คำนำ
โปรแกรมสร้างวินัยในตนเองด้วยทฤษฎีการกากับตนเอง จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนและเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนาโปรแกรมไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ จานวนทั้งสิ้น 15 กิจกรรม
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 มารู้จักกระบวนการกากับตนเองกันเถอะ
กิจกรรมที่ 3 บทเรียนราคาแพง
กิจกรรมที่ 4 เรื่องของโดม
กิจกรรมที่ 5 หนูทาได้
กิจกรรมที่ 6 คิดดี ทาดี ได้ดี
กิจกรรมที่ 7 บ้านแสนสุข
กิจกรรมที่ 8 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
กิจกรรมที่ 9 ยืมแล้วไม่คืน
กิจกรรมที่ 10 เมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 11 รักษ์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 12 หอคอยงาช้าง
กิจกรรมที่ 13 ข้อตกลงของเรา
กิจกรรมที่ 14 ไม่แตกแถว
กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศ
เพื่อให้การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนบังเกิดผลสูงสุด ผู้ใช้โปรแกรมจึงต้อง
ศึกษาจุดประสงค์ วิธีการและลาดับขั้นตอนในการใช้โปรแกรมให้เข้าใจทุกขั้นตอนเพื่อสามารถนา
โปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่
สนใจในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง

คำชี้แจง
โปรแกรมสร้างวินัยในตนเองด้วยทฤษฎีการกากับตนเอง เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด
15 กิจกรรม โดยมีข้อควรคานึงและทาความเข้าใจในการใช้โปรแกรม ดังนี้
1. จุดประสงค์ของโปรแกรมสร้างวินัยในตนเอง คือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย
ในตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน คือ
1. ความรับผิดชอบ
2. ความอดทน
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง
4. ความซื่อสัตย์
5. ความเป็นผู้นา
6. การปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม
2. ขั้นตอนในการใช้โปรแกรมสร้างวินัยในตนเอง ประกอบด้วย กิจกรรมในโปรแกรม
ทั้งหมด 15 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมใช้เวลาดาเนินการ 60 นาที รวม 15 ครั้ง โดยมี
หลักการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดในเอกสารต่างๆ ในโปรแกรมให้เข้าใจ
2. ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาอย่างละเอียด
3. นักเรียนตอบแบบวัดวินัยในตนเองเพื่อวัดระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pre - test) นักเรียนตอบแบบวัดวินัยในตนเองอีกครั้งหลังเข้าร่วมโปรแกรม
(Post - test)
4. หลังเข้าร่วมโปรแกรมครูประจาชั้นทาการประเมินนักเรียนในแบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะความมีวินัยในตนเองโดยครูเป็นเวลา 1 สัปดาห์
5. ขณะปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรม ครูผู้ใช้โปรแกรมต้องคอยดูแล เอาใจใส่
แนะนาและให้คาปรึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมอย่างใกล้ชิด
3. กิจกรรมในโปรแกรมสร้างวินัยในตนเอง ด้วยทฤษฎีการกากับตนเอง
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 มารู้จักกระบวนการกากับตนเองกันเถอะ
กิจกรรมที่ 3 บทเรียนราคาแพง
กิจกรรมที่ 4 เรื่องของโดม
กิจกรรมที่ 5 หนูทาได้
กิจกรรมที่ 6 คิดดี ทาดี ได้ดี

กิจกรรมที่ 7 บ้านแสนสุข
กิจกรรมที่ 8 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
กิจกรรมที่ 9 ยืมแล้วไม่คืน
กิจกรรมที่ 10 เมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมที่ 11 รักษ์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 12 หอคอยงาช้าง
กิจกรรมที่ 13 ข้อตกลงของเรา
กิจกรรมที่ 14 ไม่แตกแถว
กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศ
4. ผู้ใช้โปรแกรมสร้างวินัยในตนเอง คือ ครู ควรมีทักษะและความรู้พื้นฐานในการจัด
กิจกรรมกลุ่มพอสมควร ศึกษาจุดประสงค์และวิธีดาเนินการของกิจกรรมให้ละเอียดทุกขั้นตอนใน
แต่ละกิจกรรมก่อนนาไปใช้และคอยให้คาปรึกษาและคาแนะนา สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรมและควบคุมสถานการณ์ให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 40 คน
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โปรแกรมสร้ำงวินัยในตนเองด้วยทฤษฎีกำรกำกับตนเอง
หลักกำรของโปรแกรม
โปรแกรมสร้างวินัยในตนเองด้วยทฤษฎีการกากับตนเองนี้เป็นโปรแกรมที่นาทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Konlberg’s moral Development) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
(Social Cognitive Theary) ของอัลเบิร์ท แบนดูรา (Albert Bandura) และแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการกับตนเอง (Self-Regulation) ของ Bandura Zimmer man Pintrich และ Boekaerts
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความมีวินัยในตนเองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้น
เตรียมการ ได้แก่ 1.1 การประเมินตนเอง 1.2 ประเมินงาน 1.3 การวิเคราะห์งาน 1.4 การตั้งเป้าหมาย
1.5 การวางแผน 2. ขั้นดาเนินการ ได้แก่ 2.1 การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 2.2 การควบคุมตนเอง
2.3 การสังเกตพฤติกรรมตนเองในสิ่งที่กระทา และ 3. ขั้นการประเมิน ได้แก่ การประเมินตนเอง
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับการฝึกกากับตนเองเพื่อสร้างความมีวินัยในตนเอง 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีความอดทน ความซื่อสัตย์ มีความเป็น
ผู้นาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
โครงสร้ำงของเวลำกำรฝึกอบรม
เป็นโปรแกรมฝึกนอกเวลาเรียนปกติ สัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
เวลา 15.30 – 16.30 น. เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่ำง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เมืองน้าดา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวน 40 คน
เนื้อหำที่ใช้ในโปรแกรม
1. ฝึกกากับตนเองตามกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง 15 กิจกรรม
2. เนื้อหาตามองค์ประกอบของการมีวินัยในตนเอง 6 ด้าน คือ
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2.1 ความรับผิดชอบ หมายถึง การทางานที่ไดรับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
ติดตามผลงานที่ได้กระทาให้เป็นผลสาเร็จด้วยความเอาใจใส และยอมรับในสิ่งที่ตน กระทา ทั้งในด้านที่
ส่งผลดีและผลเสีย
2.2 ความอดทน หมายถึง ความสามารถของรางกาย และจิตใจที่จะทนตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดใหสาเร็จได้ การทางานทุกอยางให้สาเร็จ โดยไมคานึงถึงอุปสรรคบังคับตนเอง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
2.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในลักษณะของการ ตัดสินใจ
ในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้อง กลาแสดงออกในการพูด การกระทา การแสดงความคิดเห็น ด้วยความมั่นใจ
ในการทางาน
2.4 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และตรงตามความเป็น
จริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
2.5 ความเป็นผู้นา หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่วางแผนให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย มีความเสียสละ ไม่ลาเอียง ปราศจากอคติ ให้อภัยในความผิดพลาดของผูอื่น
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไมเห็นแกตัว มีน้าใจเป็นนักกีฬา
2.6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ที่สามารถ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ตกลงกันไวในสังคม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ประกอบด้วยการปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
กิจกรรม เอกสำรและเครื่องมือประเมินผลประสิทธิภำพของโปรแกรม
กิจกรรม เอกสารและเครื่องมือประเมินผลโปรแกรมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรม จานวน 15 แผน โดยกิจกรรมเน้นเนื้อหาตามองค์ประกอบของ
วินัยในตนเอง 6 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความเป็น
ผู้นาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
2. เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดวินัยในตนเองของนักเรียนเป็นแบบวัดความสามารถ
ของบุคคลในการบังคับ ควบคุมตนเองทั้งทางด้านพฤติกรรม ความประพฤติไปในทิศทางที่ดี เหมาะสม
ตามที่มุ่งหวังไวด้วยตนเอง โดยปราศจากการบังคับเป็นไปด้วยความสมัครใจ รวมทั้งสามารถอยู่กับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยวัดได้จากแบบวัดวินัยในตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบวัดมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
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2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความมีวินัยในตนเองโดยครู ซึ่งประเมินโดยครู
ประจาชั้น โดยให้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากรายการพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 6 ด้าน
คือ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นาและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคม
2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
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กิจกรรมที่ 1
ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศ
เวลำ 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………….
แนวควำมคิด
คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง เป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนควรปฏิบัติ โดยมี
แนวทางการปฏิบัติตน ได้แก่ มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีความเป็น
ผู้นา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรม
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องความมีวินัยในตนเอง
สือ่
1. ใบความรู้ เรื่อง “คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง”
2. ใบงาน เรื่อง “คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง”
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
นักเรียนเริ่มต้นเรียนรู้ผ่านโปรแกรมสร้างวินัยในตนเองด้วยทฤษฎีการกากับตนเอง โดยมี 3
ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนแนะนาตัว ทาความรู้จัก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกัน
- ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรม
- ครูอธิบายวิธีการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติตัวของนักเรียนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากกิจกรรม
2. ขั้นกิจกรรม
- ครูถามคาถามว่า “ถ้าให้นึกถึงคาว่า มีวินัย นักเรียนจะนึกถึงอะไรหรือพฤติกรรม
แบบใด เป็นอย่างแรก”
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- ครูยกตัวอย่างข้อความที่แสดงถึง คาว่า “มีวินัย” และอธิบายความหมายของ
คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง
- ครูแจกบันทึกการกากับตนเอง และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
“คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง”
- ครูให้นักเรียนดูกรณีตัวอย่างวีดิทัศน์การมีวินัย
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะวินัยในตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตความร่วมมือในการทากิจกรรมของนักเรียนในกิจกรรมที่ 1
2. ครูตรวจสอบความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะมีวินัยในตนเองจากการตอบคาถามในใบ งานที่ 1
เรื่อง“คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง” พร้อมทั้งเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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ใบควำมรู้
คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง
คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการบังคับ ควบคุมตนเอง
ทัง้ ด้านพฤติกรรม ความประพฤติไปในทิศทางทีด่ ี เหมาะสมตามที่มุ่งหวังไวด้วยตนเอง โดยปราศจาก
การบังคับเป็นไปด้วยความสมัครใจ รวมทั้งสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้มีวินัยใน
ตนเองเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดังตารางนี้
ด้ำน
ความรับผิดชอบ
ความอดทน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความซื่อสัตย์

ความเป็นผู้นา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม

ลักษณะพฤติกรรม
ทำงำนที่ได้มอบหมำยอย่ำงมีคุณภำพ ติดตำมผลงำนที่ได้กระทำให้
เป็นผลสำเร็จด้วยควำมเอำใจใส่ ยอมรับในสิ่งที่ตนกระทำ ทั้งในด้ำน
ที่ส่งผลดีและผลเสีย
ตัดสินใจในสิ่งที่ตนเห็นว่ำถูกต้อง กลำแสดงออกในกำรพูด กำร
กระทำ กำรแสดงควำมคิดเห็นด้วยควำมมั่นใจในกำรทำงำน
ทำงำนทุกอยำงให้สำเร็จ โดยไมคำนึงถึงอุปสรรค บังคับตนเอง
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเปนไปตำมเปำหมำย
ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม และตรงตำมควำมเป็นจริง
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงตรงไปตรงมำต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทำงกำย
วำจำ ใจ
วำงแผนให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนให้ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
มีควำมเสียสละ ไม่ลำเอียง ปรำศจำกอคติ ให้อภัยในควำมผิดพลำด
ของผูอื่น มีควำมเห็นอกเห็นใจ
ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบที่ตกลงกันไวในสังคม ทั้งต่อหน้ำและลับ
หลัง ประกอบด้วยกำรปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน
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ใบงำน
คุณลักษณะมีวินัยในตนเอง
จงลากเส้นโยงข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะมีวินัยในตนเอง

ฉันดูแลรักษา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนอย่างดี
ฉันช่วยปิดน้า ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้
ฉันตรวจการบ้าน หรือรายงานก่อนส่งทุกครั้ง
ฉันใช้เงินค่าขนม ไปเล่นเกมออนไลน์ทุกวัน
คุณลักษณะมีวนิ ัยในตนเอง

ฉันเข้าแถวเสมอ ไม่เคยแซงแถวผู้อื่น
ฉันชอบเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
ฉันวางแผนการอ่านหนังสือสอบล่วงหน้า
ฉันตั้งใจเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ
ฉันดีใจที่ได้เป็นตัวแทนนาเสนอรายงานหน้าห้อง
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กิจกรรมที่ 2
ชื่อกิจกรรม มำรู้จักกระบวนกำรกำกับตนเองกันเถอะ
เวลำ 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………
แนวควำมคิด
กระบวนการกากับตนเอง เป็นกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีการ
ตั้งเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติ มีการเตือนหรือการควบคุมตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการกากับตนเองแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการ คือ การคิดวิเคราะห์ ประเมินลักษณะของตนเอง ลักษณะของ
งานหรือ หัวข้อกิจกรรม เพื่อกาหนดเป้าหมายและวางแผนการดาเนินการในการบรรลุเป้าหมายอย่าง
เป็นขั้นตอน ขั้นเตรียมการมีขั้นตอนย่อยทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้
1.1 การประเมินตนเอง คือ การรับรู้และประเมินตนเองด้านลักษณะ
พฤติกรรม ความถนัด ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมหรืองานต่างๆ และลักษณะพฤติกรรมที่ควร
พัฒนา
1.2 การประเมินงาน คือ การรับรู้ว่าลักษณะของสิ่งที่ปฏิบัติหรือกิจกรรม ด้านความ
ยากหรือความง่าย และประเมินความเหมาะสมระหว่างลักษณะนั้นกับตนเอง
1.3 การวิเคราะห์งาน คือ การวิเคราะห์ลักษณะของงานหรือกิจกรรม ด้านจุดประสงค์
ของงานหรือกิจกรรม ด้านลักษณะกระบวนการของงานหรือกิจกรรมนั้น
1.4 การตั้งเป้าหมาย คือ การกาหนดสิ่งที่ต้องการจากงานหรือกิจกรรมนั้น โดย
พิจารณาเป้าหมายให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง
1.5 การวางแผน คือ การวางลาดับขั้นตอนการปฏิบัติของตนเอง เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ตนตั้งไว้
2. ขั้นการดาเนินการ คือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติตามเป้าหมายได้
สาเร็จ โดยมีการควบคุมตนเอง และสังเกตพฤติกรรมของตนเองระหว่างที่ปฏิบัติ ขั้นดาเนินการมี
ขั้นตอนย่อยทั้งหมด 2 ขั้น ดังนี้
2.1 การควบคุมตนเอง คือ การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ หรือการ
ปฏิบัติที่สามารถนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
2.2 การสังเกตพฤติกรรมตนเองในสิ่งที่กระทา คือ การรับรู้พฤติกรรมของตนเอง
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ในขณะดาเนินกิจกรรมหรือดาเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อเป้าหมายของตน ในการสังเกตพฤติกรรม
ตนเอง เป็นการเตรียมเพื่อการประเมินตนเองต่อไป
3. ขั้นการประเมินตนเอง คือ การประเมินพฤติกรรมตนเองหลังจากการดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ว่าสาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการตั้งเป้าหมายครั้ง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการกากับตนเองได้
2. นักเรียนสามารถใช้แบบบันทึกการกากับตนเองตามสถานการณ์ที่กาหนดได้
สื่อ
1. แบบบันทึกการกากับตนเอง
2. ใบความรู้ “การกากับตนเอง คืออะไร?”
3. ใบงาน “การกากับตนเอง คืออะไร?”
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูแจกใบความรู้ที่ 2 “การกากับตนเอง คืออะไร?” เพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการกากับตนเอง
2. ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายกระบวนการการกากับตนเองให้กับนักเรียน
- ครูแจกใบงานที่ 2 “การกากับตนเอง คืออะไร?” ให้นักเรียนทา โดยครูอธิบาย
วิธีการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการกากับตนเองทีละช่องตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อประเมินตนเอง
ตามหัวข้อที่กาหนด คือ หัวข้อ “อ่านทบทวนสิ่งที่เรียนในวันนี้ของวิชา.....” โดยให้นักเรียนเลือกทบทวน
สิ่งที่เรียนในวิชาใดก็ได้ภายในวันที่ดาเนินกิจกรรมนี้
ขั้นที่ 2 หลังการประเมินตนเองในขั้นเตรียมการ ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง ต้องการ
และวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ขั้นที่ 3 ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้องปฏิบัติตามแผนที่ตนวาง
ไว้ตลอด 1 วันของวันที่ทากิจกรรม โดยตลอดการปฏิบัตินักเรียนต้องควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม แผน
และสังเกตสิ่งที่ตนปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเองในวันถัดไป
ขั้นที่ 4 ในวันที่ทากิจกรรมถัดไป หลังจากขั้นดาเนินการเรียบร้อย ครูให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นหรือพูดถึงการตั้งเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง จากนั้นให้
นักเรียนประเมินว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกากับตนเองโดยสังเขป
- ครูให้นักเรียนทบทวนการใช้แบบบันทึกการกากับตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนกลุ่มทดลองในกิจกรรมนี้
2. ครูตรวจสอบการใช้แบบบันทึกการกากับตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลอง พร้อมทั้งเขียนชื่นชม
หรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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ใบควำมรู้
“กำรกำกับตนเอง คืออะไร?”
การกากับตนเอง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตัวบุคคลเป็นคนควบคุมการดาเนินการจัดการกับ
ตนเองอย่างเป็นระบบ โดยมีการตั้งเป้าหมายและค้นหากลวิธีในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ของตนโดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังตารางต่อไปนี้
ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนย่อย
ลักษณะกำรปฏิบัติ
1. ขั้นเตรียมการ การประเมินตนเอง
การรับรู้และประเมินว่าตนเองมีพฤติกรรมอย่างไร
มีความถนัดในด้านใด มีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรืองานต่างๆ หรือไม่ และ
พฤติกรรมใดควรปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น
การประเมินงาน
การรับรู้ว่าสิ่งที่กาลังกระทาหรือกิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร มีความยากหรือง่ายและ
มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่
การวิเคราะห์งาน
งานมีลักษณะแบบใด มีความยากง่ายอย่างไร ตน
มีความต้องการอะไรหรือมีจุดมุ่งหมาย อะไรใน
การทางาน เป็นต้น
การตั้งเป้าหมาย
เมื่อวิเคราะห์งานแล้วรู้ว่าตนต้องกระทาสิ่งใด
จึงตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งนั้น
การวางแผน
การจัดการหรือวางระบบ แผนการดาเนินที่ จะทา
ให้บรรลุเป้าหมายนั้น
2. ขั้นดำเนินกำร การปฏิบัติตามแผน
ควบคุมตนเองและมีการสังเกตพฤติกรรม ตนเอง
ที่วางไว้
ในสิ่งที่กระทา
3. ขั้นกำรประเมิน การประเมินตนเอง
หลังจากที่ลงปฏิบัติในขั้นดาเนินการแล้ว
ขั้นการประเมินเป็นขั้นเพื่อให้บุคคลรับรู้ถึงผล
จากการกระทาของตนเองและสามารถ นาไปสู่
การพัฒนาการตั้งเป้าหมาย การวางแผนที่ดีขึ้น
ในครั้งต่อๆ ไป
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ใบงำน
“กำรกำกับตนเอง คืออะไร?”
การกากับตนเอง คือ ____________________________________________________
__________________________________________________________________
ตัวอย่ำง แบบบันทึกกำรกำกับตัวเอง หัวข้อ “อ่านทบทวนสิ่งที่เรียนในวันนี้ ของวิชา ....................”
1.ขั้นเตรียมกำร

วิชำ ....................... เรื่อง ...................................
เรื่องที่เรียนวันนี้

ยากสาหรับฉัน
ไม่ยากสาหรับฉัน

ฉันเรียนรู้เรื่องหรือไม่

ฉันเรียนรูเ้ รื่อง
ฉันเรียนไม่รเู้ รื่อง

ฉันจะทำอย่ำงไรเพื่อให้เรียนดีขึ้น???

3. ขั้นประเมินตนเอง

ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
กำรตั้งเป้ำหมำยในครั้งต่อไปได้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรเรียนเรื่องนี้ คือ...
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
2. ขั้นดำเนินกำร

ฉันต้องวำงแผน ดังนี้

ลงมือทำเลย
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 3
ชื่อกิจกรรม บทเรียนรำคำแพง
เวลำ 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………….
แนวควำมคิด
ความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผู้มีวินัยในตนเอง ดังนั้นการสอนให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของความรับผิดชอบ จะทาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ผู้ที่มีความ
รับผิดชอบจะเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือส่วนผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบจะเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
3. นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการทางานส่งครูหรือ
การทาการบ้าน
สื่อ
1. เอกสารกรณีตัวอย่างเรื่อง “บทเรียนราคาแพง”
2. แบบบันทึกการกากับตนเอง
3. บันทึก TO DO LIST
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการ
กากับตนเอง ในหัวข้อ “งานที่ได้รับมอบหมาย”
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองใน หัวข้อ “งานที่ได้รับมอบหมายใน 1 วัน”
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ครูให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วัน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
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2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ดีของตนเองในอดีต
นักเรียนยอมรับหรือไม่ยอมรับการกระทานั้น เพราะเหตุใด และนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
2.3 แจกเอกสาร กรณีตัวอย่างเรื่อง “บทเรียนราคาแพง” ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษา
2.4 เมื่อนักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างเรื่อง “บทเรียนราคาแพง” เรียบร้อยแล้ว ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป วิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องต่อไปนี้
(1) นักเรียนคิดว่ากัปตันและเพื่อนตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ ที่ยอมรับกับ
ครูว่าเป็นผู้ทากระจกแตก
(2) ถ้านักเรียนเป็นกัปตันนักเรียนจะทาอย่างไร เมื่อทากระจกแตก
2.5 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบและผลเสีย
ของการขาดความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม
3.3 ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม และการทางานภายในกลุ่ม
2. การเปรียบเทียบผลดีของการที่บุคคลมีความรับผิดชอบและผลเสียของการขาดความ
รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึกการกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ
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บทเรียนรำคำแพง
เหตุเกิดในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาพัก
เที่ยง นักเรียนทุกคนลงมาจากห้องเรียนเพื่อมารับประทานอาหารกลางวัน กัปตันเป็นนักเรียนคนหนึ่ง
ในชั้นเรียนและเป็นหัวหน้าชั้นเรียนด้วย เมื่อกัปตันรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นึก
อยากเล่นฟุตบอล แต่ไม่อยากลงไปเล่นที่สนาม จึงชวนเพื่อนๆ ไปเล่นฟุตบอลในห้องเรียนเมื่อถึง
ห้องเรียนทุกคนก็ช่วยกันเลื่อนโต๊ะ เก้าอี้ ไปไว้หลังห้อง เพื่อพื้นที่หน้าห้องมีที่ว่างพอสาหรับเล่นฟุตบอล
ในขณะที่ทุกคนกาลังเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานนั้นบังเอิญกัปตันได้เตะฟุตบอลไปโดนกระจกที่ฝาผนัง
แตกไปหนึ่งบาน กัปตันและเพื่อนๆ ตกใจมาก เพราะถ้าคุณครูประจาชั้นทราบจะต้องถูกลงโทษแน่นอน
กัปตันจึงสั่งเพื่อนๆ ไม่ให้บอกใคร แล้วรีบเก็บเศษกระจกที่แตกไปทิ้งถังขยะ และรีบลงไปข้างล่างทันที
เมื่อถึงเวลาบ่ายโมงตรงคุณครูอารียา ซึ่งเป็นคุณครูประจาชั้นได้เข้ามาในห้องเรียน แล้วสังเกตเห็นว่า
กระจกแตกไปหนึ่งบาน ถึงถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าใครเป็นคนทากระจกแตก นักเรียนทั้งห้องเงียบ ไม่
ยอมตอบ คุณครูอารียาจึงถามกัปตันซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นเรียน กัปตันรีบตอบปฏิเสธทันทีว่าไม่ทราบว่าใคร
เป็นคนทากระจกแตก เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษ คุณครูอารียาจึงสั่งว่าถ้าวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้คนทาผิด
จะต้องถูกลงโทษทั้งห้อง และเฉลี่ยเงินซื้อกระจกใหม่เมื่อเลิกเรียนแล้ว ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน
กัปตันและเพื่อนๆ ที่เล่นฟุตบอลด้วยกันปรึกษาว่าจะทาอย่างไรกันดี ในที่สุดทุกคนก็ตกลงว่าให้ไปนอน
คิดมาหนึ่งคืน แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยมาปรึกษากันใหม่ คืนนั้นกัปตันนอนไม่หลับ นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อตอนกลางวัน แล้วนึกเสียใจในการกระทาของตนเอง ซึ่งตนเองเป็นถึงหัวหน้าชั้นเรียน เมื่อทาผิดแล้ว
ไม่ยอมรับผิดจะทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นกัปตันได้ไปพบคุณครูอารียาและบอกความจริง
ให้คุณครูทราบและยอมรับความผิดที่ตนเองก่อไว้ และยอมชดใช้ค่าเสียหาย และสัญญากับคุณครูว่า
ต่อไปนี้เขาจะไม่เล่นฟุตบอลในห้องเรียนอีกแล้ว ซึ่งเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และจะ
พูดแต่ความจริงไม่โกหกใครอีกต่อไป
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้ งำนที่ได้รับมอบหมำย
1.ขั้นเตรียมกำร
วันนี้ฉันมีการบ้าน.........วิชา รายงาน………..เรื่อง
ฉันคิดว่าถ้าการบ้านหรือรายงานของฉันทาด้วย
ความตั้งใจและรอบคอบ จะทาให้ได้คะแนนที่ดี
 ใช่  ไม่ใช่
ฉันคิดว่าการทาการบ้านหรือรายงาน
 จาเป็นและไม่ยาก  ไม่จาเป็นและยาก

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำร
ตั้งเป้ำหมำยในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรทำกำรบ้ำนหรือรำยงำนวันนี้
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. ………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 4
ชื่อกิจกรรม เรื่องของโดม
เวลำ 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………….…………………………………………….
แนวควำมคิด
ความรับผิดชอบในการทางานเป็นคุณธรรมที่จะสร้างผลสาเร็จของงานหากใครไม่มีคุณธรรม
ในข้อนี้จะทางานไม่สาเร็จ ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทางานจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ เอาใจใส่ต่องาน
มุ่งมั่นที่จะทางานให้เป็นผลสาเร็จ รู้จักวางแผนการทางาน ขยัน อดทน ไม่ท้อถอยต่อความยากลาบาก
และอุปสรรคต่างๆ ค้นหาวิธีการทางานด้วยสติปัญญาให้งานสาเร็จอย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ผู้ที่
จะมีความรับผิดชอบต่อการทางานต้องอบรมบ่มนิสัยตนเอง หัดทางานง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยๆ ยากขึ้น มี
จิตใจมุ่งมั่นต่อการทางานให้เสร็จ เอาใจใส่ดูแล ไม่ละทิ้งงานกลางคัน หากอบรมบ่มนิสัยตัวเองเช่นนี้ก็จะ
เกิดความรับผิดชอบความสานึกในหน้าที่ของตนเองด้วยการปฏิบัติอย่างตั้งใจ พากเพียรย่อมทาให้
บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
2. นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการทางานส่งครูหรือ
ทาการบ้าน
สื่อ
1.
2.
3.
4.

เอกสารเรื่องสั้น การแสดงบทบาทสมมุติ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
แบบบันทึกการกากับตนเอง
บันทึก TO DO LIST

ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
1. เริ่มฝึกกระบวนการกากับตนเอง ขั้นการประเมินตนเองโดยให้นักเรียนประเมิน
ตนเองลงในแบบบันทึกการกากับตนเอง ในห้วข้อ “งานที่ได้รับมอบหมายใน 1 วัน”
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2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียน เมื่อครูสั่งงานให้
ไปทาเป็นการบ้าน นักเรียนมีวิธีปฏิบัติหรือวางแผนอย่างไร เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย
ทันเวลา และเมื่อนักเรียนส่งงานตามกาหนดเวลา แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าส่งไม่ทันตามเวลาที่
กาหนดนักเรียนรู้สึกอย่างไร และมีผลอย่างไร
2. ขั้นกิจกรรม
2.1 ครูขออาสาสมัครเพื่อเตรียมการแสดงจานวน 5 คน
2.2 ครูแจกเอกสารบทบาทสมมุติของแต่ละคนให้ผู้แสดงอ่านและให้เตรียมตัว
แสดง พร้อมทั้งจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
2.3 นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้ร่วมแสดงบทบาท
สมมุติให้ชมการแสดงด้วยความตั้งใจ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที
2.4 เมื่อแสดงบทบาทสมมุติเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนร่วมกันสรุป วิเคราะห์
เรื่องราวทีไ่ ด้ชมไปแล้วในประเด็นต่อไปนี้
(1) นักเรียนคิดว่าณัฐเป็นคนอย่างไร เพราะเหตุใด
(2) นักเรียนคิดว่าโดม เป็นคนอย่างไร เพราะเหตุใด
(3) นักเรียนคิดว่าคุณสมบัติข้อใดที่ทาให้ณัฐ ได้รับคัดเลือกผลงาน
ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
3.1 สุ่มนักเรียนที่ชมบทบาทสมมุติสรุป วิเคราะห์ และตอบคาถาม
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
3.3 ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ขั้นการเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การอภิปรายในชั้นเรียน
2. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึกการกากับ
ตนเองในขั้นประเมินผล
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บทบำทสมมุติ
สถำนกำรณ์
ณัฐเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีตั้งใจเรียน เป็นคนที่มีนิสัย
รอบคอบ ขยัน รับผิดชอบ ถ้ามีการนัดหมายให้มาทางานหรือเรียนเสริมณัฐก็จะมาก่อนเวลาเสมอ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทางานหรือเรียนเสมอ และณัฐยังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงเป็นที่รักของคุณครู
และเพื่อนๆ มากเมื่อกลับถึงบ้านทุกๆ วัน ณัฐจะรีบทาการบ้านเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่คุณครูกาหนดเมื่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน และจึงออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ก่อนนอนจะต้องนาหนังสือมา
อ่าน เพื่อทบทวนทุกวันเช้าวันจันทร์คุณครูประจาชั้นได้สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนวาดภาพ
ในหัวข้อ “รถยนต์ในอนาคต” โดยใช้สีอะไรก็ได้และได้แจ้งให้ทราบว่า ถ้านักเรียนคนใดต้องการจะส่งผล
งานของตนเองเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ให้นาผลงานมาส่งในตอนเช้าของวันศุกร์ ก่อนเวลา 8.00 น.
เพื่อให้คุณครูพิจารณาคัดเลือกส่งไปเป็นตัวแทนของโรงเรียน แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่ต้องการที่จะเข้าร่วม
ประกวดผลงาน ก็สามารถส่งงานได้ทั้งวัน ณัฐคิดและตั้งใจที่ส่งผลงานของตนเองเข้าร่วมประกวด เขาจึงวาง
แผนการวาดภาพอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน รวมทั้งคานวณเวลาที่จะทางานให้พอดี ตอนเช้าของวันศุกร์
ณัฐได้นาภาพวาดที่เสร็จเรียบร้อย สวยงามและมีความหมายมาส่งคุณครูตั้งเวลา 7.00 น. คุณครูจึงได้นา
ผลงานของณัฐไปตั้งแสดงให้เพื่อนๆ ดูบนโต๊ะโดมเป็นเพื่อนนักเรียนในชั้นเดียวกับณัฐ และเป็นคนที่มีฝีมือ
ในการวาดภาพอย่างมาก ไม่ว่าจะประกวดภาพอะไร ก็มักได้รับรางวัลชนะเลิศตลอด โดมจึงตั้งใจที่จะส่ง
ภาพ “รถยนต์ในอนาคต” เช่นเดียวกัน เขาจึงค่อยๆ วาดภาพไปอย่างไม่รีบร้อน จนวาดเสร็จเป็นที่พอใจ
เหลือแต่การลงสีเพียงอย่างเดียว เขาตั้งใจว่าจะลงสีในตอนเย็นของวันพฤหัสบดี เพื่อให้ภาพออกมาดูสดใส
และสวยงาม ตอนเย็นวันพฤหัสบดีหลังจากโรงเรียนเลิก โดมรีบกลับบ้านเพื่อที่ลงสีภาพวาดให้เรียบร้อย
ระหว่างเดินทางกลับบ้านโดมได้พบกับรักษ์ และรักษ์ได้ชักชวนโดมไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้าน
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในตลาด โดมลังเลอยู่สักครู่ และคิดในใจว่าลงสีภาพหลังจากกลับมาคงไม่เป็นไร คงใช้เวลา
ไม่มากนัก เพราะเขามีความชานาญอยู่แล้ว จึงรับปากไปเล่นเกมกับรักษ์ หลังจากกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้ว โดมกับรักษ์ก็ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ทั้งสองเล่นเกมด้วยความสนุกสนาน
จนลืมดูเวลา จนกระทั่งดึก จึงชวนกันกลับบ้าน เมื่อโดมกลับไปถึงบ้านก็รู้สึกง่วงนอน จึงคิดว่าลงสีในตอน
เช้าก็คงทัน หลังจากนั้นโดมก็หลับไป เช้าวันรุ่งขึ้นโดมตื่นสาย เขาจึงรีบลงสี กว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็
เสียเวลาไปมากเขาจึงรีบแต่งตัวไปโรงเรียน โดมไปถึงโรงเรียนเวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเข้าแถวเคารพธง
ชาติพอดี เขาจึงรีบนาภาพวาดไปส่งให้คุณครู แต่คุณครูได้บอกกับโดมว่า ได้พิจารณาคัดเลือกภาพวาดที่จะ
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะเห็นว่าภาพวาดของโดม
สวยงามและมีความหมายมากก็ตาม แต่ไม่สามารถพิจารณาได้ เพราะโดมส่งงานไม่ทันเวลา โดมรู้สึกผิดหวัง
และเสียใจมาก ที่ตนเองไม่มีความรับผิดชอบ ห่วงแต่เล่นเกม จนทาให้งานเสร็จล่าช้า ส่งงานไม่ทันเวลาที่
กาหนด ส่วนผลงานณัฐได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ณัฐรู้สึก
พอใจมาก
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บทบำทของณัฐ
ฉันชื่อณัฐ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉันเป็นคนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย
มีความรับผิดชอบ และเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆ มาก ในตอนเช้าของวัน
จันทร์ คุณครูประจาชั้นได้สั่งให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน วาดภาพ ในหัวข้อ
“รถยนต์ในอนาคต” ฉันได้วางแผนการวาดภาพตามขั้นตอนและวาดภาพด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง จน
ภาพวาดเสร็จเรียบร้อย และนาไปส่งคุณครูในตอนเช้าของวันศุกร์ เวลา 7.00 น. ผลงานของฉันได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับจังหวัด ฉันภูมิใจอย่างมากและคิดว่า
การที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นเพราะฉันมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จนได้รับ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้
บทบำทของโดม
ฉันชื่อโดม เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉันเป็นคนที่มีความสามารถในการวาด
ภาพเป็นอย่างมาก จนได้รับรางวัลเกี่ยวกับการวาดภาพหลายรางวัล ในตอนเช้าของวันจันทร์ คุณครูได้
สั่งให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนวาดภาพในหัวข้อ “รถยนต์ในอนาคต” ฉันได้วาง
แผนการวาดภาพและวาดภาพไปเรื่อยๆ จนเสร็จเรียบร้อยและคิดจะลงสีน้าในตอนเย็นของวัน
พฤหัสบดี เพื่อให้ภาพออกมาสดใสและสวยงาม ในตอนเย็นของวันพฤหัสบดีหลังจากโรงเรียนเลิก ฉันรีบ
กลับบ้านเพื่อที่จะลงสีภาพวาดให้เรียบร้อย ระหว่างเดินทางกลับบ้านได้พบกับรักษ์ และรักษ์ได้ชักชวน
ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในตลาด ฉันคิดในใจว่าเอาลงสีภาพหลังจากกลับมาคงไม่
เป็นไร และใช้เวลาไม่มากนัก เพราะมีความชานาญอยู่แล้ว จึงรับปากจะไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับรักษ์
ฉันไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับรักษ์ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในตลาด เล่นเกมด้วยความสนุกสนาน จนลืมดู
เวลา จนกระทั่งดึก จึงชวนกันกลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านก็รู้สึกง่วงนอนมาก จึงคิดว่าเอาไว้ลงสีตอนเช้าก็คง
ทัน หลังจากนั้นก็หลับไปรุ่งเช้าฉันตื่นสาย จึงรีบลงสี กว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็เสียเวลาไปมาก ไปถึง
โรงเรียนเวลา 8.30 น. ซึ่งเลยกาหนดเวลาส่งผลงานแล้ว ฉันรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากที่ตัวเองไม่มีความ
รับผิดชอบทางานไม่เสร็จ ทาให้ส่งงานไม่ทันเวลาที่กาหนดไว้ ทาให้พลาดโอกาสในการส่งภาพวาดเข้า
ประกวดพิจารณา เป็นตัวแทนของโรงเรียนในครั้งนี้
บทบำทของรักษ์
ฉันชื่อรักษ์ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเป็นเพื่อนกับโดม ในตอนเย็นของ
วันพฤหัสบดี ฉันชวนโดมไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในตลาดจนดึก
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บทบำทของคุณครู
ฉันเป็นคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในตอนเช้าของวันจันทร์ได้สั่งให้นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนวาดภาพในหัวข้อ “รถยนต์ในอนาคต” โดยใช้สีอะไรก็ได้ และได้
แจ้งให้ทราบว่า ถ้านักเรียนคนใดต้องการจะส่งผลงานของตนเองเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ให้นา
ผลงานมาส่งในตอนเช้าของวันศุกร์ ก่อนเวลา 8.00 น.เพื่อให้คุณครูพิจารณาคัดเลือกส่งไปเป็นตัวแทน
ของโรงเรียน แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่อยากประกวดก็ให้ส่งผลงานได้ทั้งวัน ในตอนเช้าของวันศุกร์ ณัฐได้
นาภาพวาดที่เสร็จเรียบร้อย สวยงามและมีความหมายมาส่งตั้งแต่เวลา 7.00 น. ฉันได้พิจารณาคัดเลือก
ผลงานของณัฐให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดมจึงได้
นาภาพวาดมาส่งเมื่อเลยกาหนดเวลาแล้ว ฉันได้บอกกับโดมว่าได้พิจารณาภาพวาดของนักเรียนที่เสร็จ
เรียบร้อยและส่งภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น และได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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แบบบันทึกกำรกำกับตัวเอง
หัวข้อวันนี้ งำนที่ได้รับมอบหมำย
1.ขั้นเตรียมกำร
วันนี้ฉันมีการบ้าน.........วิชา รายงาน………..เรื่อง
ฉันคิดว่าถ้าการบ้านหรือรายงานของฉันทาด้วย
ความตั้งใจและรอบคอบ จะทาให้ได้คะแนนดี
 ใช่  ไม่ใช่
ฉันคิดว่าการทาการบ้านหรือรายงาน
 จาเป็นและไม่ยาก  ไม่จาเป็นและยาก

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำร
ตั้งเป้ำหมำยในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรทำกำรบ้ำนหรือรำยงำนวันนี้
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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TO DO LIST

บันทึก TO DO LIST นี้เป็นของ................................................
บันทึก วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ....................

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ทาการบ้าน
ทารายงาน
ตรวจทานการบ้าน
ตรวจทานรายงาน

ทาแล้ว
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กิจกรรมที่ 5
ชื่อกิจกรรม หนูทำได้
เวลำ 1 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................................
แนวควำมคิด
การรับรู้ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างค่านิยม การอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปใน การตัดสินใจเลือก
ค่านิยมนั้นจะก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการพูด การกระทาและการแสดงความคิดเห็น
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการเดินแถวไปทา
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนภายใน 1 วัน
สือ่
1. กรณีตัวอย่าง “เด็กชายจูเนียร์”
2. กรณีตัวอย่าง (เหตุการณ์)
3. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการ
กากับตนเอง ในหัวข้อ “ไม่แตกแถว” ดังนี้
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองในเรื่อง “ไม่แตกแถว”
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วัน เริ่มตั้งแต่หลังกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
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2. ขั้นกิจกรรม
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน แล้วดาเนินกิจกรรมดังนี้
- เลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม
- ตั้งชื่อกลุ่ม
- ศึกษาใบงาน (ครั้งละ 2 เหตุการณ์)
- อภิปราย ระดมสมอง และให้เหตุผลเพื่อเติมคาตอบลงในใบงาน
- กลุ่มสรุปการตัดสินใจเลือกพร้อมเหตุผล
- ส่งตัวแทนรายงานผลหน้าห้องเรียน
4. ครูนาคาตอบของแต่ละกลุ่มเสนอบนกระดาน แล้วร่วมกันอภิปรายเหตุผล ประกอบการ
เลือก
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการตัดสินใจเลือกสิ่งใดนั้นบุคคลต่างๆ มักเลือกสิ่งที่มี
ประโยชน์และมี คุณค่าตนเองและสังคม ตามความคิดและเหตุผลของแต่ละบุคคล
2. ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการและให้นักเรียน
ตรวจทานการกรอกข้อมูลของตน
กำรวัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
- ความสนใจในการทากิจกรรม
- การตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น
- การรายงาน
- การสรุปความคิดเห็นของนักเรียน
2. ครูตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึก กากับ
ตนเองหัวข้อ “ไม่แตกแถว” ในขั้นเตรียมการ พร้อมทั้งเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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กรณีตัวอย่ำง
”เด็กชำยจูเนียร์”
เด็กชายจูเนียร์เก็บเงินตกในห้องเรียนได้ และกาลังอยากได้เงินพิเศษไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อไป
ทัศนศึกษาพอดี เพื่อนที่เคยทะเลาะกันเดินเข้ามาในห้องถามหาเงินของตนเองที่ตกหายไป จูเนียร์ลังเล
ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะคืนเงินให้เพื่อนหรือเก็บเงินไว้ใช้เอง
ประเด็น
1. เด็กชายจูเนียร์น่าจะตัดสินใจอย่างไร
2. เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
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เลือกครั้งละ 2 เรื่องเท่ำนั้น
1. ในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้าท่วมนายแดงเป็นคนยากจนแต่ได้รับ
เลือกเป็นหัวหน้าในการรวมสิ่งของบริจาค เขาต้องการของบางอย่างจากการบริจาคนั้นถ้านักเรียนเป็น
นายแดงนักเรียนจะ
เก็บของนั้นไว้ เสียเอง
ไม่เก็บของนั้นไว้เสียเอง
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. ขณะเดินกลับจากโรงเรียนจะถึงบ้านแล้วนักเรียนบังเอิญเห็นเด็กเกเรประจาหมู่บ้านรุมชก
ต่อยเด็กยากจนคนหนึ่งซึ่งนักเรียนรู้จักจนเด็กคนนั้นได้รับบาดเจ็บมากและหลังจากชกต่อยเด็กผู้ถกู
ทาร้ายขอร้องให้นักเรียนเป็นพยานให้ เมื่อผู้ใหญ่บ้านทาการสอบสวนนักเรียนจะ
ไม่เป็นพยานให้
เป็นพยานให้
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.
3. ถ้านักเรียนทราบว่ามีคนร้ายมาซ่อนอยู่ในที่แห่งหนึ่งและคนร้ายนั้นได้กลับเนื้อกลับตัว
เป็นคนดีแล้วเมื่อมีตารวจมาถามหาเขานักเรียนจะ
บอกให้ตารวจทราบ
ไม่บอกให้ตารวจทราบ
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ชายคนหนึ่งป่วยมากและเสียใจที่น้องประพฤติไม่ดีจึงทาให้อาการไม่ดีขึ้นเขาได้ให้เพื่อน
คนหนึ่งไปสืบดูน้องของเขาว่าประพฤติดีหรือยังเพื่อนพบว่าน้องของเขายังไม่กลับตัวเป็นคนดีเมื่อชาย
ผู้นั้นถาม ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนชายผู้นั้นนักเรียนจะตอบว่า
น้องของเขากลับตัวเป็นคนดีแล้ว
น้องของเขายังไม่กลับตัวเป็นคนดี
เพราะ…………………..................................................................................................................................
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5. ถ้านักเรียนจาเป็นต้องซื้อของอย่างหนึ่งแต่พ่อค้าเรียกราคาแพงกว่าปกติเพราะรู้ว่านักเรียน
จาเป็นต้องใช้ของสิ่งนั้นถ้าเผอิญพ่อค้าคนนั้นทอนเงินให้นักเรียนเกินนักเรียนจะ
คืนเงินที่เกินให้เขา
ไม่คืนเงินที่เกินให้
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. ริมรั้วบ้านของนักเรียนเพื่อนบ้านปลูกชมพู่ลูกดกไว้มากมายและลูกชมพู่กาลังแก่เต็มที่ทอด
กิ่งเข้ามาในเขตบ้านของนักเรียน ถ้าเพื่อนบ้านไม่ทราบนักเรียนจะ
เก็บชมพู่กินโดยไม่บอกเจ้าของ
ไม่เก็บชมพู่กินก่อนที่จะบอกเจ้าของ
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. วันอาทิตย์นักเรียนตั้งใจจะเที่ยวสนุกกับเพื่อนๆ โดยเข้าป่าและปีนเขาเย็นวันศุกร์ ครู
ประจาชั้นบอกว่าวันอาทิตย์นี้จะมีแขกมาจากกรุงเทพฯ มาที่วัดขอร้องให้นักเรียนในชั้นมาช่วยเรื่อง
อาหารและน้าแก่แขก ทั้งนี้ไม่บังคับใครไม่มาก็ได้เมื่อถึงวันอาทิตย์นักเรียนจะ
ไปช่วยงานที่โรงเรียน
ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. สมมุติว่าในการสอบคราวหนึ่งนักเรียนทาข้อสอบไม่คอยได้แต่เพื่อนที่นั่งสอบอยู่ข้าง ๆ
เป็นคนที่เรียนเก่งและทาข้อสอบได้ดีเขาเข้าใจความเดือดร้อนของนักเรียนและส่ง กระดาษคาตอบ
ให้ลอกนักเรียนจะ
รับกระดาษคาตอบนั้นมาลอก
ไม่รับกระดาษคาตอบนั้น
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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9. เด็กคนหนึ่งเป็นคนที่อยากรู้ อยากเห็นวันหนึ่งพ่อไม่ อยู่เขาได้แอบเข้าไปในห้องเก็บของ
และเผอิญไปสะดุดถูกถ้วยชามแตกไป 2-3 ใบ เขาตกใจมากรีบออกมาข้างนอกและปิดห้องไว้อย่างเดิม
วันต่อมาพ่อของเขาได้เข้าไปในห้องพบถ้วยชามแตกจึงถามทุกคนในบ้านว่าใครเป็นคนทาหากนักเรียน
เป็นเด็กผู้นั้นจะ
ยอมรับว่าเป็นคนทา
ทาเฉยเสียไม่ยอมรับว่าเป็นคนทา
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. นักเรียนกาลังต้องการเงินเพื่อซื้อของที่จาเป็นแต่ขณะนั้นไม่มีเงินเลยเผอิญเพื่อนคนหนึ่ง
ซึ่งทางบ้านมีฐานะดีมากจ้างให้นักเรียนเขียนเรียงความเพื่อส่งครูเอาคะแนนนักเรียนจะ
รับเขียนเรียงความให้เพื่อน
ไม่รับเขียนเรียงความให้เพื่อน
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11. วันหนึ่งเพื่อนสนิทของนักเรียนสามคนได้ พานักเรียนไปที่ลับตาคนแล้วชวนให้นักเรียน
สูบบุหรี่ในตอนแรกนักเรียนปฏิเสธแต่เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าหากนักเรียนไม่สูบเขาและเพื่อนจะโกรธ
นักเรียนจะ
ไม่ยอมสูบบุหรี่
ยอมสูบบุหรี่
เพราะ…………………..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้คือ ไม่แตกแถว
1.ขั้นเตรียมกำร
ฉันเป็นผู้มีวินัย ดังนั้นฉันควรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ

ใช่
ไม่ใช่
การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่
ยากสาหรับฉัน
ไม่ยากสาหรับฉัน

3. ขั้นประเมินตนเอง
ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำรตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ คือ...
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 6
ชื่อกิจกรรม คิดดี ทำดี ได้ดี
เวลำ 1 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................................
แนวควำมคิด
การคิดเป็นกระบวนการของสมอง โดยใช้ประสบการณ์มาสัมผัสสิ่งเร้าและข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
แสวงหาคาตอบและตัดสินใจ การฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล ทาให้นักเรียนคิดตัดสินใจใน
สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทาได้ อันจะนาไปสู่การเลือกตัดสินใจ เลือกกระทาในสิ่งที่ดี หลีกเลี่ยงการกระทา
ที่ทุจริต
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตัวเองได้ว่าตนสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทาให้ตนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกในการพูด การกระทาและการแสดงความคิดเห็นด้วยความ
มั่นใจ
สื่อ
1. ภาพพฤติกรรมที่ดี และไม่ดี
2. ใบงานการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
3. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
ครูเริ่มการฝึกกระบวนการกากับตนเองขั้นการประเมินตนเองโดยให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในแบบบันทึกกากับตนเองในหัวข้อ “ไม่แตกแถว”
2. ขั้นดำเนินกิจกรรม
1. ครูนาภาพนักเรียนเข้าแถวรับอาหาร การเดินอย่างมีสมาธิ การเข้าแถวส่งงาน และ
ภาพนักเรียนตั้งใจเรียน หรือภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม พร้อมทั้งนาภาพที่ตรงกันข้ามมา
เปรียบเทียบ โดยครูใช้คาถามวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้นักเรียนดู
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกภาพจากข้อ 1 ในเรื่องพฤติกรรมดี
และไม่ดีกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้เวลาเตรียมตัว 10 นาที
3. แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามพฤติกรรมที่กลุ่มเลือกได้
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4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า พฤติกรรมที่แสดงตามบทบาทสมมุตินั้นดี
หรือถูกต้องหรือไม่ อย่างไร นักเรียนควรนามาเป็นแบบอย่างหรือไม่ ให้นักเรียนเขียนลงในใบงาน การ
วิเคราะห์ผลดี / ผลเสียของพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดี
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า การวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย ของการกระทาที่ดีและ
ไม่ดี ได้อย่างสมเหตุสมผล จะช่วยในการตัดสินใจเลือกทาในสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นการกระทาที่สุจริตและไม่เลือก
ทาในสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเป็นการกระทาที่สุจริต เพราะจะทาให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น
2. ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ขั้นการเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
- ความสนใจในการทากิจกรรม
- การตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น
- การรายงาน
- การสรุปความคิดเห็นของนักเรียน
2. ครูตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึก กากับ
ตนเองในขั้นประเมินผล พร้อมทั้งเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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ตัวอย่ำงภำพประกอบ
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ใบงำน
เรื่อง กำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามข้างล่างนี้
1. นักเรียนที่คิดว่าเรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติ เป็นการกระทาที่ดีและถูกต้องหรือไม่
เพราะเหตุใด
2. นักเรียนควรจะนาเรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติมาเป็นแบบอย่างหรือไม่ เพราะเหตุใด
3. นักเรียนคิดว่าการกระทาตามบทบาทสมมุตินั้น เป็นการกระทาที่สุจริต (ดี) หรือทุจริต (ไม่ดี)
ถ้าเป็นการกระทาที่ทุจริต (ไม่ดี) นักเรียนคิดว่าเป็นการทุจริต (ไม่ดี) ในเรื่องใด
4. นักเรียนบอกผลเสียของการกระทาที่ทุจริต (ไม่ดี) มาอย่างน้อย 3 ข้อ
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ใบงำน
เรื่อง กำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามข้างล่างนี้
1. นักเรียนที่คิดว่าเรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติ เป็นการกระทาที่ดีและถูกต้องหรือไม่
เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนควรจะนาเรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติมาเป็นแบบอย่างหรือไม่ เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนคิดว่าการกระทาตามบทบาทสมมุตินั้น เป็นการกระทาที่สุจริต (ดี) หรือทุจริต (ไม่ดี)
ถ้าเป็นการกระทาที่ทุจริต (ไม่ดี) นักเรียนคิดว่าเป็นการทุจริต (ไม่ดี) ในเรื่องใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนบอกผลเสียของการกระทาที่ทุจริต (ไม่ดี) มาอย่างน้อย 3 ข้อ
4.1..........................................................................................................................................
4.2.......................................................................................................................... ................
4.3.......................................................................................................................... ................
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้คือ ไม่แตกแถว
1.ขั้นเตรียมกำร
ฉันเป็นผู้มีวินัย ดังนั้นฉันควรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ

ใช่
ไม่ใช่
การเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่
ยากสาหรับฉัน
ไม่ยากสาหรับฉัน

3. ขั้นประเมินตนเอง
ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำรตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ คือ...
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 7
ชื่อกิจกรรม บ้ำนแสนสุข
เวลำ 1 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................................
แนวควำมคิด
การทางานใดๆ ถ้าสมาชิกมีความสามัคคีให้ความร่วมมือทาทุกอย่างให้สาเร็จโดยไม่คานึงถึง
อุปสรรค บังคับตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายงานนั้นย่อมสาเร็จและสมาชิกมี
ความสุข
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบังคับตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายได้
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการวางแผน และ
การเตรียมตัวสอบล่วงหน้า
สือ่
1. แผนภูมิเพลง “สร้างบ้าน”
2. ไม้จิ้มฟัน/ไม้กลัด (ตามจานวนผู้เรียน 1:6 ก้าน) กระดาษ (กลุ่มละ 1 แผ่น) นกหวีด
3. แบบบันทึกการกากับตนเอง
4. บันทึก TO DO LIST
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการ
กากับตนเอง ในห้วข้อ “เตรียมตัวสอบไม่ยากอย่างที่คิด”
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองใน หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวสอบไม่ยากอย่างที่คิด”
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ผู้วิจัยให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
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ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วันของที่ทากิจกรรม เริ่มตั้งแต่หลังกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
โดยตลอด การปฏิบัตินักเรียนต้องบันทึก To do list เพื่อเป็นการควบคุมและสังเกตพฤติกรรมของ
ตนเอง
2. ขั้นกิจกรรม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ให้แต่ละคนเข้าแถวตอนห่างกันพอประมาณ
2. ผู้เรียนนาไม้จิ้มฟัน/ไม้กลัด จานวนคนละ 6 ก้าน ไปวางรวมกันไว้ด้านหลังสุดของ
แต่ละกลุ่ม
3. เมื่อได้ยินเสียงนกหวีด ให้คนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มส่งไม้จิ้มฟัน/ไม้กลัด ส่งให้คน
ข้างหน้าต่อๆ จนถึงคนหน้าสุด ครั้งละก้าน จนครบ 6 ก้าน
4. เมื่อคนหน้าสุดได้รับไม้จิ้มฟัน/ไม้กลัด ครบจานวน 6 ก้าน ให้เริ่มนาไม้จิ้มฟัน/ไม้
กลัด สร้างรูปบ้านบนพื้นกระดาษ
5. เมื่อคนหน้าสุดสร้างบ้านเสร็จ ให้วิ่งไปต่อท้ายคนหลังสุด
6. คนหลังสุดส่งไม้จิ้มฟัน/ ไม้กลัด ส่งให้คนข้างหน้าต่อๆ จนถึงคนหน้าสุด ครั้งละก้าน
จนครบ 6 ก้าน ให้เริ่มนาไม้จิ้มฟันมากลัดสร้างรูปบ้านบนพื้น จนเสร็จแล้ววิ่งไปต่อท้ายคนหลังสุด ทา
จนเสร็จคนสุดท้าย แล้วให้ร้อง “เย้” แล้วนั่งลง
7. ครูซักถามผู้เรียนให้เกิดการวิเคราะห์ตามประเด็นต่อไปนี้
7.1 สาเหตุที่ทาให้กลุ่มทางานเสร็จช้ากว่ากลุ่มอื่น
7.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของแต่ละคนมีผลต่อการทางานในกลุ่มอย่างไร
7.3 เปรียบเทียบผลการทางานของกลุ่ม ครั้งใดที่ดีที่สุด เพราะอะไร
7.4 ถ้ามีบุคคล หรือกลุ่มใดไม่รักษากติกาของการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้สาระสาคัญ เพื่อปรับปรุงตนเองในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นว่า “การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ สมาชิกทุกคนต้องรู้จักอดทน รู้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และดาเนินการครบตามขั้นตอน (การรักษากฎ กติกา) มีระเบียบวินัย”
2. ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการ และให้นักเรียนตรวจทานการกรอก
ข้อมูลของตน
กำรวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนในกิจกรรม
2. ครูตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึกการ
กากับตนเองในขั้นเตรียมการ พร้อมทั้งเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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แผนภูมิเพลง “สร้ำงบ้ำน”
(สร้อย) ฮุยเลฮุย ป๊ะ ฮุยเลฮุย (ซ้า)
อย่ามัวนอนคุยให้เสียเวลา มาช่วยกันเห่ มาช่วยกันโห่ เฮโล สาระพา
สร้างบ้านตามใจผู้อยู่ สานอู่ตามใจผู้นอน โบราณสอนเอาไว้ว่า
แกงจืดต้องรู้คุณเกลือ น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
เด็กจะดีเพราะมีครูช่วย (ซ้า) บ้านจะสวยเพราะมีหลังคา (สร้อย)
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้ เตรียมตัวสอบไม่ยำกอย่ำงที่คิด
1.ขั้นเตรียมกำร
ฉันเตรียมตัวก่อนสอบ
 ทุกครั้ง  ไม่ทุกครั้ง
การเตรียมตัวก่อนสอบ
 ยากสาหรับฉัน  ไม่ยากสาหรับฉัน
ดังนั้น ฉันควรทาอย่างไร
ให้ฉันมั่นใจในการสอบมากขึ้น

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
กำรตั้งเป้ำหมำยในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรเตรียมตัวก่อนกำรสอบ
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. ………………………………………
4. …………………………………………………

41

TO DO LIST

บันทึก TO DO LIST นี้เป็นของ........................................................
บันทึก วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ....................

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว
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กิจกรรมที่ 8
ชื่อกิจกรรม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
เวลำ 1 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………….
แนวคิด
การปฏิบัติงาน การเรียน หรือทาสิ่งใดก็ตามหากทาด้วยความตั้งใจจริง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ใจจดจ่อต่องาน ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรค ส่งผลให้การปฏิบัติตนของ
นักเรียนประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามความต้องการ การประพฤติปฏิบัติที่แสดงว่ามีความเพียรพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคือ มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มีความอดทนประพฤติปฏิบัติสาเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน มีใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่ละทิ้ง และมีความพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อให้
ประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตัวเองได้ว่าตนสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทาให้ตนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
4. นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการเตรียมตัวสอบ
สือ่
1.
2.
3.
4.
5.

ถังน้าเจาะรู
ใบคาสั่ง
ใบงาน
แบบบันทึกการกากับตนเอง
บันทึก TO DO LIST

ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
1. ฝึกกระบวนการกากับตนเองขั้นการประเมินโดยให้นักเรียนประเมินตนเองลงในแบบ
บันทึกการกากับตนเอง
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
3. ครูชี้แจงกติกาในการทากิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจ
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2. ขั้นกิจกรรม
1. ครูมอบหมายให้นักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม หาวิธีตักน้าให้เต็มถัง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกลุ่ม
เท่านั้น
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามใบงาน
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเพื่อให้ได้แนวคิดว่าความเพียรปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรค ส่งผลให้งานประสบความสาเร็จ
2. ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนในกิจกรรม
2. ครูตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึก กากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะ
ให้กับนักเรียน
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ใบคำสั่ง
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มตักน้าให้เต็มถึงโดยใช้อุปกรณ์คือ กระป๋องตักน้า 2 ใบและอุปกรณ์ที่มี
อยู่ในตัวของสมาชิกแต่ละคนได้ โดยมีกติกา ดังนี้ คือ
1. ถังน้าอยู่ห่างจากแหล่งน้าประมาณ 3 เมตร
2. กาหนดเวลาในการตักน้า 10 นาที
3. สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม
4. น้าล้นถังถือว่าทางานสาเร็จ
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ใบงำน
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. นักเรียนใช้วิธีการใดจึงจะชนะอุปสรรคนี้ได้ และทาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. นักเรียนคิดว่าสาคัญที่ทาให้งานประสบความสาเร็จมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. จากคุณสมบัติข้อ 3 นักเรียนคิดว่านาไปใช้กากับตนเองในกิจกรรมอะไรบ้างและทาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบในการทางานและได้แสดงออกถึงลักษณะดังต่อไปนี้อย่างไร
(บทบาทของนักเรียนขณะทากิจกรรม)
1. การช่วยเหลือกันและกัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความเสียสละ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การวางแผนการทางาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

กลุม่ ……………………………………………………………..
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้ เตรียมตัวสอบไม่ยำกอย่ำงที่คิด
1.ขั้นเตรียมกำร
ฉันเตรียมตัวก่อนสอบ
 ทุกครั้ง  ไม่ทุกครั้ง
การเตรียมตัวก่อนสอบ
 ยากสาหรับฉัน  ไม่ยากสาหรับฉัน
ดังนั้น ฉันควรทาอย่างไร
ให้ฉันมั่นใจในการสอบมากขึ้น

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมินไปพัฒนำ
กำรตั้งเป้ำหมำยในครั้งต่อไปได้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรเตรียมตัวก่อนกำรสอบ
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. ………………………………………
4. …………………………………………………
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TO DO LIST

บันทึก TO DO LIST นี้เป็นของ........................................................
บันทึก วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ....................

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว

บันทึกของวิชา.....................................
รายการที่ต้องทา
ตั้งใจเรียนทุกครั้ง
เตรียมหนังสือให้พร้อม
อ่านทบทวนบ่อยๆ
อย่าลืมทาแบบฝึกหัด

ทาแล้ว
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กิจกรรมที่ 9
เรื่อง ยืมแล้วไม่คืน
เวลำ 1 ชั่วโมง
...............................................................................................................................
แนวควำมคิด
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สาคัญ มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริง ความ
ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ
ไม่คดโกง ส่งผลให้ตนเองและสังคมมีความสุข
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการพูดความจริง
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องซื่อสัตย์
สือ่
1. ใบความรู้ เรื่อง เงินซื้อนม
2. วีดิทัศน์เรื่อง พันท้ายนรสิงห์
3. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
1. ขั้นนำ
1. เริ่มกระบวนการกากับตนเองขั้นการประเมินตนเอง โดยให้นักเรียนประเมินตนเองลง
ในแบบบันทึกการกากับตนเอง ในห้วข้อ “ซื่อสัตย์แบบไหนในหัวใจคุณ”
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองใน หัวข้องานที่ได้รับมอบหมายใน 1 วัน
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ครูให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วัน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
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2. ขั้นกิจกรรม
1. ครูเปิดวีดิทัศน์สั้นเรื่องพันท้ายนรสิงห์ให้นักเรียนชม และร่วมอภิปรายว่า เพราะเหตุใด
พระเจ้าเสือถึงไม่ยอมประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แต่ให้ประหารหุ่นแทน เพราะอะไรพันท้ายนรสิงห์ถึง
ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ตามที่พระเจ้าเสือต้องการ
2. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “เงินซื้อนม” มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและ
ช่วยกันตอบคาถามในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอที่หน้าชั้นเรียน โดยครูช่วยสรุปอธิบาย
เพิ่มเติม ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การยืมสิ่งของ และการส่งคืนเจ้าของ ตามที่นักเรียน
เคยปฏิบัติมา
5. ครูนาคติพจน์ของลูกเสือสามัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” และสุภาษิตไทย “ซื่อกินไม่
หมด คดกินไม่นาน” , “คดในข้องอในกระดูก” มาให้นักเรียนร่วมอภิปรายถึงความหมาย
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อแสดงถึงการเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์และการปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงการมีความซื่อสัตย์ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
2. ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการและให้นักเรียน
ตรวจทานการกรอกข้อมูล
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การอภิปราย
2. ตรวจสอบจากแบบบันทึกกากับตนเองที่นักเรียนฝึกในขั้นเตรียมการ พร้อมทั้งเขียนชื่นชม
หรือเสนอแนะให้กับนักเรียน
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ใบงำน
เรื่อง เงินซื้อนม
เด็กชายป๋อง ไปโรงเรียนแต่เช้า แม่ฝากเงินให้ไปด้วย 300 บาท เพื่อซื้อนมผงของน้องที่จะ
หมดตอนเย็น เบิ้มรู้ว่าวันนี้ป๋องมีเงินมา จึงขอยืมเงินจากป๋องไป 100 บาท และบอกว่าพักกลางวันจะ
นามาคืนให้ หลังเลิกเรียนป๋องนั่งรอเงินที่เบิ้มขอยืมไปจนเกือบเย็นค่าก็ยังไม่ได้รับเงินคืนจากเบิ้ม ป๋อง
มีเงินไม่พอจะซื้อนมผงไปให้น้องตามที่แม่สั่งไว้ได้
ประเด็นที่ต้องพิจำรณำ
1. นักเรียนคิดว่าเบิ้มเป็นคนเช่นไร เพราะเหตุใด
2. นักเรียนคิดว่าป๋องจะมีความรู้สึกอย่างไร ขณะที่นั่งรอเงินจากเบิ้ม เพราะเหตุใด
3. ถ้านักเรียนเป็นป๋องจะทาอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้
4. วันนี้น้องของป๋องจะได้กินนมหรือไม่ เพราะเหตุใด
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้ ซื่อสัตย์แบบไหนในหัวใจคุณ
1.ขั้นเตรียมกำร
จากที่ฉันดูการแสดงท่าทางสมมุติของ
เพื่อนฉันคิดว่าการลอกการบ้านหรือลอกข้อสอบ
 เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น
 ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น
ฉันคิดว่าถ้าตั้งใจเรียน เตรียมตัวอ่านหนังสือ
ล่วงหน้า ฉันจะทาการบ้านและทาข้อสอบเองได้

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำรตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรทำกำรบ้ำนและกำรทำข้อสอบ
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………………

52
กิจกรรมที่ 10
ชื่อกิจกรรม เมล็ดพันธุ์แห่งควำมซื่อสัตย์
เวลำ 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………
แนวควำมคิด
ความซื่อสัตย์เป็นจริยธรรมที่ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ เพราะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติและ
บุคคลอื่นที่อยู่รอบข้าง ผู้มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติ
ส่วนผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ย่อมขาดคนเชื่อถือ และก่อให้เกิดผลร้ายต่อตนเอง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
2. นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ว่าตนสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่
3. นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่อง การไม่ลอกการบ้าน หรือ
ข้อสอบ
สื่อ
1. แบบบันทึกการกากับตนเอง
2. นิทานเรือ่ ง “เมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์”
3. ใบงาน
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1.ขั้นนำ
1. ครูเริ่มฝึกกระบวนการกากับตนเองขั้นประเมินตนเองโดยให้นักเรียนประเมินตนเองลง
ในแบบบันทึกการกากับตนเอง
2. ครูเริ่มกิจกรรมด้วยการเล่นเกมทายพฤติกรรม หรือท่าทางของเพื่อน โดยเลือก
อาสาสมัครจากนักเรียนห้องมาเป็นผู้ทาท่าทางให้เพื่อนทาย ครูกาหนดพฤติกรรมให้ คือ พฤติกรรม
การแซงแถว พฤติกรรมการทุจริตในการสอบ และพฤติกรรมการลอกการบ้านเพื่อน จากนั้นครูนา
พฤติกรรมที่มาจากเกมเป็นตัวอย่างในการอธิบายเกี่ยวกับการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด
2. ขั้นกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
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2. แจกใบงานที่มีนิทานเรื่อง “เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา” ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา
3. เมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย ตามคาถามต่อไปนี้ลง
ในใบงาน
(1) เหตุใดเศรษฐีจึงคิดอุบาย โดยให้ลูกนาเมล็ดพันธุ์ที่คั่วจนสุกไปเพาะพันธุ์
(2) ทาไมลูกชายคนเล็ก จึงใช้แต่เมล็ดพันธุ์ที่พ่อแจกให้
(3) ทาไมลูกชายทั้ง 9 คน ถึงนาเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นมาเพาะพันธุ์
(4) นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของเศรษฐี
(5) นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของลูกชายคนเล็ก
(6) นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของลูกชายคนชายทั้ง 9 คน
(7) การกระทาของลูกชายทั้ง 9 คนก่อให้เกิดผลดี-ผลเสีย อย่างไร
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
นักเรียนช่วยกันอภิปรายตามหัวข้อต่อไปนี้
(1) จากกรณีตัวอย่างนี้ ให้บอกผลดีที่เกิดจากการเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
(2) จากกรณีตัวอย่างนี้ ให้บอกผลเสียที่เกิดจากการเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์
(3) ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย
2. การอภิปรายถึงผลดี ผลเสีย ของการปฏิบัติตาม และไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
3. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกรอกแบบบันทึกกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง พร้อมเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับ
นักเรียน
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เศรษฐีเฒ่ำเจ้ำปัญญำ
ครั้งหนึ่งนั้นยังมี
เรี่ยวแรงอ่อนโรยรา
ไร่นามีมากมาย
เงินทองไม่ขาดแคลน
ทรัพย์สินที่มีอยู่
เลือกอย่างปรีชาชาญ
เรียกลูกทั้งสิบมา
ผู้ใดจักเหมาะสม
ลูกลูกหลายหลายคน
ควรได้สมบัติมา
เศรษฐีบอกช้าก่อน
ขอให้เจ้าทุกคน
จึงแจกเมล็ดพันธุ์
ปลูกไปตามครรลอง
กาหนดไว้สองเดือน
พ่อจะมอบแน่แน่
ส่วนเกณฑ์การตัดสิน
เที่ยงธรรมและถ้วนถี่
เมล็ดของพืชพันธุ์
ถ้าเจ้าสามารถให้
เจ้าจักได้ทรัพย์สิน
พ่อจักคอยติดตาม
ลูกลูกต่างรับปาก
พวกเราทุกทุกคน
ดูแลเอาใจใส่
เวลาก็ผันผ่าน
ลูกลูกทั้งเก้าคน
ปลูกพืชได้ผลดี
ส่วนลูกคนสุดท้อง

เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
จึงอยากหาทายาทแทน
ปลูกข้าวขายได้หลายแสน
เพราะขยันหมั่นทางาน
ต้องสรรดูผู้สืบสาน
ด้วยปัญญาเฉียบแหลมคม
เจรจาใช้คารม
ได้ครอบครองผองไร่นา
บอกว่าตนมีคุณค่า
ขอบิดามอบให้ตน
อย่าใจร้อนทาสับสน
มาแข่งขันประชันลอง
ให้ลูกนั้นไปครอบครอง
หมั่นรดน้าหมั่นดูแล
ไม่ลืมเลือนไม่เชือนแช
เรือกนาสวนไร่ที่มี
จงยลยินฟังดีดี
ขอให้เจ้าอย่าแคลงใจ
ที่แจกนั้นจงจาไว้
ออกดอกใบสะพรั่งงาม
ทั้งผองสิ้นอย่างล้นหลาม
ดูผลงานของทุกคน
แม้ลาบากจักอดทน
ตั้งใจมั่นมุ่งทางาน
ให้ดอกสะพรั่งบาน
ครบรอบสองเดือนตามวจี
ปลื้มกมลต่างเปรมปรีดิ์
สมควรที่ได้รางวัล
แสนเศร้าหมองสุดโศกศัลย์
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แม้หมั่นเพียรทุกวัน
เฝ้ารดน้าคอยดูแล
เมล็ดของพืชพันธุ์
กระไรนั่นช่างเชือนแช
ไม่แตกกิ่งใบแผ่
ไม่งอกมาแต่อย่างใด
ถึงวันคัดเลือกแล้ว
ลูกตั้งแถวถือต้นไม้
เศรษฐีเดินดูไป
ด้วยสีหน้าไม่ยินดี
ตรวจตราถึงปลายแถว
หยุดยืนแล้วยิ้มเปรมปรีดิ์
ลูกชายคนเล็กนี้
ไม่มีต้นแต่อย่างใด
มีแต่เมล็ดพันธุ์
ที่จัดสรรมอบให้ไว้
ลูกนั้นดูเศร้าใจ
น้าตาไหลขอโทษพลัน
ขอพ่อโปรดอภัย
แม้ลูกได้เพียรขยัน
รดน้าอยู่ทุกวัน
พืชไม่งอกดอกไม่งาม
พ่อกลับไม่ถือโทษ
อย่าถือโกรธอย่าเกรงขาม
เพราะเจ้าพยายาม
ทาให้พ่อนั้นภูมิใจ
ส่วนลูกอีกเก้าคน
สุดฉงนเหตุไฉน
เรื่องราวนั้นอย่างไร
พลิกกลับไปเป็นเช่นนี้
พ่อจึงแถลงไข
ให้แจ้งอย่างถ้วนถี่
เมล็ดพืชที่เจ้ามี
ไม่มวี ันผลิดอกใบ
เพราะพ่อคั่วสุกแล้ว
นะลูกแก้วจงเข้าใจ
พ่อสิควรสงสัย
ว่าเหตุให้มันงอกงาม
น้องเล็กของเจ้านี้
จิตใจดีอย่าเหยียดหยาม
แบบอย่างน่าทาตาม
เขามีความซื่อสัตย์ไง
พ่อจักขอสอนสั่ง
ลูกจงฟังอย่างตั้งใจ
ไม่มีสมบัติใด
มีค่ากว่าความซื่อตรง
(หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดพื้นฐานภาษา)

56
ใบงำน
กลุม่ ............................................................
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายตามคาถาม ดังต่อไปนี้
1. เหตุใดเศรษฐีจึงคิดอุบาย โดยให้ลูกนาเมล็ดพันธุ์ที่คั่วจนสุกไปเพาะพันธุ์
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
2. ทาไมลูกชายคนเล็ก จึงใช้แต่เมล็ดพันธุ์ที่พ่อแจกให้
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
3. ทาไมลูกชายทั้ง 9 คน ถึงนาเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นมาเพาะพันธุ์
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของเศรษฐี
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของลูกชายคนเล็ก
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
6. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการกระทาของลูกชายทั้ง 9 คน
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
7. การกระทาของลูกชายทั้ง 9 คนก่อให้เกิดผลดี-ผลเสีย อย่างไร
……………………………………........................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................................
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้ ซื่อสัตย์แบบไหนในหัวใจคุณ
1.ขั้นเตรียมกำร
จากที่ฉันดูการแสดงท่าทางสมมุติของเพื่อน
ฉันคิดว่าการลอกการบ้านหรือลอกข้อสอบ
 เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น
 ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น
ฉันคิดว่าถ้าตั้งใจเรียน เตรียมตัวอ่านหนังสือ
ล่วงหน้า ฉันจะทาการบ้านและทาข้อสอบเองได้

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำรตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรทำกำรบ้ำนและกำรทำข้อสอบ
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 11
ชื่อกิจกรรม รักษ์โรงเรียน
เวลำ 1 ชั่วโมง
..................................................................................................................................
แนวควำมคิด
การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคม ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทาเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
โดยอาสาทางานด้วยความสมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทน ย่อมก่อให้เกิดความสุขต่อตนเองและผู้อื่น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
มีความเสียสละ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการดูแลรักษาของ ใช้
ส่วนรวมหรือของใช้สาธารณะในบริเวณโรงเรียนภายใน 1 วัน
สือ่
1. เพลงงานสิ่งใด
2. ใบงาน
3. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบ
บันทึกการ กากับตนเอง ในหัวข้อ “รักษ์โรงเรียน”
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองใน หัวข้องานที่ได้รับมอบหมายใน 1 วัน
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ครูให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วัน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
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2. ขั้นกิจกรรม
1. ครูเปิดเพลงงานสิ่งใดให้นักเรียนฟัง และติดแผนภูมิเพลงงานสิ่งใดบนกระดานให้
นักเรียนร้องตามทีละท่อน
2. ครูถามนักเรียนจากเนื้อเพลงงานสิ่งใด เช่น
- เพลงนี้มีความหมายว่าอย่างไร
- เพลงที่ให้นักเรียนร้อง มีจุดประสงค์อย่างไร
- นักเรียนทาอย่างไร งานจึงจะสาเร็จ
3. จากบทเพลงที่นักเรียนช่วยกันสรุป ครูถามนักเรียนว่า
- เพลงงานสิ่งใด บ่งบอกถึงคุณธรรมอะไรชัดเขนที่สุด
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง จากบทเพลงงานสิ่งใด
- ให้นักเรียนสรุปความหมายและความสาคัญของคาว่า “สามัคคีคือพลัง”
4. ครูพานักเรียนเดินสารวจขยะรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมบันทึกขยะที่พบว่ามีขยะ
อะไรบ้างแล้วนามาวิเคราะห์ว่าพบขยะใดมากที่สุด และนักเรียนจะทาอย่างไร
5. ให้นักเรียนช่วยกันหาสาเหตุว่าทาไมจึงมีขยะชนิดนั้นมากที่สุด และมีวิธีการแก้ปัญหาที่
จะทาให้ขยะลงลง จนไม่มีเลย โดยให้นักเรียนเสนอโครงงานแก้ปัญหา “ลดขยะในโรงเรียน” หรือ
“โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” และนาไปปฏิบัติ บันทึกผลการปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
6. ครูให้นักเรียนช่วยกันเลือกผู้นาและกาหนดข้อตกลงที่จะทาให้โรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะโดยไม่ต้องมีเวรเก็บขยะ และสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง
7. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กันให้แต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมที่จะไปทาในวัด ๑ กิจกรรม
พร้อมระบุว่า กิจกรรมนั้นจะทาอย่างไรบ้าง โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดใบในงาน และนาไปปฏิบัติ
จริงตามขั้นตอนที่กาหนด
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปถึงผลดี ผลเสียของการปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์
2. ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการ และให้นักเรียน
ตรวจทานการกรอกข้อมูลของตน
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย
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2. การอภิปรายถึงผลดี ผลเสีย ของการปฏิบัติตาม และไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์
3. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกอกแบบบันทึกกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ พร้อมเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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แผนภูมิเพลง งำนสิ่งใด
งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง
จาไว้ทุกคนต้อง ทางาน เราต้องช่วยกัน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
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ใบงำน
คำสั่ง
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดกิจกรรมที่กลุ่มของนักเรียนจะทามา
1 กิจกรรม
2. บอกขั้นตอนการทากิจกรรมนั้นว่ามีอะไร โดยเขียนในรูปแบบแผนผังความคิด
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แบบบันทึกตนเอง
หัวข้อวันนี้ รักษ์โรงเรียน
1.ขั้นเตรียมกำร
ฉันรักโรงเรียน ดังนั้นฉันควรช่วยดูแล
รักษำของใช้ส่วนรวมให้ดี
 ใช่  ไม่ใช่
การดูแล รักษาของใช้ส่วนรวมเป็นสิ่งที่
 ยากสาหรับฉัน
 ไม่อยากสาหรับฉัน

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำร ตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !!
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรดูแล
รักษำของใช้ส่วนรวมของโรงเรียน คือ
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 12
เรื่อง หอคอยงำช้ำง
เวลำ 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………..
แนวควำมคิด
การทางานที่ได้รับมอบหมาย ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการกระทาของตน การมีส่วนร่วมใน
การทางาน ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจและประเมินผลงานร่วมกัน ทาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความสาเร็จร่วมกัน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทาให้ตนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้
3. นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริง ในเรื่องการวางแผนและมีส่วนร่วม
ในการทางาน
สือ่
1. กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า ให้นักเรียนกลุ่มละ 2 ฉบับ
2. เทปใส ตามจานวนกลุ่ม
3. กิจกรรม หอคอยงาช้าง
4. ใบงานที่ 1 การสร้างหอคอยงาช้าง
5. ใบงานที่ 2 การสรุปผลการสร้างหอคอยงาช้าง
6. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการกากับตนเองขั้นประเมินตนเอง โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง
ลงในแบบบันทึกการกากับตนเอง
2. ขั้นกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่าๆ กัน กลุ่มละประมาณ 3-5 คน ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
รับใบงานที่ครูแจกให้พร้อมกระดาษหนังสือพิมพ์ กลุ่มละ 2 ฉบับ
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2. ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามใบงานที่ 1 การสร้างหอคอยงาช้าง โดยร่วมกันวางแผน
ออกแบบการสร้างหอคอยงาช้างให้สูงที่สุดและตั้งได้ กลุ่มไหนเสร็จก่อนและมีผลงานตามที่กาหนด ให้
นาเสนอวิธีการและขั้นตอนการทางานของกลุ่มที่ประสบความสาเร็จส่วนกลุ่มที่เสร็จทีหลังและผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ให้นาเสนอว่าเพราะเหตุใด จึงไม่สาเร็จมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและมีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างไร
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการปฏิบัติงานลงในใบงานที่ 2 สรุปผลการสร้างหอคอย
งาช้างเสร็จแล้วส่งตัวแทนนาเสนอ พร้องทั้งนาผลงานไปติดที่ป้ายนิทรรศการในห้องเรียน
2. ครูชื่นชมผลงานของนักเรียนและสรุปเพิ่มเติมว่า ในการกระทาสิ่งใดก็ตาม เราต้อง
ช่วยกันทางานโดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและตัดสินใจ ร่วมทางาน ร่วมประเมินผลงาน
รู้จักใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างพอเพียง จะทาให้เกิดผลงานที่เราภาคภูมิใจร่วมกัน ถ้าทางานไม่เสร็จอาจเกิดจาก
การวางแผนไม่ดี / ไม่ยอมรับข้อตกลงของกลุ่ม / สมาชิกในกลุ่มไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ซึ่งทาให้
เกิดผลเสียจนทางานไม่สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด ไม่รู้จักสิทธิของตนและไม่
รับผิดชอบในการทางาน ซึ่งถือเป็นการทุจริตในเรื่องเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3. ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย
2. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกอกแบบบันทึกกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง พร้อมเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับ
นักเรียน
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ใบงำน
กำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การสร้างหอคอยงาช้างกลุ่มละ 1 ชุด ดังนี้
1.1 กระดาษหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ
1.2 เทปใส 1 ม้วน
วิธีการปฏิบัติงานการสร้างหอคอยงาช้าง
นักเรียนวางแผนออกแบบการสร้างหอคอยงาช้าง โดยนากระดาษหนังสือพิมพ์มา
ออกแบบสร้างให้เป็นรูปหอคอย ให้สูงที่สุดในเวลา 20 นาที
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ใบงำน
สรุปผลกำรสร้ำงหอคอยงำช้ำง
กลุ่มชื่อ.................................................................................................ชั้น.............................
1. หน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนในขณะที่ทากิจกรรมหอคอยงาช้าง คืออะไร
1.1.......................................................................................................................... ...
1.2..............................................................................................................................
1.3.......................................................................................................................... ...
1.4.......................................................................................................................... ...
2. บอกวิธีการทางานของกลุ่มให้สาเร็จ
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจทางานจะเกิดอะไรขึ้น
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. ถ้าทางานไม่ประสบความสาเร็จ นักเรียนคิดว่าเป็นการทุจริตในเรื่องใด และจะเกิดผลเสียต่อตนเอง
และกลุ่มอย่างไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

หอคอยงำช้ำง
ที่ประสบผลสำเร็จ
เกิดจำก
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กิจกรรมที่ 13
ชื่อกิจกรรม ข้อตกลงของเรำ
เวลำ 1 ชั่วโมง
..............................................................................................................................
แนวควำมคิด
การยืดมั่นและฝึกปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบอยู่เสมอ จะเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง วินัยเป็นสิ่งดีงาม เราย่อมปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย จะส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในด้านต่างๆ ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นได้และคนที่มีวินัยจะเป็นผู้ที่จะประพฤติดี ไม่มี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ข้อบังคับกฎกติการะเบียบของโรงเรียน และสังคม
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติการะเบียบของโรงเรียน และสังคม
สือ่
1. คลิปวีดีโอ การ์ตูนคุณธรรมโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=Hzqgl2BsVg การ์ตูนคุณธรรม 8 ประการ ตอน มีวินัย
2. ใบไม้ที่ตัดจากกระดาษโปสเตอร์ จานวนประมาณ 100 ใบ
3. ต้นไม้ข้อตกลงเป็นกิ่งไม้แห้ง หรือต้นไม้พลาสติก 1 ต้น
4. ภาพพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียน เช่น
- ภาพชุดที่ 1 นักเรียนแย่งกันซื้ออาหาร กับภาพนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร
- ภาพชุดที่ 2 ภาพนักเรียนเรียบร้อยมีครูสอน กับภาพนักเรียนเล่นขว้างปากัน
ในห้องเรียนขณะครูสอน
- ภาพชุดที่ 3 ภาพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดาษ กับภาพห้องเรียนสะอาด
เป็นระเบียบ
5. แบบบันทึกการกากับตนเอง
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ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูเริ่มฝึกกระบวนการการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการ
กากับตนเอง ในหัวข้อ “ข้อตกลงของเรา”
ขั้นที่ 1 ครูให้นักเรียนกรอกข้อมูลในช่องขั้นเตรียมการ เพื่อฝึกการประเมิน
ตนเองใน หัวข้องานที่ได้รับมอบหมายใน 1 วัน
ขั้นที่ 2 หลังจากการประเมินตนเอง ครูให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายที่ตัวเอง
ต้องการ และ วางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขั้นที่ 3 ครูอธิบายกระบวนการกากับตนเองในขั้นดาเนินการ คือ นักเรียนต้อง
ปฏิบัติตาม แผนของตนเป็นเวลา 1 วัน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้นไป
2. ขั้นกิจกรรม
1. ครูเปิดคลิปวีดีโอ การ์ตูนคุณธรรม 8 ประการ ให้นักเรียนดูจนจบ
2. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยใช้
คาถาม เช่น จากคลิปวีดีโอนักเรียนเห็นอะไร (ต้องการให้นักเรียนตอบคาถามเรื่องของนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตนถูกต้องตามกฎระเบียบวินัย และไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัย พร้อมทั้งผลของการปฏิบัติ
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้วนักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
3. ครูนาแผนภาพ จานวน 3 ชุด ให้นักเรียนดูเพื่อเปรียบเทียบภาพ แล้วแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับภาพที่นักเรียนเห็น ดังนี้
- ภาพชุดที่ 1 นักเรียนแย่งกันซื้ออาหาร กับภาพนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร
- ภาพชุดที่ 2 ภาพนักเรียนนั่งเรียบร้อยมีครูสอนกับ ภาพนักเรียนเล่นขว้างปาสิ่งของ
กันในห้องเรียนขณะครูสอน
- ภาพชุดที่ 3 ภาพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดาษกับภาพห้องเรียน
สะอาดเป็นระเบียบว่าแตกต่างกันอย่างไร ถ้านักเรียนเลือกได้ จะเลือกภาพใด เพราะเหตุใด
4. ให้นักเรียนวิเคราะห์และบอกผลดีผลเสียของแต่ละภาพที่มีต่อตนเองและต่อสังคมเป็น
อย่างไร โดยตั้งคาถามดังนี้
- ภาพใดที่นักเรียนควรจะนาไปเป็นแบบอย่างและควรปฏิบัติตาม
- ภาพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนาไปเป็นแบบอย่างและไม่ควรปฏิบัติตาม
- ภาพใดที่นักเรียนควรจะนาไปเป็นแบบอย่างและควรปฏิบัติตามมีข้อดีอย่างไร
- ภาพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนาไปเป็นแบบอย่างและไม่ควรปฏิบัติตามมีข้อเสียอย่างไร
- ภาพใดที่นักเรียนไม่ควรจะนาไปเป็นแบบอย่างและไม่ควรปฏิบัติตามแสดงให้เห็นการ
ทุจริตในเรื่องใด
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5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าภาพที่นักเรียนเห็นนั้นควรกาหนดข้อตกลง อะไรบ้างที่ทา
ให้ห้องเรียนของเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกัน แล้ว
ครูแจกใบไม้กระดาษกลุ่มละประมาณ 10 ใบ ให้นักเรียนร่วมกันคิด แล้วเขียนข้อตกลงของการอยู่
ร่วมกันในห้องเรียนลงบนใบไม้ กระดาษ ข้อละ 1 ใบ
6. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ เมื่อทุกกลุ่มนาเสนอเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและเลือกข้อตกลงไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของห้องเรียน โดยให้ใช้มติของนักเรียนในห้องเรียน
3.ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูถามคาถามว่า “ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่นักเรียนได้กาหนดไว้บนต้นไม้
ข้อตกลง เป็นการทุจริตหรือไม่ อย่างไร และจะส่งผลเสียอย่างไร โดยบันทึกลงบัตรบันทึกดังตัวอย่าง”
2. ครูสรุปขั้นตอนการกากับตนเองในขั้นเตรียมการและขั้นดาเนินการและให้นักเรียนตรวจทาน
การกรอกข้อมูลของตน
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย
2. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกอกแบบบันทึกกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ พร้อมเขียนชื่นชมและข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน
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บัตรตัวอย่ำง

ข้อตกลงของหนูคือ……………………………………………………………………………………………………………
หากหนูไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ แสดงว่าหนูทุจริต
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลเสียคือ…………………………………………………………………………………………………………….
เพราะฉะนั้นหนูสัญญาว่าหนูจะปฏิบัติตามข้อตกลงหนูจะไม่ทุจริต
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แบบบันทึกกำรกำกับตนเอง
หัวข้อวันนี้คือ ข้อตกลงของเรำ
1.ขั้นเตรียมกำร
วันนี้ฉันจะปฏิบัติตามข้อตกลงจะไม่ทุจริต
 ใช่  ไม่ใช่
ฉันคิดว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นสิ่งจาเป็นและ
ไม่ยากสาหรับฉัน
 จาเป็นและไม่ยาก
 ไม่จาเป็นและยาก

3. ขั้นประเมินตนเอง
 ฉันทาได้ตามเป้าหมาย ดีใจจัง
 ฉันทาไม่ได้ตามเป้าหมาย
เพราะอะไรนะ? ........................................
“ฉันสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปพัฒนำกำร ตั้งเป้ำหมำย
ในครั้งต่อไปได้นะ”

2. ขั้นดำเนินกำร
ลงมือทำเลย !
“อย่าลืมเตือนตัวเอง
ให้ทาตามแผนที่วางไว้นะ”

เป้ำหมำยที่ฉันตั้งไว้
สำหรับกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงวันนี้
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................

เป้ำหมำยของฉันจะสำเร็จได้
ฉันต้องวำงแผน ดังนี้
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
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กิจกรรมที่ 14
ชื่อกิจกรรม ไม่แตกแถว
เวลำ 1 ชั่วโมง
............................................................................................................................
แนวควำมคิด
การยึดมั่นและฝึกปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบอยู่เสมอจะเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง วินัยเป็นสิ่งที่ดีงามเราย่อมปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในด้านต่างๆ ที่เราต้องการให้เกิดขึ้น และคนที่มีวินัยจะเป็นผู้ประพฤติดีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญที่จาเป็นที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง
ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบและกฎหมาย
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนากระบวนการกากับตนเองมาใช้ได้จริงในเรื่องการวางแผนและ
การปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา
สือ่
1. คลิปวีดีโอ เรื่อง มาดู มาดู มดเดินสวยมาก ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=1rINwA0O7bE
2. นักเรียนที่แสดงบทบาทสมมุติ
3. สถานการณ์ที่กาหนดในการแสดงบทบาทสมมุติ
4. กิจกรรมไม่แตกแถว
5. แบบบันทึกการกากับตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
ครูเริ่มฝึกกระบวนการกากับตนเองขั้นการประเมินตนเอง โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง
ลงในแบบบันทึกการกากับตนเอง
2. ขั้นกิจกรรม
1. ครูเปิดคลิปวีดีโอให้นักเรียนดูในเรื่องเกี่ยวกับวินัย “มาดู มาดู มดเดินสวยมาก”
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2. เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดโดยใช้
คาถาม ดังนี้
- จากคลิปวีดีโอ นักเรียนเห็นอะไร (ต้องการให้นักเรียนตอบคาถามเรื่องของมดเดิน เป็น
ระเบียบไม่แตกแถว)
- เมื่อชมคลิปวีดีโอแล้ว นักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไร และคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่
- มีใครบ้างที่มีการปฏิบัติตนเช่นเดียวกับการเดินของมดในคลิปวีดีโอที่ชมและผลที่เกิดขึ้น
จะเป็นเช่นใด
3. ครูเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการแสดงออกจานวน 3 คน เพื่อกาหนดบทบาทสมมุติ
(การกาหนดบทบาทสมมุตินี้ นักเรียนคนอื่นๆ ไม่ทราบ) โดยให้นักเรียนที่แสดงบทบาทสมมุติ ดังนี้ คือ
คนที่ 1 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวาย ในแถวที่ 1
คนที่ 2 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุดในแถวที่ 2
คนที่ 3 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่ยืนหน้าแถวที่ 3
4. ครูกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนที่เหลือในห้อง (ไม่รวมนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมุติ)
ออกมารับสมุดงานจากครูโดยเข้าแถว จานวน 3 แถว
5. นักเรียนที่แสดงบทบาทสมมุติ เริ่มแสดงบทบาทที่ได้รับ โดยมอบหมายดังนี้
คนที่ 1 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวาย แถวที่ 1
คนที่ 2 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุด แถวที่ 2
คนที่ 3 ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่ยืมหน้า แถวที่ 3
6. เมื่อจบการแสดงบทบาทสมมุติ ครูสนทนา ซักถาม นักเรียนที่ถูกแซงคิวทั้ง 3 แถวโดยให้
ตอบคาถามต่อไปนี้
- รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกแซงคิว
- แก้ปัญหาในขณะถูกแซงคิวอย่างไร เช่น ได้พูดอะไรกับเพื่อนที่มาแซงคิวหรือไม่ถ้าพูด
พูดว่าอย่างไร เป็นต้น
- การแซงคิวเป็นการปฏิบัติตนที่ดีหรือไม่ เพราะอะไร
- การเข้าแถวมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร
- ในชีวิตประจาวันถ้าต้องเข้าแถวที่ต้องใช้เวลารอคอยนานๆ นักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไร
- การแซงคิวเป็นการทุจริตในเรื่องใด (กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเรื่องของเวลาและการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นการทุจริตเช่นกัน)
- การแซงคิว เกิดผลเสียอย่างไร
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3. ขั้นสรุปกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมสรุปแนวคิดสาคัญจากการทากิจกรรมว่าการเข้าแถวเป็นการแสดง
ถึงความเป็นคนมีวินัย ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนและการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่นโดยไม่ทุจริตในเรื่องของเวลาและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการประพฤติ
ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อบังคับ กฎ กติกา
3. ครูสรุปขั้นตอนกระบวนการกากับตนเองทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง
กำรวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย
2. การอภิปรายถึงผลดี ผลเสีย ของการปฏิบัติตาม และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎกติกา
3. ตรวจสอบการฝึกกระบวนการกากับตนเองของนักเรียนจากการกอกแบบบันทึกกากับ
ตนเองในขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินตนเอง พร้อมเขียนชื่นชมหรือข้อเสนอแนะให้กับ
นักเรียน
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กิจกรรมไม่แตกแถว
วิธีกำรฝึก
1. นักเรียนทุกคนเข้าแถวเรียงลาดับไหล่
2. ครูสาธิตการเดินแบบมีสติ (ครูต้องฝึกการเดินแบบมีสติให้เป็นตัวอย่างกับนักเรียน)
3. การเดินแถวทุกครั้งไม่ว่าเดินเข้าห้องเรียนหรือเดินแถวไปทากิจกรรมต่างๆ นักเรียนแต่ละคน
จะต้องเดินแบบมีสติ คือให้นักเรียนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าขณะกาลังก้าวเท้าซ้าย หรือเก้าเท้าขวา (สติ
จะต้องอยู่กับเท้าที่สัมผัสพื้นให้มากที่สุด) ในขณะที่กาลังเดิน นักเรียนพูดในใจดังนี้
-ก้าวเท้าขวาก็พูดว่า “ขวา”
-ก้าวเท้าซ้ายก็พูดว่า “ซ้าย”
สลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงห้องเรียนในขณะที่นักเรียนเดิน ครูต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างและคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรียนคนใดเดินแถวได้เป็นระเบียบไม่พูดคุยส่งเสียงดัง ไม่แตกแถวหรือวิ่งเล่นกันใน
แถวครูให้การเสริมทางบวก ชื่นชมและเมื่อพบนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตามที่ครูฝึก ครูไม่ควรพูดในเชิงลบ
หรือใช้น้าเสียงที่ดังแสดงอารมณ์โกรธ ครูควรถามนักเรียนด้วยเหตุผลว่าทาไมถึงทาไม่ได้เพราะอะไร ครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังปฏิบัติไม่ได้ฝึกเดินแถวใหม่อีกครั้งโดยครูคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด
4. ครูพานักเรียนฝึกปฏิบัติการเดินแถวแบบมีสติทุกๆ วัน จนเป็นนิสัย นักเรียนจะเกิดในเรื่อง
มีวินัยในการเดินแถว
5. ครูซักถามนักเรียนถึงผลดีของการเดินแถว อย่างมีระเบียบไม่แตกแถว นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ด้านใดบ้าง เช่น
ผลดี
- เดินแถวเป็นระเบียบมองดูสวยงาม
- ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น
- ถึงที่หมายได้รวดเร็วทันเวลา
- นักเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม
เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นผู้มีวินัยในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ นักเรียนได้ชื่อว่า ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง กฎระเบียบของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
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5. ครูซักถามนักเรียนถึงผลเสียของการเดินไม่เป็นระเบียบ เช่น วิ่งแซงกัน เล่นกัน พูดคุยเสียง
ดังในระหว่างเดินแถว เป็นต้น
ผลเสีย
- นักเรียนไม่มีระเบียบในตนเอง
- ทาให้เกิดการทะเลาะกันกับเพื่อน
- ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
- ส่งเสียงรบกวนคนอื่น
- ไม่มีจิตสานึกในเรื่องของการมีวินัย ขาดความรับผิดชอบ
- เป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัย
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กิจกรรมที่ 15
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ
เวลำ 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………….
แนวควำมคิด
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสาหรับการทบทวนและสรุปขั้นตอนกระบวนการการกากับตนเอง และ
แนะแนวการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปลงมือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมคุณลักษณะการมีวินัยในตนเองในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อทบทวนและสรุปกระบวนการการกากับตนเอง
2. เพื่อแนะแนวการนากระบวนการการกากับตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อแนะแนวการนากระบวนการการกากับตนเองไปใช้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะมีวินัยใน
ตนเอง
สือ่
1. แบบบันทึกการกากับตนเอง
2. แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะการมีวินัยในตนเอง
ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ
- ครูสรุปการดาเนินทุกกิจกรรม และสรุปคุณลักษณะการมีวินัยในตนเองทุกพฤติกรรม
2. ขั้นกิจกรรม
- ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่มาจากการสุ่มเลือกจากนักเรียนทั้งหมด มาเป็นผู้สรุปทบทวน
- ครูย้าเตือนให้นักเรียนตรวจสอบการทาแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะการมีวินัยในตนเอง
ที่ผ่านมาทั้งหมด
3. ขั้นสรุปกิจกรรม
- ครูนัดหมายวันและเวลากับนักเรียน เพื่อทาแบบวัดความมีวินัยในตนเองหลังการ
ทดลอง
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กำรวัดและประเมินผล
1. ครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการกากับตนเอง จากแบบบันทึกกากับ ตนเอง
ของนักเรียน
2. ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการถามตอบ เรื่องแนวทางการนากระบวนการการกากับ
ตนเองไปประยุกต์ใช้
3. ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนในกิจกรรม
หมำยเหตุ* หลังจากนักเรียนฝึกครบทุกกิจกรรม ครูประจาชั้นทาการประเมินนักเรียน ตามพฤติกรรม
บ่งชี้ที่ 1-6 ในแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความมีวินัยในตนเองโดยครูเป็นเวลา 1 สัปดาห์
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บรรณำนุกรม
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, กรุงเทพฯ : 2552.
. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด, กรุงเทพฯ : 2553.
. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, กรุงเทพฯ :
2553
. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียน (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรุงเทพฯ : 2558.
.
. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียน (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรุงเทพฯ : 2558.
.
. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกจิตสานึกให้กับนักเรียน (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) ระดับชั้นประถุมศึกษาปีที่ ๑-๓. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรุงเทพฯ : 2558.
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. 20 วิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม.
กรุงเทพฯ :2552.
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กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทย.โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง”.< http://growinggood.org/>
: 1 กุมภาพันธ์ 2559.
โรงเรียนสุจริต. โลโก้โครงการฯ.<http://www.uprightschool.net/lo-ko-kho-rng-kar>.: 1
กุมภาพันธ์ 2559.
Freepik. . Boy illustration, back to school .< http://www.freepik.com/free-vector/boyillustration--back-to-school_808634.htm>.: 1 กุมภาพันธ์ 2559.
.Cloud made of icons. < http://www.freepik.com/free-vector/cloud-made-oficons_785256.htm#term=cloud made of icons&page=1&position=1> :
1 กุมภาพันธ์ 2559.
. Colorful business brochures. < http://www.freepik.com/freevector/colorful-mosaic-brochure_896892.htm#term=colorful business
brochures&page=1&position=19 > : 1 กุมภาพันธ์ 2559
. gorgeous pattern banner vector. < http://www.freepik.com/freevector/gorgeous-pattern-banner----vector_594286.htm#term=gorgeous pattern
banner vector&page=1&position=0 > : 1 กุมภาพันธ์ 2559.
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ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรกำกับตนเอง

คู่มือกำรกำกับตนเองของฉัน

คู่มือเล่มนี้ของ.....................................................................................
เลขที่......................ห้อง..........

83

