูวิธีการไหวและ

กราบท่ีแตกตางกันระหวางชายกับหญิง จึงกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน กราบท่ีแตกตางกันระหวางชายกับหญิง จึงกําหนดใหนักเรียนจัดกลุมโดยใน 1 กลุม กลุม  

:

1
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ตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และมีทั้งคนตัวใหญและคนตัวเล็ก เพื่อจะได    ตองมีสมาชิกท้ังผูหญิงและผูชาย และมีทั้งคนตัวใหญและคนตัวเล็ก เพื่อจะได    

ชวยเหลือกันชวยเหลือกัน  

  
  

ผลการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม : การไหวและกราบพระสการไหวและกราบพระสงฆและบุคคลระดับตาง ๆ น้ี งฆและบุคคลระดับตาง ๆ น้ี 

นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติมาแลวในช้ัน ปนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติมาแลวในช้ัน ป.1  –  ป.4 แตพอใหปฏิบัติซํ้าใน ป แตพอใหปฏิบัติซํ้าใน ป.5     

นักเรียนหลายคนไมแนใจวาจําวิธีการปฏิบัติไดถูกตองทั้งหมดหรือไม นักเรยีน    นักเรียนหลายคนไมแนใจวาจําวิธีการปฏิบัติไดถูกตองทั้งหมดหรือไม นักเรยีน    

ตองเปดหนังสอือานใหแนใจวาอยางไรกันแนที่ถูกตอง แลวชวยกันทําควาตองเปดหนังสอือานใหแนใจวาอยางไรกันแนที่ถูกตอง แลวชวยกันทําความเขาใจมเขาใจ

ตามขอความในหนังสือ ลงมือปฏิบัติ ชวยกันดูชวยกันมองชวยกันจับ ใหเพื่อนทําไดตามขอความในหนังสือ ลงมือปฏิบัติ ชวยกันดูชวยกันมองชวยกันจับ ใหเพื่อนทําได

ถูกตอง ถูกตอง   

: 

.1 – ป.4 .5     

  สําหรับนักเรียนท่ีตัวใหญ ๆ จะมีปญหากับการกราบแบบ เบญจางคประสําหรับนักเรียนท่ีตัวใหญ ๆ จะมีปญหากับการกราบแบบ เบญจางคประ

ดิษฐมาก เพื่อนตองใหกําลังใจและคอยจับไมใหสะโพกชี้ข้ึนมาเวลากราบพระ ดิษฐมาก เพื่อนตองใหกําลังใจและคอยจับไมใหสะโพกชี้ข้ึนมาเวลากราบพระ 

นักเรียนบางคนคุกเขาไมเปน ไมปนักเรียนบางคนคุกเขาไมเปน ไมปลอยนํ้าหนักตัวลงไปที่สะโพกและเทา ทําใหหัวเขาลอยนํ้าหนักตัวลงไปที่สะโพกและเทา ทําใหหัวเขา

ตองรับนํ้าหนักมากจนเขาแดง เจ็บระบม เพือ่นตองชวยสอนใหคุกเขา ใหเปนตองรับนํ้าหนักมากจนเขาแดง เจ็บระบม เพือ่นตองชวยสอนใหคุกเขา ใหเปน  
  เม่ือกิจกรรมน้ีจบนักเรียนสามารถปฏิบัติการไหวและการกราบไดถูกตอง เม่ือกิจกรรมน้ีจบนักเรียนสามารถปฏิบัติการไหวและการกราบไดถูกตอง 

แมวาบางคนจะยังคงตองฝกฝนใหสวยงามอีกบางแมวาบางคนจะยังคงตองฝกฝนใหสวยงามอีกบาง  
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ผลการประเมินกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม : กิกิจกรรมน้ีนักเรียนชอบ จกรรมน้ีนักเรียนชอบ 68 คน  คน (รอยละ รอยละ 82.93)  

และไมชอบ และไมชอบ 14 คน  คน (รอยละ รอยละ 17.07)  เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง เม่ือนําเหตุผลของนักเรียนซ่ึงแตละคนแสดง 

เหตุผลมากกวา เหตุผลมากกวา 1 เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถี่  พบวา มี  เหตุผลมาวิเคราะหประเด็น และคาความถี่  พบวา มี 8 ประเด็น  ประเด็น 

จาก จาก 127  ความถ่ี เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากม  ความถ่ี เหตุผลของนักเรียนท่ีชอบกิจกรรมเรียงลําดับความถ่ีจากมาก   าก   

ไปหานอยไดดังน้ี  ไดอนุรักษวัฒนธรรมไทย ไปหานอยไดดังน้ี  ไดอนุรักษวัฒนธรรมไทย 38 ความถ่ี  ความถ่ี (รอยละ รอยละ 29.92)  ไดนําไปใชไดนําไปใช

ในชีวิตจริงได ในชีวิตจริงได 31ความถ่ี  ความถ่ี  (รอยละ รอยละ 24.41)  ทําใหไหวและกราบสวยข้ึน ทําใหไหวและกราบสวยข้ึน 15 ความถ่ี  ความถ่ี 

(รอยละ รอยละ 11.81)  งาย งาย 12 ความถ่ี  ความถ่ี (รอยละ รอยละ 9.45)  สนุก สนุก 8 ความถ่ี  ความถ่ี (รอยละ รอยละ 6.30)  เพื่อนเพื่อน

ชวยสอน ชวยสอน 6 ความถี่ ความถี่  (รอยละ รอยละ 4.72)  สวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรม    สวนเหตุผลของนักเรียนท่ีไมชอบกิจกรรม    

เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยไดดังน้ี เม่ือย เจ็บหัวเขา  เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยไดดังน้ี เม่ือย เจ็บหัวเขา  12 ความถ่ี    ความถ่ี   (รอยละ รอยละ 

9.45)  ยาก ยาก 5 ความถ่ี  ความถ่ี (รอยละ รอยละ 3.94)  

68 82.93): (

14 17.07)(

1 8

127

38 29.92)(

31 24.41) 15(

11.81) 12 9.45) 8 6.30)( ( (

6 4.72)  (

12 (

9.45) 5 3.94)(

  จากการจัดกิจกรรมกลุมในหนวยการเรียนรูตาง ๆ ตลอดปการศึกษา     จากการจัดกิจกรรมกลุมในหนวยการเรียนรูตาง ๆ ตลอดปการศึกษา     

นักเรียนไดรวมแรนักเรียนไดรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมตาง ๆ แสดงพลังของความสามัคคีออกมางรวมใจกันทํากิจกรรมตาง ๆ แสดงพลังของความสามัคคีออกมา

เปนผลงานท่ีมีคุณคา เพื่อเปนการประเมินผลกเปนผลงานท่ีมีคุณคา เพื่อเปนการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมกอนจบารจัดกิจกรรมกลุมกอนจบปป

การศึกษาผูเขียนจึงใหนักเรียนเขียนความรูสึกท่ีมีตอการทํากิจกรรมกลุม และการศึกษาผูเขียนจึงใหนักเรียนเขียนความรูสึกท่ีมีตอการทํากิจกรรมกลุม และ  
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คุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทําใหกคุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทําใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็ารทํางานกลุมประสบความสําเร็จ จ แลวนํามาแลวนํามา

วิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิเคราะหมีดังน้ีวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิเคราะหมีดังน้ี  

  นักเรียน นักเรียน 79 คน จาก  คน จาก 82 คน  คน (รอยละ รอยละ 96.34)  ชอบทํากิจกรรมกลุม โดยแตชอบทํากิจกรรมกลุม โดยแต

ละคนใหเหตุผลมากกวา ละคนใหเหตุผลมากกวา 1 เหตุผล ดังน้ี เหตุผล ดังน้ี  

79 82 ( 96.34)

1
เหตุผลท่ีชอบทํากิจกรรมกลุม จํานวนความเห็น รอยละ 

ไดฝกการอยูรวมกันกับผูอ่ืน  ฝกการเปนผูนํา     
ผูตามท่ีดี 

14 22.78 

ไดชวยกันคิดชวยกันทํา ไดปรึกษาหารือกัน  
วางแผนรวมกัน 

30 16.67 

เหตุผลท่ีชอบทํากิจกรรมกลุม จํานวนความเห็น รอยละ 
ทําใหมีมิตรภาพตอกัน สนิทกับเพื่อนมากข้ึน  25 13.89 
ไดแบงงานกันทํา ทําใหไมมีภาระมากและ ได

ผลงานที่มีคุณภาพมากกวางานเด่ียว 
19 10.56 

ไดฝกความสามัคคี ปรองดอง รวมมือกัน 16 8.89 
ไดรูจักเพื่อนมากข้ึน  ไดรูนิสัยของเพ่ือน 11 6.11 
ไดเรียนรูจากเพื่อนที่มีความถนัดแตกตางกัน 9 5.00 
ไดฝกความรับผิดชอบ 9 5.00 
ไดฝกการคิดแกปญหา  ฟนฝาอุปสรรค 8 4.44 
ไดฝกนิสัยใหดีข้ึนไดปรับปรุงตนเอง 7 3.89 
ไดฝกการเสียสละ และมีนํ้าใจ 5 2.77 

รวม 180 100 
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จากความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับเหตุผลที่ชอบทํากิจกรรมกลุมจะเห็นจากความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับเหตุผลที่ชอบทํากิจกรรมกลุมจะเห็น

วา ทุกเหตุผลของนักเรียนลวนเก่ียวของกับนิสัยดี ๆ ที่จะทําใหอยูรวมกันอยางมีวา ทุกเหตุผลของนักเรียนลวนเก่ียวของกับนิสัยดี ๆ ที่จะทําใหอยูรวมกันอยางมี

ความสุขท้ังสิ้น แสดงใหเห็นวากาความสุขท้ังสิ้น แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมกลุมตลอด รทํากิจกรรมกลุมตลอด 1 ปการศึกษา ทําให     ปการศึกษา ทําให     

นักเรียนเกิดการเรียนรูที่จะมีความรักใคร สามัคคีกันเพื่อท่ีจะผนึกกําลังกันทํางานใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่จะมีความรักใคร สามัคคีกันเพื่อท่ีจะผนึกกําลังกันทํางานให

สําเร็จ  ซ่ึงจะเห็นจากตัวอยางขอเขียนของนักเรียน  ดังน้ีสําเร็จ  ซ่ึงจะเห็นจากตัวอยางขอเขียนของนักเรียน  ดังน้ี  

1 

““......บางทีเพื่อนคิดคนละแบบกับเรา เปนความคิดท่ีแหวกแนว ทําใหเรา      บางทีเพื่อนคิดคนละแบบกับเรา เปนความคิดท่ีแหวกแนว ทําใหเรา      

รูวารูวาความคิดแบบอื่นก็ใชไดดี   การทํางานเปนทีมชวยผมไดมากความคิดแบบอื่นก็ใชไดดี   การทํางานเปนทีมชวยผมไดมาก...”      ...”

((ด.ช.ชวิน    มาศะวิสุทธิ์ชวิน    มาศะวิสุทธิ์)  ด.ช. )

““......ไดฝกหัดเผชิญกับความยุงยาก ฝกกําจัดความเอาแตใจตัวเองไดฝกหัดเผชิญกับความยุงยาก ฝกกําจัดความเอาแตใจตัวเอง...”  ...”

            ((ด.ช.วรยศ สงวนวงศวรยศ สงวนวงศ)  ด.ช. )

““......  เราไมตองทําอะไรคนเดียว เรามีเพื่อนท่ีคอยชวยเหลือกัน ทําใหเกิดเราไมตองทําอะไรคนเดียว เรามีเพื่อนท่ีคอยชวยเหลือกัน ทําใหเกิด

มิตรภาพ ทํามิตรภาพ ทําใหมีเพื่อนท่ีดีมากมายใหมีเพื่อนท่ีดีมากมาย...”    ...”

          ((ด.ญ.อิงกมล  จามิกรณอิงกมล  จามิกรณ)  ด.ญ. )

““......เปนการรวมเอาเพื่อนท่ีมีความถนัดทางดานตาง ๆ มาอยูรวมกัน มีทั้งเปนการรวมเอาเพื่อนท่ีมีความถนัดทางดานตาง ๆ มาอยูรวมกัน มีทั้ง

เพื่อนสนิทและไมสนิท จึงเปนการไดศึกษานิสัยของเพื่อนดวยเพื่อนสนิทและไมสนิท จึงเปนการไดศึกษานิสัยของเพื่อนดวย..”      ..”

          ((ด.ญ.ณัฐชนน  แดงชวงณัฐชนน  แดงชวง)  ด.ญ. )

  
สําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียน 3 คน จาก  คน จาก 82 คน  คน (รอยละ รอยละ 3.66)  ที่ไมชอบทํากิจกรรมกลุมที่ไมชอบทํากิจกรรมกลุม

น้ัน นักเรียนใหเหตุผลวา เพื่อนเอาแตใจตนเอง เพื่อนไมใหความรวมมือ สมาชิกแยงน้ัน นักเรียนใหเหตุผลวา เพื่อนเอาแตใจตนเอง เพื่อนไมใหความรวมมือ สมาชิกแยง

งานกันทํา ทําใหงานบางอยางไมมีใครรับทํา  แตอยางไรก็ตาม นักเรียน งานกันทํา ทําใหงานบางอยางไมมีใครรับทํา  แตอยางไรก็ตาม นักเรียน 1 คน จาก  คน จาก 

3 คนน้ี แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา  คนน้ี แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา “แมวาจะไมชอบทํางานกลุม แตเราก็ตองทํา แมวาจะไมชอบทํางานกลุม แตเราก็ตองทํา 

เพราะเราอยูในโลกคนเดียวไมไดพราะเราอยูในโลกคนเดียวไมได”  

3 82 ( 3.66)

1

3 “

เ ”
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ในประเด็น ในประเด็น “คุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทําใหการทํางานกลุมประสบคุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทําใหการทํางานกลุมประสบ

ความสําเร็จความสําเร็จ”  นักเรียนท้ัง นักเรียนท้ัง 82  คน แสดงความคิดเห็นไดมากกวา คน แสดงความคิดเห็นไดมากกวา 1  ความเห็น ดังน้ีความเห็น ดังน้ี  

“

” 82 1
  

คุณลักษณะของสมาชิกกลุม จํานวนความเห็น รอยละ 
มีความสามัคคี รวมมือรวมใจ ชวยเหลือกัน  
ไมทะเลาะกัน  ไมสรางปญหา  ไมกอกวน 

74 27.61 

ต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี  ไมเอาเปรียบ    ไมเก่ียง
งาน  ไมอูงาน ไมกินแรงเพื่อน 

56 20.90 

มีความรับผิดชอบ 31 11.57 
   

คุณลักษณะของสมาชิกกลุม จํานวนความเห็น รอยละ 
มีความอดทน  เพียรพยายามไมยอทอตอปญหา
และอุปสรรค 

25 9.32 

มีนํ้าใจ เสียสละ ไมเห็นแกตัว 22 8.21 
คิดดี มีปญญา ใฝรู รอบคอบ มีความคิด  

สรางสรรค 
20 7.46 

มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ไมเผด็จการณ  
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

17 6.34 

ตรงตอเวลา 14 5.23 
มีใจรักงาน  อยากทํางาน 6 2.24 
ราเริง อารมณดี 3 1.12 

รวม 268 100 
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จากความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทําจากความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกกลุมท่ีจะทํา

ใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ จะเห็นวาความสามัคคีเปนคุณลักษณะที่    ใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ จะเห็นวาความสามัคคีเปนคุณลักษณะที่    

นักเรียนคิดวามีความสําคัญที่สุด  นักเรียนคิดวามีความสําคัญที่สุด  (รอยละ รอยละ 27.61)    ( 27.61)
    จะเห็นไดวาคนเปนครู  ไมวาใจะเห็นไดวาคนเปนครู  ไมวาในฐานะครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชานฐานะครูประจําช้ันหรือครูประจําวิชา

สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม "ความสามัคคีความสามัคคี" ไดหลากหลายรูปแบบ สําหรับครูไดหลากหลายรูปแบบ สําหรับครู

สังคมศึกษาที่ตองสอนทักษะกระบวนการทางสังคมใหนักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมศึกษาที่ตองสอนทักษะกระบวนการทางสังคมใหนักเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของ

สังคมอยูแลว กิจกรรมกลุมดูจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติของวิชา ครูสังคมศึกษาจึงสังคมอยูแลว กิจกรรมกลุมดูจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติของวิชา ครูสังคมศึกษาจึง

ควรตระหนักวาการสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นคุณคาและความจําเปนของ นักวาการสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นคุณคาและความจําเปนของ “ความ

สามัคคีสามัคคี”  จะใชวิธีการพร่ําพูดวา จะใชวิธีการพร่ําพูดวา “ตองสามัคคีตองสามัคคี”  ไมได แตจะตองใชกลวิธีใหนักเรียนไมได แตจะตองใชกลวิธีใหนักเรียน

เรียนรู   ผานการปฏิบัติจริงเพื่อให เรียนรู   ผานการปฏิบัติจริงเพื่อให “ความสามัคคีความสามัคคี”  แทรกซึมเขาในจิตใจของแทรกซึมเขาในจิตใจของ

นักเรียนทีละเล็กทีละนอยอยางสมํ่าเสมนักเรียนทีละเล็กทีละนอยอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพื่อใหพวกเขาเช่ือม่ันวา อและตอเน่ือง เพื่อใหพวกเขาเช่ือม่ันวา “ทุกทุก

สิ่งประสงคจงใจ จักเสร็จสมไดดวยสามัคคีสิ่งประสงคจงใจ จักเสร็จสมไดดวยสามัคคี”  และเม่ือโตขึ้นพวกเขาก็จะมี คําวา และเม่ือโตขึ้นพวกเขาก็จะมี คําวา 

“ความสามัคคีความสามัคคี”  เปนหลักของการดําเนินชีวิตเปนหลักของการดําเนินชีวิต  

" " 

ควรตระห “ความ

” “ ”

“ ”

“

”

“ ”
หากครูทุกคนใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูที่ปลูกฝงใหนักเรียนเห็นหากครูทุกคนใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูที่ปลูกฝงใหนักเรียนเห็น

ความสําคัญของ ความสําคัญของ “การรูรักสามัคคีการรูรักสามัคคี”  ประเทศชาติก็จะอยูรอดปลอดภัย เราคนไทยจะประเทศชาติก็จะอยูรอดปลอดภัย เราคนไทยจะ

อยูบนผืนแผนดินไทยอันเปนท่ีรักไดอยางสงบสุขตลอดไปอยูบนผืนแผนดินไทยอันเปนท่ีรักไดอยางสงบสุขตลอดไป  
“ ”
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	01หนอนไหม ... สายใยคุณธรรม
	สมาชิกห้อง ป.3/5 ประกอบด้วย  ครูประจำชั้น 2 คน   นิสิตฝึกสอน
	1 คน และนักเรียน  38 คน  เป็นชาย 21 คน  และหญิง 17  คน  พวกเราเริ่ม
	ศึกษาหนอนไหมจำนวน 10 ตัว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549     ต่อมาวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549   ชมรมรักษ์โรงเรียนได้นำหนอนมาเพิ่ม    ให้อีก  8  ตัว  หนอนตายไป  1 ตัว  เหลือหนอน 17 ตัว
	เพื่อให้หนอนไหมเป็นสื่อที่จะถักทอสายใยคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ผู้เขียนได้เริ่มกิจกรรมด้วยการสนทนากับนักเรียนในคาบกิจกรรมสนทนายามเช้า  เพื่อกล่อมเกลานักเรียนให้มีจิตสำนึกของการเป็น “เจ้าภาพ” ที่ทุกคนจะร่วมมือกันให้การดูแลบรรดา “น้องหนอน”  สมาชิกใหม่ของ   ครอบครัวป.3/5 ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้  ด.ช.นิธิ นิธิสหกุล เสนอว่าเราควรตั้งชื่อ “น้องหนอน”  เพื่อให้สามารถเรียกชื่อได้ถูกผู้เขียนก็อนุญาต พร้อมมอบภาระอันยิ่งใหญ่ให้ด.ช.นิธิไปหาชื่อให้ “น้องหนอน” ทั้ง 17 ตัว ด.ช.นิธิเสนอว่า น่าจะให้ชื่อว่า “อุ้ยอ้าย”  “ต้วมเตี้ยม”  ซึ่งตรงกับบุคลิกของ“น้องหนอน” เพื่อน ๆ ในห้องก็เห็นดีเห็นงามตามไปด้วย  ในวันนั้นแววตาของ ด.ช.นิธิ เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผู้เขียนเพียงแต่บอกนิธิ ไปว่า “ตั้งชื่อได้ครบเมื่อไรบอกครูด้วยนะ”
	เวลาผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ ด.ช.นิธิกลับมารายงานว่า  “อาจารย์ครับ  ผมตั้งชื่อไม่ไหวจริง ๆ เพราะจำไม่ได้ว่าตัวไหนตั้งแล้ว   และตัวไหนยังไม่ได้ตั้ง” ผู้เขียนก็เสนอแนะไปว่า “เราเอาสีป้ายที่ตัว“น้องหนอน” กันดีไหม” ด.ช.นิธิ มองหน้าผู้เขียนสายตาแสดงความแปลกใจในคำแนะนำ พร้อมกับบอกว่า “ทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยว ”น้องหนอน”เจ็บ” เป็นอันว่าพวกเราต้องอยู่ร่วมกับ “น้องหนอน” โดยไม่ต้องมีการเรียกชื่อกัน ยกเว้น“น้องหนอน” 1 ตัวที
	มีขนาดเล็กกว่าเพื่อน ๆ มาก  นักเรียนให้ชื่อว่า “น้องเล็ก”  ทุกคนให้การดูแลเอาใจใส่  ทะนุถนอม  “น้องเล็ก”  เป็นอย่างดีเพราะเกรงว่าอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่จนถึงเป็นผีเสื้อ
	ก่อนให้นักเรียนปฏิบัติการเลี้ยงหนอนไหม ผู้เขียนสอนให้นักเรียน  รู้จักวิธีให้อาหาร และเปลี่ยนกระดาษที่มีของเสียทิ้งอย่างเป็นระบบ และถูกอนามัย (แม้ว่าเราจะได้รับการบอกเล่าจากสมาชิกชมรมรักษ์โรงเรียนว่า หนอนไหมเป็นสัตว์ที่สะอาดก็ตาม) โดยทุกครั้งที่นักเรียน “เข้าเวร” นักเรียนต้องเตรียมถุงพลาสติก 2 ใบ ใบหนึ่งไว้สวมมือ อีกใบหนึ่งไว้ใส่ของเสียและใบหม่อนที่เก่าแล้วให้นักเรียนแบ่งงานกันว่าใครจะเป็นคนทำความสะอาดกล่องใส่หนอน ใครจะเป็นคนเปลี่ยนน้ำที่ถาดรอง ใครจะเป็นคนไปเอาใบหม่อนจากตู้เย็นมาฉีกให้หนอนกิน
	ชีวิตของหนอนไหมช่วงก่อนเป็นดักแด้คือ กินอาหาร นอน และ ถ่ายของเสีย  ดังนั้นต้องมีคนให้อาหารและเก็บของเสียทิ้ง  3  เวลา เช้า กลางวันและเย็น ผู้เขียนให้นักเรียนอาสาว่าใครสะดวกที่จะทำหน้าที่ตอนไหน  คนที่มาโรงเรียนเช้าอาสาทำหน้าที่ช่วงเช้าคนที่กลับเย็นรับอาสาทำหน้าที่ ตอนเย็น สำหรับตอนกลางวันก็เป็นหน้าที่ของคนที่เหลือ ทุกคนมาเข้าชื่อในตารางกำหนดภาระงานครบหมดทุกคนไม่มีใครเกี่ยงงอน มีปัญหาตรง     แย่งงานกันทำ เช่น คนที่ทำหน้าที่ตอนเช้าแล้ว อยากทำอีกขอช่วยคนที่ทำหน้าที่ช่วงกลางวันด้วยทำให้คนที่รับผิดชอบช่วงกลางวันไม่พอใจ (แม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ด้วยเจตนาที่เป็นกุศล) แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนกระตือรือร้น  อยากมีส่วนช่วยเลี้ยง”น้องหนอน” เป็นบรรยากาศ “การร่วมแรงร่วมใจ” ที่น่าประทับใจมาก
	จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของหนอนอย่างใกล้ชิด  นักเรียนพบว่า หนอนไหมจะแทะน้ำมันบริเวณริม ๆ  ใบที่มีรอยฉีก ดังนั้นนักเรียนจึงลองทดลองว่าระหว่างการฉีกกับการเอากรรไกรตัดอย่างไหนหนอนจะชอบมากกว่า   นักเรียนพบว่าการตัดทำให้มีบริเวณที่น้ำมันไหลออกมามากกว่าและหนอนไหมชอบมากกว่า  นักเรียนจึงใช้การซอยใบหม่อนด้วยกรรไกรแทนการฉีกด้วยมือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
	ช่วงหยุดวันพ่อแห่งชาติ 3 วัน  ด.ญ.เบญญา พรวัฒนกุล   อาสาดูแล “น้องหนอน” เธอให้เหตุผลว่า “ที่บ้านหนูมีต้นหม่อน ดังนั้นสะดวกมากค่ะ “น้องหนอน” จะได้กินอาหารสด ๆ” เมื่อนำ “น้องหนอน”กลับมาวันเปิดเรียน  ด.ญ.เบญญา เดินยิ้มกริ่มถือกล่องใส่ “น้องหนอน” มาที่ห้องเรียน          “น้องหนอน”  ทุกตัวอ้วนกลมราวกับจะปริ  แม้แต่ “น้องเล็ก” ก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วงที่ดูแลอยู่ที่บ้าน ด.ญ.เบญญาได้โทรศัพท์หาผู้เขียนเป็นระยะๆ เพื่อปรึกษาว่าจะทำอย่างไรกับ “น้องเล็ก” ที่ดูเหมือนป่วยตลอดเวลา  และเลี้ยงไม่โตเหมือน  “น้องหนอน” ตัวอื่น ๆ ผู้เขียนก็ให้กำลังใจและแนะนำให้ปฏิบัติเหมือน ๆ กับที่ทำกับ  “น้องหนอน”  ตัวอื่น ๆ 
	ช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญ 3 วัน 
	ด.ช.ธนกฤต วัฒนวรางกูร รับอาสาเป็น
	ผู้นำหนอนไหมไป ดูแลในช่วงนี้ หนอน
	13 ตัวเริ่มเข้าดักแด้ ซึ่งเป็นจำนวนที่
	มากที่สุดของระดับชั้นดังนั้นเมื่อ 
	ด.ช.ธนกฤต วัฒนวรางกูร นำกล่องใส่
	หนอนกลับมาโรงเรียนในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549 จึงสร้างบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่นักเรียนทั้งระดับชั้นนักเรียนต่าง แวะเวียนกันมา
	นับจำนวนดักแด้ที่เกาะอยู่บนกระดาษสีขาว พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีเลี้ยงดู “น้องหนอน” ของห้อง ป.3/5  มีการมาสัมภาษณ์ ด.ช.ธนกฤต ว่าเลี้ยงอย่างไร  “น้องหนอน”  จึงมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วกว่าห้องอื่น ๆ คำตอบคือ “เราเลี้ยงดูอย่างดี จับเขาเบา ๆ และให้อาหารสด ๆ ทุกมื้อ”
	นักเรียนออทิสติกข้างห้องสนใจกรรมวิธีเลี้ยงดูหนอนของห้อง ป.3/5  มากเป็นพิเศษ  เธอพยายามมาคาดคั้นกับผู้เขียนว่า  “อาจารย์ช่วยบอกหน่อยซิว่าเลี้ยงด้วยอะไร  หนอนถึงได้โตอย่างนี้ จะเอาไปให้กินบ้าง”  พอผู้เขียนตอบว่า  “ก็เลี้ยงด้วยความรัก  และความเมตตาไง  ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรตอนเย็นแวะมานะจะทำให้ดู”   คนถามส่งค้อนแล้วเดินกลับห้องทันที คงจะกลับไปทบทวนวิธีการเลี้ยงใหม่   ผู้เขียนสืบทราบมาว่าที่ห้องนั้นหนอนตายหลายตัว  ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน  เช่น ถูกตะเกียบหนีบขาดครึ่งตาย  หล่นลงพื้นท้องแตกตาย  หล่นลงน้ำในจานรองกล่องใส่หนอนตาย  เป็นต้น
	เมื่อการเลี้ยงหนอนไหมดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดหัวข้อในการนำเสนอ       ผลการศึกษา ในที่สุดได้ข้อสรุปว่าให้ทุกห้องศึกษาภาพรวมวงจรชีวิตของหนอน  และแต่ละห้องศึกษาเจาะลึกบางเรื่อง  และนำเสนอผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 13.05 – 14.45 น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร อุบล  เรียงสุวรรณ  หัวข้อที่แต่ละห้องศึกษา  คือ
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	เมื่อห้อง ป.3/5  ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่อง “อาหารจากต้นหม่อน”     ผู้เขียนประชุมนักเรียนเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนักเรียนส่วนหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่า“กลุ่มศิลปิน”  อาสาทำแผ่นพับแนะนำเมนูอาหารจานเด็ดที่ทำจากต้นหม่อนตั้งแต่ใบจรดราก โดยมีนักเรียนทั้ง
	ห้องช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
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	นอกจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันคิดหารูปแบบการนำเสนอ       ผลการศึกษา ได้ข้อสรุปว่าจะนำเสนอด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้              
	1. การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารแห้งและอาหารสดที่ทำมาจากต้นหม่อน  เช่น  ไวน์ผลหม่อน  เค้กใบหม่อน  คุ้กกี้ใบหม่อน    ยำใบหม่อน   ต้มโคล้งไก่ใส่ใบหม่อน  แยมผลหม่อน  ฯลฯ
	นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ทำจากต้นหม่อน  แล้วนำมารวบรวมไว้ที่ครูประจำชั้น  งานนี้เตรียมการกันหลายสัปดาห์  ชีวิตของนักเรียนช่วงนี้เรียกว่ามีแต่หนอนไหมกับต้นหม่อน  ทั้งครูและลูกศิษย์ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกจริง ๆ  
	2. การเสิร์ฟน้ำชาใบหม่อนกับขนมปังทาแยมผลหม่อนให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนได้ลิ้มชิมรส  กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณแม่ของนักเรียน  ที่พร้อมใจกันมาช่วยทำน้ำชาใบหม่อน  สอนนักเรียนทาแยมบนขนมปัง  และสอนวิธีเสิร์ฟอาหารอย่างถูกต้องให้รองอาจารย์ใหญ่ประธานในพิธีรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  
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