


ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชื่อผู้จัดทำ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 2 เมษายน  2552

จำนวนพิมพ์ 25,000 เล่ม

ISBN 978-974-9620-84-7

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สหายบล็อกและการพิมพ์
216/2  ถนนพิษณุโลก   แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ   10300
โทร. 02-2813689, 02-2829291
โทรสาร. 02-2829291



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2512

“...ในบ้านเมืองน้ัน
มีท้ังคนดีและคนไมดี่

ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเปน็คนดไีด้ท้ังหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกตสุิขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเปน็คนดี
หากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคนดี
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคมุคนไมดี่ไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

””





ประชาธิปไตย เป็นแนวคิดการบริหารดูแลประเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสังคม
โลกปัจจุบัน  มีสาระสำคัญที่ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความรับผิดชอบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยจะเป็นจริงได้ ประชาชนต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื ่น นำเหตุผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง เห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี ่ยวข้องกับบ้านเมือง ติดตามและตรวจสอบการบริหารประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เครื่องมือ สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย คือ การศึกษา
เรียนรู ้ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย
พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนผาสุกต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการตระหนัก และเห็นความสำคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครู-อาจารย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมประชาธิปไตยในวิถีชีว ิตของเด็กและเยาวชน ซึ ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายและพื ้นฐาน
สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณคณะกรรมการ
จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ผู้เขียนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้
รวมทั้งครู-อาจารย์ที่มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็น “คนดีในวิถีประชาธิปไตย”
ของสังคมไทย  หากครู-อาจารย์ท่านใดได้นำคู่มือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง
ประการใด ขอได้โปรดส่งข้อเสนอแนะไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เพื ่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงคู่มือนี้ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1.  ความเป็นมา

ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 นับเป็น
เวลากว่า 70 ปีมาแล้ว ที่รัฐได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังประชาธิปไตย
แก่ประชาชน ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญหลายฉบับได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการส่งเสริมและ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั ้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั ้งโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม

กระนั้นก็ตาม การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศยังไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของประเทศ และสาเหตุสำคัญนั ้นเกิดจากการที ่ประชาชน
ขาดความรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริงในเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของประชาธิปไตย ความไม่เข้าใจ
ในแนวคิดของ “ประชาธิปไตย” หรือไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยแท้จริงคืออะไร และมีคุณค่าเพียงไร
ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักชัดในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ การพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยจึงเป็นไปอย่างล่าช้าและบางครั้งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง

เพ ื ่อให ้การพ ัฒนาประชาธ ิปไตยของประเทศบรรล ุผลตามเจตนารมณ์ สำน ักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรพัฒนาประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ
และเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะมีผลเชื่อมโยง
ไปยังภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมอีกด้วย

ดังนั ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที ่มีหน้าที ่ในการเผยแพร่วิชาการให้ความรู ้
และการศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จึงได้แต่งตั ้งคณะทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื ่อ พ.ศ. 2546 เพื ่อศึกษา
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษา และศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
ขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้พิจารณาขอบเขตสาระการเรียนรู ้เกี ่ยวกับประชาธิปไตย
ที ่ม ีอยู ่ในทุกช่วงชั ้น คณะทำงานเห็นพ้องต้องกันที ่จะจัดทำคู ่ม ือประกอบการเร ียนการสอน
ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ใช ้ในการจ ัดการเร ียนการสอนต่อเนื ่องก ัน 4 ช่วงช ั ้น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั ้น ใน พ.ศ. 2547 สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งจึงได้จัดทำโครงการจัดทำต้นฉบับคู ่มือประกอบการเรียนการสอน
ประชาธิปไตย 4 ช่วงชั้น โดยได้นำไปทดลองใช้ในสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
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ใน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ตามลำดับ คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณา
ที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตยดังกล่าว
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันมีคุณภาพยิ ่งขึ ้น และมีความเห็นว่า “คู ่มือประกอบการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครู-อาจารย์”
ทั้ง 4 ช่วงชั ้นนั ้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที่ครูสามารถนำข้อบัญญัติต่างๆ
ที่ปรับเปลี่ยนในรัฐธรรมนูญไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง ดังนั้น

และปริมณฑล จากนั้นได้เชิญครูผู ้สอนมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู ่มือดังกล่าวก่อนที่จะ
จัดพิมพ์เผยแพร่มอบให้สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นคู่มือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใน พ.ศ. 2548
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หากจะพัฒนาการเร ียนรู ้ประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ควรจะพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยม และสร้างจิตสำนึก รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยในชีวิตจริงให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกัน
จัดทำ “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู - อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในสาระที่ 2 ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีคู่มือประกอบการเรียน
การสอนประชาธิปไตยและใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนเกี ่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติในสังคมไทยให้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในแบบวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1. บทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้นั ้น ผู ้สอนเป็นผู ้ที ่มีบทบาทหน้าที ่

ในการเอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
จึงต้องมีทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตยด้วย  ได้แก่

- เคารพในความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน
- ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย บุคลิกภาพ

สติปัญญา และอารมณ์
- รู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
- ใช้เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง
รวมท้ังควรไดสั้งเกตและบนัทึกพฤติกรรมเดก็ท่ีจำเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาคณุลักษณะ

ประชาธิปไตยในขณะที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้หรือในการดำเนินชีวิต ทั้งใน/นอกห้องเรียนและ
ในโรงเรียนด้วย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการประชาธิปไตยให้ผู้เรียนหรือนำมาใช้ ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย  มีเจตคติ  ค่านิยม  และศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
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- การเล่นเกมและการสังเกตการเล่นตามกฎกติกา
- การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น
- การแสดงบทบาทสมมติ และร่วมอภิปราย
- การวาดภาพ  การเล่าเรื่องจากภาพ  การเขียนบรรยายโดยเสรี
- การสร้างแผนผังความคิด การจัดนิทรรศการ  การประกวดผลงาน
- การสำรวจสภาพปัจจุบันของห้องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การศึกษาแหล่งเรียนรู้  การทำโครงงาน
- การศึกษาเอกสารและตอบประเด็นคำถาม  การวิพากษ์  การวิจารณ์ข่าวสารข้อมูล
- การฝึกปฏิบัติ ฝึกการวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จะนำไปสู่การมี
ทัศนคติ ค่านิยม เจตคติที ่ดีต่อวิถีประชาธิปไตย โดยผู้สอนให้โอกาสและเวลากับผู ้เรียนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม  ได้แก่

- ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงด้วยการตั ้งประเด็นคำถาม
ที่เหมาะสม

- สังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของการดำเนินชีวิตในสังคม
โดยใช้เหตุผลและเคารพในความแตกต่าง

- ฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟังและการสื่อสารอย่างสันติ
- แสดงความเชื่อและความคิดเห็นอย่างเสรี โดยผู้สอนมีบทบาทในการเชื่อมโยง

ทัศนคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียมกันตามวิถีประชาธิปไตย
- ฝึกฝนและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบของสังคม โดยเริ่ม

ตั ้งแต่กฎกติกาของเกม กฎกติกาของครอบครัว  กฎระเบียบของโรงเรียน  ข้อบังคับของชุมชน
กฎหมายของบ้านเมือง  รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
พฤติกรรมประชาธิปไตยในสังคมอย่างจริงจัง   ได้เแก่

- การทำงานเป็นกลุ่มที่เน้นบทบาทของผู้นำ และบทบาทของสมาชิกกลุ่มตามวิถี
ประชาธิปไตย

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นของตน
ตามสถานการณ์จริง

- ได้สำรวจ เผชิญปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง
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- ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในระดับต่างๆ  เช่น รณรงค์การเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ  เป็นต้น

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การรักษาสิ ่งแวดล้อม
การบำเพ็ญประโยชน์ในกิจการสาธารณะ  เป็นต้น

- ฝึกฝนให้เป็นผู ้มีจิตสาธารณะ เช่น การแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู ้อื ่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น

5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตยที ่เน้นให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาตนเองและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
สนใจเรียนรู ้ท ั ้งเร ื ่องของไทย ประเทศเพื ่อนบ้าน และเรียนรู ้เร ื ่องความเป็นสากล เพื ่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน ได้แก่

- ฝึกฝนทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของตนเอง ทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา และอารมณ์ เพื่อการพัฒนาตน

- มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆ
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
- ฝึกฝนทักษะวิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมือง การวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้เหตุผลและ

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
6. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นเรื่องระบอบการปกครองประชาธปิไตย

การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติในสังคมไทยนั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพ และเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง
ติดตามและตรวจสอบการบริหารประเทศของภาครัฐ โดยเริ่มที่สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในฐานะผู้บริหารบ้านที่มุ ่งสร้างความอยู่รอดปลอดภัย และความสงบสุข
ในครอบครัว

- บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนที่จะบริหาร
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารในระดับชาติที่สามารถบริหาร
ท้องถิ่น/ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงและมั่งคั่ง

- วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองทั ้งของไทยและต่างประเทศด้วยข้อเท็จจริงและ
เหตุผล ทั ้งนี ้เพื ่อให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่าของการเลือกคนดี มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่
ตามบทบาทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที ่ดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และพร้อมที ่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ
และพัฒนาสังคมให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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4. คำชี้แจงการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ มีทั ้งหมด 4 เล่ม

ประกอบด้วย
1.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
2.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6
3.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3
4.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4- 6

กิจกรรมและสาระสำคัญที่เสนอแนะในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยทุกชั้น
จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคมที่ผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบททางภูมิสังคม ทั้งนี้ขอให้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้
เสนอแนะไว้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีประชาธิปไตย  พร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในการบริหารดูแลประเทศและพัฒนาสังคมต่อไป

ความคาดหวังจากการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อมั่นว่า เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตย จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เมื่อครูอาจารย์ผู้สอนได้ใช้
คู ่ม ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตยประกอบการเร ียนการสอนประชาธิปไตยเล่มนี ้
ด้วยความรู้  ความเข้าใจ  และความเป็นครูที่มีความสามารถ

คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย อาจช่วยทำให้ครูอาจารย์ผู ้สอน พบว่า
การสร้างสรรค์และการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำให้สำเร็จได้ดังที่ใจหวัง
อาจจะเปรียบได้กับความยากลำบากในการนำแม่สีเหลืองมาผสมกับแม่สีน้ำเงินเพื่อให้ได้สีเขียว
ซึ่งในชั้นแรกอาจจะไม่ได้สีเขียวตามที่ต้องการในทันที ทำให้ต้องพยายามปรับเปลี่ยนสีอีกหลายครั้ง
เช่น ตอนแรกอาจจะได้สีเขียวอ่อน เขียวแก่ หรือเขียวอมเหลือง เป็นต้น จำเป็นต้องผสมสีไปจนกว่า
จะได้สีเขียวตามที่ต้องการ

เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ มนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง และจะ “ยอมรับ” สิ ่งใดต่อเมื ่อได้สัมผัสหรือประจักษ์ชัดว่า สิ ่งนั ้นมีคุณค่าหรือ
เป็นประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนของเด็กในวัยชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-3  จึงจำเป็น
ต้องให้ความสำคัญที่อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติ และจิตใจมากกว่าการให้ความรู้โดยตรง
ดังนั ้น ภารกิจหลักและภารกิจหนักในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่เด็ก เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้ที ่จะเคารพสิทธิของผู ้อื ่น เสียสละ
แบ่งปันสิ ่งต่างๆ รักษากฎ กติกา ร่วมมือกัน ทำกิจกรรม กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และใจกว้างยอมรับฟังความคิดของเพื่อนๆ  หรือผู้อื่น



7
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ใช้ความพยายามในการ
เสริมสร้างพื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีให้แก่ศิษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยให้ประชาธิปไตย
ในอุดมคติของประเทศเป็นฝันที่เป็นจริงได้ในเร็ววัน

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3
สำหรับคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-3 เล่มนี้สาระสำคัญเน้นในด้านพฤติกรรมในวิถีประชาธิปไตยใน 3 ลักษณะคือ คารวธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ส่วนสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารดูแลบ้านเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั ้น จะเน้นบทบาทหน้าที ่ของผู ้บริหารในระดับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในการบริหารดูแลในครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเลือกตั ้งผู ้บริหารในชุมชน เช่น ผู ้ใหญ่บ้าน กำนัน
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างมีคุณภาพ

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่

หน่วยที่  1 วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว ประกอบด้วย  5  กิจกรรม
หน่วยที่  2 วิธีประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย  5  กิจกรรม
หน่วยที่  3 วิถีประชาธิปไตยในชุมชน ประกอบด้วย  4  กิจกรรม

รายละเอียดของหน่วย/กิจกรรมปรากฏตามแผนผังแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมย่อยรวม 31 กิจกรรม ดังนี้



8
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3



9
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1. ชื่อกิจกรรม นำเสนอให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับสาระหลักของกิจกรรม
2. จุดประสงค์ ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตาม

ที่กำหนด ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยการนำผู ้ เร ียนเข ้าส ู ่สถานการณ์ท ี ่ เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน  การให้แนวคิดหรือความรู้รวมทั้งการฝึกทักษะ
กระบวนการประชาธิปไตยการสรุปแนวคิดเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และกิจกรรมที ่สะท้อนแนวคิดหรือตามกระบวนการพฤติกรรม
ของผู้เรียน

4. สื่อการเรียนร ู ้ ในแต่ละกิจกรรมจะระบุเครื่องมือที่จะนำเด็กให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้
อย่างชัดเจน

5. การวัดและการประเมินผล เป็นการตรวจสอบตามสภาพจรงิของผู้เรียน ท้ังการสงัเกตพฤตกิรรม
และประเมินผลงานที ่ได้จากการฝึกทักษะในระหว่างเรียนและ
หลังจากการเรียนรู้

6. ข้อเสนอแนะ ในบางกิจกรรมได้เสนอแนะเพิ ่มเติมเพื ่อต่อยอดความรู ้ ความคิดหรือ
แนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน

7. เอกสารสำหรับครู ประกอบดว้ยข้อมูลและสาระสำคญัสำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้  ส่วนความรู้
สำหรับผู้สอนที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมไว้ท้ายเล่ม

ผ ู ้สอนจะเห ็นว ่าก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ประชาธ ิปไตยที ่ เสนอแนะนี ้ เป ็นเพ ียงแนวทาง
การจัดการเรียนรู ้ที ่ครูสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู ้เรียน ทั้งนี ้ ในแต่ละกิจกรรมไม่ได้
ระบุช่วงเวลาสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
ทั ้งสามารถใช ้เป ็นแนวทางจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้นอกห้องเร ียน เช ่น การเข ้าค ่ายเยาวชน
การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้  การจัดกิจกรรม Walk Rally เป็นต้น

โครงสรา้งของกจิกรรมการเรยีนรูป้ระชาธปิไตยในแตล่ะกจิกรรมประกอบดว้ย
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3



21
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 1 การยอมรับความแตกต่างของบุคคล
กิจกรรมที่ 1.1 ป. ปลาตากลม
กิจกรรมที่ 1.2  เราเป็นเพื่อนกัน
กิจกรรมที่ 1.3  บาบูรักในหลวง

กิจกรรมที่ 2 ยอมรับในอาวุโส  ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในครอบครัว
กิจกรรมที่ 2.1 งามทั้งกายและใจ
กิจกรรมที่ 2.2 มารยาทงาม

กิจกรรมที่ 3   สิทธิและหน้าที่
กิจกรรมที่ 3.1 ครอบครัวของแมวเหมียวสีทอง
กิจกรรมที่ 3.2 เด็กดี

กิจกรรมที่ 4  การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกในครอบครัว
กิจกรรมที่ 4.1 ครอบครัวกระต่าย
กิจกรรมที่ 4.2 กฎของบ้านกระต่าย
กิจกรรมที่ 4.3 ละเมิดกฎของบ้านกระต่าย

กิจกรรมที่ 5  การปกครองในครอบครัว
กิจกรรมที่ 5.1 เราอยากมีบ้านอย่างไร
กิจกรรมที่ 5.2 ผู้นำสำคัญไฉน
กิจกรรมที่ 5.3 การเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัว

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 1    การยอมรับความแตกต่างของบุคคล

กิจกรรมที่ 1.1   ป. ปลาตากลม

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและอยู่ร่วมกันได้โดยเคารพ
ในความแตกต่างของผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูนำตู้ปลาหรือบ้าน ป.ปลาตากลมตั้งไว้กลางห้อง นักเรียนสังเกตตู้ปลาที่จัดเป็น

สวนน้ำไว้ อย่างสวยงาม มีปลาหลายชนิด ทั้งปลาทอง ปลาเทวดา ปลาอื่นๆ รวมทั้งปลาเทศบาล
ที่มีหน้าที่ดูดกิน ของสกปรกทำความสะอาดบ้าน

2. ครูตั ้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยนประสบการณ์
ในประเด็นต่อไปนี้

- ในตู้ปลามีปลาอะไรบ้าง ลักษณะเหมือนกันหรือไม่ (รูปร่าง, การดำเนินชีวิต,
อาหาร...)  ปลาอยู่รวมกันได้เพราะอะไร

- นักเรียนชอบอะไรบ้างที่มีในตู้ปลา
- ทำไมเราจึงชอบไม่เหมือนกัน
- การที่เราชอบไม่เหมือนกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหม เพราะอะไร
- ถ้าเพื่อนและเรามีความเห็นที่แตกต่างจากกันเราจะเรียนร่วมกันได้ไหม
- ในครอบครัวเรา มีพ่อ แม่ พี่น้องอยู่รวมกันหลายคน มีใครแตกต่างจากเราบ้าง

และทางใด ถ้าบางคนชอบไม่เหมือนเรา เขาผิดไหม จะอยู่ร่วมบ้านกันได้หรือไม่ เพราะอะไร
3. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการทำกิจกรรม ดังนี้

พวกเราคงจะเห็นแล้วว่า ตู ้ปลาซึ ่งเปรียบเสมือนบ้านของปลานั ้น มีปลาหลาย
ชนิดอยู่ร่วมกัน โดยที่รูปร่าง ขนาด การดำเนินชีวิต การที่จะรวมกันได้อย่างสงบสุข ต้องยอมรับ
ความแตกต่างทั ้งด้านรูปร่าง หน้าตา ความสามารถและความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล
และการอยู่ร่วมกันต้องมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและยอมรับซึ่งกันและกัน บ้านปลาจึงจะ
มีความสุข

หน่วยที่  1   วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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ครูสรุปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัว ซึ่งแต่ละคนมีความชอบ
ไม่เหมือนกัน สุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่เท่ากัน บางคนอารมณ์ดี บางคนใจร้อน การทำงานของ
แต่ละคนไม่เท่ากัน  ถ้าเรายอมรับความแตกต่างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

4. นักเรียนวาดภาพบุคคลในครอบครัวของนักเรียน ระบายสีให้สวยงาม แล้วนำภาพนั้น
มาเล่าเรื่อง “ครอบครัวของฉัน” ในมุมมองของความแตกต่าง ครูใช้คำถามช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างนั้น

สื่อการเรียนรู้
1. ตู ้ปลาหรือภาพตู ้ปลา (ครูสามารถปรับเปลี ่ยนกิจกรรมโดยใช ้สถานการณ์อ ื ่นๆ

ทดแทนได้)
2. อุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ เช่น กระดาษสี  เป็นต้น

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- การเล่าเรื่องสะท้อนความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของบุคคลในครอบครัว

2. การประเมินผลงาน
- ภาพวาด “ครอบครัวของฉัน”

เอกสารสำหรับครู
- ความรู้เกี่ยวกับปลา เพื่อให้ครูใช้ในการเล่าเพิ่มเติม หากเด็กมีความสนใจ
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ข้อเสนอแนะ
ครูสามารถที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจความแตกต่างของบุคคลใน 4 ลักษณะ คือ ความแตกต่าง

ทางร่างกาย ความแตกต่างทางอารมณ์  ความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ และความแตกต่างทาง
สติปัญญา ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงวัยของเด็กเป็นสำคัญ สำหรับเด็กเล็กควรเน้นความแตกต่างที่เห็น
เป็นรูปธรรม ส่วนเด็กโตเน้นให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง
ของวิถีประชาธิปไตย

ครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์อื่นๆ หรือจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อต่อยอด
ความคิด เช่น

1.  กิจกรรมดอกไม้ในสวน/ดอกไม้ในแจกัน
นักเรียนและครูศึกษาสวนดอกไม้หรือสวนหย่อมในโรงเรียนหรือในชุมชนด้วยกัน

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกไม้ต่างชนิดกันที่อยู่ในสวนเดียวกัน
แล้วเปรียบเทียบเชื่อมโยงให้เห็นการอยู่ร่วมกันและผสมผสานกันในสวน ทำให้สวนมีความสวยงาม
กับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

2.  กิจกรรมวิเคราะห์การอยู่ร่วมกัน
ให้นักเรียนดูสื่อสารคดี เรื่องสังคมมด สังคมปลวก และร่วมกันจำแนกหน้าที่ของมด

หรือปลวกในรัง เพื่อสื่อให้เห็นการอยู่ร่วมกันโดยมีความแตกต่าง ทั้งทางร่างกาย บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลให้สังคมมดดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข

3.  กิจกรรมสังคมของฉัน
ให้นักเรียนศึกษาชีวิตจริงของคนในชุมชน เช่น  ชีวิตจริงของผู ้ที ่มีวิถีชีวิตตาม

แนวพุทธศาสนา (การไปวัด) วิถีชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม (การทำละหมาด)  วิถีชีวิตแบบจีน
(การไหว้บรรพบุรุษ) เป็นต้น  ครูและเด็กร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอยู่ร่วมกัน
ได้ในวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
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เอกสารสำหรบัครู
ป. ปลาตากลม

เรื่อง   ความรู้เกี่ยวกับปลา เพื่อให้ครูใช้ในการเล่าเพิ่มเติม หากเด็กมีความสนใจ

ปลาซัคเกอร์ (Plecostomus spp.) หรือ ปลาเทศบาล
ปลาซัคเกอร์ มีถิ ่นกำเนิดที ่ประเทศบราซิล ถูกนำมาเลี ้ยงในประเทศไทยเพื่อประโยชน์

ในการทำความสะอาดตู้ปลาปลาซัคเกอร์ ไม่ใช่ปลาประเภทสวยงาม จัดอยู่ในจำพวก “แคทฟีช”
เช่นเดียวกับปลาดุก ปลาแขยง ปลากด ลำตัวเป็นสีดำ ครีบต่าง ๆ  ก็เป็นสีเดียวกันส่วนหัวค่อนข้างใหญ่
เป็นปลาปากคว่ำ มีกล้ามเนื ้อหนาสำหรับเกาะดูดเก็บอาหารกิน ปลาซัคเกอร์หากินตามพื้นตู ้
ซึ่งมีเศษอาหาร ตะไคร่น้ำ ติดอยู่ตามก้อนหินหรือซอกหิน ปลาซัคเกอร์เป็นปลาแข็งแรง ทนทานมาก
สามารถปล่อยเลี ้ยงรวมกับ ปลาอื ่นๆ ได้แทบทุกชนิด แต่ไม่ควรเลี ้ยงจำนวนมากจนเกินไป
ไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพราะจะกินไข่ปลาหรือลูกปลาตัวอ่อนทำให้ปลาสูญพันธุ์

ปลาทอง
ปลาทอง  มีถ่ินกำเนิดอยู่ในประเทศจนีและญ่ีปุ่น ต่อมาถูกนำไปเล้ียงในยุโรปและสหรฐัอเมริกา

ชาวจีนและชาวญี่ปุ ่นรู ้จักผสมพันธุ ์ปลาทองมานานแล้วและได้ปลาทองลูกผสมที่มีสีหลากหลาย
ตั้งแต่สีแดง สีทอง สีส้ม  สีเทา  สีดำ และสีขาว แม้กระทั่งปลาทองสารพัดสีในตัวเดียวกัน ประกอบกับ
ความนิยม เลี ้ยงที ่มีมากขึ ้น ทำให้ปลาทองที ่เลี ้ยงเปลี ่ยนรูปร่างไปจากเดิม แต่เดิมปลาทอง
จะหาอาหารตามบ่อน้ำธรรมชาติซึ ่งต้องออกเรี ่ยวออกแรง ไขมันส่วนเกินจึงไม่มี ครั ้นมาอยู ่
ตามบ่อเลี้ยงทำให้ปลาทองบางตัวพุงป่องดูอ้วนขึ้น

ปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูง มีถิ ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้ ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและ

น้ำกร่อย ที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้ ปลาหางนกยูงได้รับความนิยมเลี้ยงเป็น
ปลาสวยงาม โดยเฉพาะเลี้ยงในตู้กระจกอย่างแพร่หลาย และสามารถเพาะพันธุ์จนได้ปลาหางนกยูง
ที่สวยงามมากมายหลายชนิด
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หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว

กิจกรรมที่ 1   การยอมรับความแตกต่างของบุคคล

กิจกรรมที่ 1.2   เราเป็นเพื่อนกัน

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนเขียนกิจกรรมที ่ตนชอบทำลงในดอกไม้กระดาษตามสีที ่นักเรียนชอบ เช่น

ชอบอ่านหนังสือ ชอบเล่นเกม ชอบวาดรูป ชอบเล่นฟุตบอล ชอบเย็บปักถักร้อย นำมารายงานหน้าชั้น
ว่าตนเองชอบเพราะเหตุผลใด จากนั้น ให้นักเรียนนำดอกไม้มาปักแจกันหรือติดไว้บนกระดาษ
ที่เขียนภาพแจกันไว้ ครูช่วยจัดดอกไม้ให้สวยงามด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

2.  นักเรียนวิเคราะห์อภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้
-  ทำไมเราชอบไม่เหมือนกัน
-  การที่เราชอบไม่เหมือนกัน สามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่

3.  ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการทำกิจกรรมดังนี้
การจัดดอกไม้หลากหลายสีในแจกันใบเดียวกันก็เช่นเดียวกับการที่เรามาอยู่ใน

โรงเรียนร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งมาจากหลากหลายครอบครัวย่อมมีความชอบแตกต่างกัน เราต้องเคารพ
และยอมรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันของบุคคล ครูเป็นเสมือนผู้ช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุขไม่ไปล่วงละเมิดผู้อื่น

4. นักเรียนเขียน “กิจกรรมที่ไม่ชอบให้เพื่อนทำ” กับ “กิจกรรมที่ชอบให้เพื่อนทำ” ลงใน
ดอกไม้กระดาษ เช่น ไม่ชอบที่เพื ่อนชอบเอาสมุดไปซ่อน ชอบที่เพื ่อนเอาขนมมาฝาก เป็นต้น
แล้วนำมารายงานหน้าชั้นว่าเพราะเหตุผลใด จากนั้นให้นักเรียนนำดอกไม้ไปติดบนกระดาษที่เขียน
ภาพแจกันไว้

5. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่ากิจกรรมอะไรบ้างส่งผลให้ห้องเรียนไม่สงบสุข ไม่ควรทำ
เพราะเหตุใด เปรียบเทียบกับดอกไม้ว่าพฤติกรรมใดควรดึงออกจากแจกัน พฤติกรรมใดที่ควรปฏิบัติ
และควรอยู่ในแจกัน

6. ครูสรุปเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าความแตกต่างของบุคคลที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันนั้น
ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หรือทำให้สังคมไม่สงบสุข และแม้การปฏิบัติบางอย่างก็ต้อง
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะด้วย
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ส่ือการเรยีนรู้
1. ดอกไม้กระดาษที่หลากหลายสี ขนาดแตกต่างกัน จำนวนมากกว่า 2 เท่าของจำนวน

นักเรียนในห้อง
2. แจกนัดอกไม ้หรอืภาพแจกนัและอปุกรณท่ี์ชว่ยใหด้อกไมก้ระดาษตดิบนภาพแจกนัหรอื

เสริมให้แจกนังดงาม

การวัดและประเมินผล
1.  การสงัเกต

-  การใชเ้หตุผลในการวเิคราะห ์อภิปราย
-  การมส่ีวนรว่มในกจิกรรม

2.  การประเมนิผลงาน
-  ข้อความเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตนชอบทำ / กิจกรรมท่ีไม่ชอบให้เพ่ือนทำและกิจกรรม

ทีช่อบใหเ้พือ่นทำลงในดอกไมก้ระดาษ



28
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว

กิจกรรมที่ 1   การยอมรับความแตกต่างของบุคคล

กิจกรรมที่  1.3  บาบูรักในหลวง

จุดประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เร ียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอยู ่ร ่วมกันในสังคมกับบุคคล
ที่นับถือศาสนาต่างกันได้อย่างมีความสุข

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  ให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องบาบูรักในหลวง

2.  นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้
-  บาบูทั้ง 3 นาย นำนมสดมาถวายในหลวงเพราะอะไร
-  นักเรียนและบาบูนับถือศาสนาเดียวกันหรือไม่
-  คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันได้เพราะอะไร
-  “แขกกับไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกันศาสนาไม่เกี่ยว” หมายความว่าอย่างไร

3.  ครูสรุปแนวคดิจากการทำกจิกรรมว่า บุคคลแม้ต่างศาสนากนัสามารถอยูร่่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยเข้าใจในเรื่องความแตกต่างของความเชื่อและความศรัทธาของบุคคล

ระหว่างช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ทุกเช้าจะมีบาบู 3 นาย
ขี่สามล้อเครื่องค่อนข้างเก่ามาหยุดอยู่ที ่ประตูวัดบวรฯ คนขับซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตและ
กางเกงขาสั้น ลงมาแก้ห่อนมสด 2 ขวด เข้าไปให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง  ณ พระตำหนัก
เพื่อถวายแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บาบูนายนี้ชื่อ รามดาส ชาวอินเดียเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยได้ 20 กว่าปี มากับ
ลูกชาย และนายชิตา รามซิงห์ อายุ 56 ปี เป็นพี่น้องกัน ทั้งสามนับถือศาสนาฮินดู

“แขกกับไทยไม่ใช่อื ่นไกลพี่น้องกัน ศาสนาไม่เกี่ยว ฉันอยู่เมืองไทยมายี่สิบกว่าปี
สบายดีเหลือเกิน ฉันคิดถึงพระคุณในหลวงและฉันรักท่านมาก ฉันจึงไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่
เขาถวายนมสด วันละ 2 ขวดนะ”

(ที่มา : หนังสือพิมพ์  “พิมพ์ไทย””เดือนตุลาคม พ.ศ. 2499)
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

4.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้หาภาพ หรือวาดภาพแสดงความแตกต่างของบุคคลในสังคม
เช่น แตกต่างกันตามการนับถือศาสนา แตกต่างกันตามการแต่งกาย ตามวัยและตามเพศ เป็นต้น
แล้วให้นักเรียนเขียนอธิบายภาพสั้นๆ

สื่อการเรียนรู้
1.  บทความเรื่อง บาบูรักในหลวง
2.  ภาพแสดงความแตกต่างของบุคคลในสังคม

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การใช้เหตุผลในการอภิปราย
-  การร่วมในกิจกรรม

2.  การประเมินผลงาน
-  การเขียนคำอธิบายภาพแสดงความแตกต่างของบุคคลในสังคม
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่ 1 วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว

กิจกรรมที่  2  ยอมรับในอาวุโส ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในครอบครัว

กิจกรรมที่  2.1  งามทั้งกายและใจ

จุดประสงค ์  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างรู้กาลเทศะตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมของครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนฟังหรืออ่านนิทานเรื่อง “แบ่งปัน” ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นิทานเรื่องการแบ่งปันตามประเด็น ดังนี้
-  นิทานเรื่องนี้ให้แนวคิดอย่างไรกับนักเรียน
-  นักเรียนเคยแบ่งปันหรือไม่
-  นักเรียนเคยนึกเสียดายของที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นหรือไม่
-  เหตุใดเราจึงต้องแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
-  การแบ่งปันมีประโยชน์อย่างไร

2.   แบ่งกลุ่มนักเรียนครูมอบใบกิจกรรมที่ 2.1 (1) ให้กลุ่มร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น
จากประเด็นในสถานการณ์ตามใบกิจกรรมที่ 2.1 (1) หรือครูเป็นผู้ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันคิด
และตอบคำถาม  ดังนี้

1.  เมื่อพี่แบ่งขนมให้นักเรียน
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไร ...............................................................................
-  คำพูดที่นักเรียนจะพูดคือ  ......................................................................

2.  เมื่อนักเรียนขอยืมของเล่นของพี่
-  คำพูดที่นักเรียนจะพูดคือ .......................................................................
-  เมื่อพี่ให้ยืมนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร...........................................................
-  คำพูดที่นักเรียนควรจะพูดคือ ..................................................................
-  เมื่อพี่ไม่ให้ยืมนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร.......................................................
-  คำพูดที่นักเรียนควรจะพูด คือ ................................................................

3.  เมื่อพ่อมาส่งที่โรงเรียน
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไร ...............................................................................
-  คำพูดที่นักเรียนจะพูดคือ .......................................................................
-  นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อ.........................................................



31
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

4.  เมื่อแม่ให้เงินซื้อขนม
- นักเรียนรู้สึกอย่างไร ..............................................................................
- คำพูดที่นักเรียนจะพูดกับแม่คือ ..............................................................
- นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อแม่ ......................................................

3.  ให้นักเรียนดูภาพเกี ่ยวกับพฤติกรรมที ่ไม่เหมาะสม ซึ ่งไม่ควรปฏิบัติในครอบครัว
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพเหล่านั้น แล้วครูแจกให้กลุ่มละ 1 ภาพ ให้นักเรียน
เขียนว่าพฤติกรรมใดควรปฏิบัติ  พฤติกรรมใดไม่ควรปฏิบัติ ลงในใบกิจกรรมที่ 2.1(2)

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมว่า การสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี
กับบุคคลในครอบครัว และกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เราควรใช้คำพูดกิริยา ท่าทาง และ
การกระทำอย่างเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ เคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า จะทำให้เราอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สื่อการเรียนรู้
1.  นิทานเรื่อง แบ่งปัน
2.  ใบกิจกรรมที่ 2.1(1) ใบกิจกรรมที่ 2.1(2)
3.  ภาพแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และภาพที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

-  การใช้เหตุผลเกี่ยวกับนิทาน
-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2. การประเมินผลงาน
-  การวิเคราะห์สถานการณ์
-  การเขียนคำอธิบายภาพพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ และพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เอกสารสำหรับครู
นิทานเรื่อง แบ่งปัน

แต่งโดย นางสิริมา  กลิ่นกุหลาบ

พ่อชวนลูกๆ ออกไปทุ่งนา เด็กๆ กระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานผ่านชายป่า
“โอ พ่อ หนูขอเก็บเมล็ดตากล่ำก่อนนะจ๊ะ” เก่งร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อพบเมล็ดตากล่ำ

สีแดงดำที่หล่นเกลื่อนพื้นดินใต้ต้นไม้
“ถ้าอย่างนั้นหนูเล่นอยู่บริเวณนี้นะลูก พ่อจะเดินไปดูข้าวในนาก่อน”
เก่งเก็บเมล็ดตากล่ำห่อชายเสื้อไว้ ขณะที่กุ้งเก็บเมล็ดกระถินสีน้ำตาลแก่เป็นมันวาว

สองพี่น้อง เดินหาสิ่งที่ตนต้องการเพื่อให้ได้มากที่สุด ต่างนึกถึงสายสร้อยเส้นเล็กๆ ที่จะได้เป็น
เจ้าของแล้วยิ้มอย่างมีความสุข ทั้งสองพี่น้องเดินบ้างวิ่งบ้างตามพ่อกลับบ้าน มองเห็นแม่อุ้มก้อย
น้องสาวคนเล็ก อยู่หน้าบ้าน  พลางวิ่งไปหา

“แม่จ๋าดูซิ  หนูได้อะไรมา” น้องก้อยทำตาโตมองเมล็ดตากล่ำและเมล็ดกระถิน
ของพี่ๆ

“ก้อย เดี๋ยวพี่ร้อยสายสร้อยให้” เก่งบอกน้อง เก่งเป็นเด็กดีอย่างนี้เสมอ  แม่มอง
ที่กุ้งและคอยว่าจะพูดอะไร  กุ้งนึกเสียดายอยากเก็บเมล็ดกระถินไว้เป็นของตน  กระวนกระวายใจ
เป็นอย่างมาก  แล้วค่อยๆ บอกว่า “ก้อยเอาที่พี่บ้างก็ได้”

“ลูกสาวแม่เป็นเด็กดีเสมอ  มา...เราช่วยกันร้อยสายสร้อยให้น้องกันดีกว่า”  แม่ยิ้ม
ด้วยความชื่นใจ

สายสร้อยสีดำแดงสลับสีน้ำตาลแก่สวยงามเมื่อสวมที่คอของน้อง กุ้งรู้สึกเป็นสุขใจ
และภูมิใจยิ่ง เมื่อเห็นสร้อยคอของพี่เก่งและของตนเอง  นึกว่าถ้าเราไม่แบ่งเมล็ดกระถินให้ก็ไม่ได้
สายสร้อยที่สวยงามอย่างนี้ และเมล็ดตากล่ำอย่างเดียวไม่พอทำสายสร้อยด้วย
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ใบกิจกรรมที่ 2.1(1)
เรื่อง  สถานการณ์ของฉัน

คำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์ต่อไปนี้  โดยเขียนตอบ
ในช่องว่างแล้วนำมารายงานหน้าชั้นเรียน

1.  เมื่อพี่แบ่งขนมให้นักเรียน
- นักเรียนรู้สึกอย่างไร........................................................................................
- คำพูดที่นักเรียนจะพูดกับพี่คือ.........................................................................

2.  เมื่อนักเรียนขอยืมของเล่นพี่
- คำพูดที่นักเรียนควรจะพูดคือ...........................................................................
- เมื่อพี่ให้ยืมนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร...................................................................
- คำพูดที่นักเรียนควรจะพูดกับพี่คือ...................................................................
- เมื่อพี่ไม่ให้ยืมนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร...............................................................
- คำพูดที่นักเรียนควรจะพูดกับพี่คือ...................................................................

3.  เมื่อพ่อมาส่งที่โรงเรียน
- นักเรียนรู้สึกอย่างไร .............................................................................................
- คำพูดที่นักเรียนจะพูดกับพ่อคือ ............................................................................
- นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อพ่อ .................................................................

4.  เมื่อแม่ให้เงินซื้อขนม
- นักเรียนรู้สึกอย่างไร .............................................................................................
- คำพูดที่นักเรียนจะพูดกับแม่คือ .............................................................................
- นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อแม่ .......................................................................
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 2.1 (2)
เรื่อง  วิเคราะห์สถานการณ์

คำชี้แจง ให้นักเร ียนร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นจากภาพ  โดยเขียนอธิบายว่า
พฤติกรรมใดควรปฏิบัติ  พฤติกรรมใดไม่ควรปฏิบัติ  เพราะเหตุใด
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่  2  ยอมรับในอาวุโส ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และวัฒนธรรมในครอบครัว

กิจกรรมที่  2.2 มารยาทงาม

จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างรู้กาลเทศะตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการแสดง 8 คน โดยกำหนดบทบาทสมมติให้แสดง

และไม่ให้นักเรียนคนอื่นๆ ทราบ ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงบทบาทสมมติ ตามที่ครูกำหนดไว้ ดังนี้
-   คนที่ 1 การรับของจากครูที่ไม่ถูกวิธี
-   คนที่ 2 การรับของจากครูที่ถูกวิธี
-   คนที่ 3 การแสดงความเคารพครูที่ไม่ถูกต้อง
-   คนที่ 4 การแสดงความเคารพครูที่ถูกต้อง
-   คนที่ 5 การกราบพระพุทธรูปที่ไม่ถูกต้อง
-   คนที่ 6 การกราบพระพุทธรูปที่ถูกต้อง
-   คนที่ 7 การเดินผ่านครูที่ไม่ถูกต้อง
-   คนที่ 8 การเดินผ่านครูที่ถูกต้อง

2.  ให้นักเรียนสังเกตและแสดงความคิดเห็นการแสดงออกตามบทบาทสมมตินั้นว่าถูกต้อง
หรือไม่  ครูสุ่มนักเรียนให้แสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผล

3.  นักเรียนศึกษาภาพหรือวีดิทัศน์ การแสดงความเคารพและมารยาทไทยที่ถูกต้อง
4.  ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการทำกิจกรรมว่า การแสดงออกที่ถูกต้องในแต่ละท่าทาง เช่น

การรับของจากผู ้ใหญ่รับอย่างไรจึงถูกต้อง การเดินผ่านผู ้ใหญ่ควรก้มหลังแล้วค่อยๆ เดินผ่าน
หรือการไหว้แต่ละระดับ อาทิ การไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ หรือการไหว้บุคคลในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

5.  นักเรียนฝึกฝนการแสดงความเคารพที่ถูกต้อง

สื่อการเรียนรู้
1.  สื่อบุคคล  (โดยให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ)
2.  ภาพการแสดงความเคารพและมารยาทไทย
3.  วีดิทัศน์การแสดงความเคารพและมารยาทไทย

หน่วยที่ 1 วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
การสังเกต

-  การร่วมในกิจกรรม
-  การแสดงความคิดเห็น
-  การแสดงความเคารพ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 3  สิทธิและหน้าที่

กิจกรรมที่ 3.1 ครอบครัวของแมวเหมียวสีทอง

จุดประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ และความรับผิดชอบของตน
ได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนศึกษา นิทานเรื่องครอบครัวแมวเหมียวสีทอง (ถ้าเด็กยังอ่านหนังสือ

ไม่คล่อง ให้ครูเล่านิทานให้เด็กฟังแต่ถ้าอ่านคล่องแล้วให้ศึกษาด้วยตนเอง)
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้

-   สิ่งที่แม่แมวเหมียวให้กับลูกคืออะไร
-   สิ่งที่ลูกแมวให้กับแม่คืออะไร
-   ถ้าเป็นครอบครัวของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนต้องการจากแม่คืออะไร
-   นักเรียนต้องทำอะไรบ้างจึงจะเป็นลูกที่ดี

3.   ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมดังนี้
เมื ่ออ่านเรื ่องครอบครัวแมวเหมียวสีทองแล้วจะเห็นความรักและการเลี ้ยงดูของ

แม่แมวเหมียวที่มีต่อลูก และการกระทำของลูกแมวที่ตอบแทนความรักของแม่แมว การแบ่งปัน
การไม่ทะเลาะกัน  รวมทั้งการมีความเอื้อเฟื้อที่ทำให้ครอบครัวสงบสุข

ครูเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า นักเรียนอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อ แม่หรือผู้ปกครองรักและ
เลี้ยงดูในฐานะที่นักเรียนเป็นลูกหลานที่ดีควรเชื่อฟัง เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนหนังสือ พ่อแม่ผู้ปกครอง
จะมีความสุข  ถ้าลูกหลานเชื่อฟังและปฏิบัติตามหน้าที่

4.   นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบทำแผนผังความคิด ว่าควรปฏิบัติอย่างไรในฐานะเป็นลูกหลาน
ที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เสร็จแล้วนำมาติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนๆ คนละกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นว่ากลุ่มใดมีจุดดีอย่างไรบ้าง

5.  ครูเชื่อมโยงถึงสิทธิที่เด็กควรได้รับว่า ทุกคนมีสิทธิในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
นักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี รวมทั้ง
ปกป้องนักเรียนจากภัยต่างๆ

หน่วยที่  1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการเรียนรู้
1.  นิทานเรื่อง ครอบครัวแมวเหมียวสีทอง
2.  กระดาษและอุปกรณ์ในการทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
2.  การประเมินผลงาน

- แผนผังความคิดเรื่องการปฏิบัติตนในฐานะลูกที่ดีของพ่อแม่
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

แต่งโดย นางสิริมา  กลิ่นกุหลาบ

ลูกแมวเหมียวพวกนี้ซนจริง ๆ แต่ก็น่ารักอย่าบอกใครเชียว  แม่แมวสามสีรำพึงกับตนเอง
“เราไปเล่นกับแมวตัวโต ๆ กันไหม”  ลูกแมวสีทองชวนลูกแมวสีเงิน
“ยี้ ฉันว่าไปเล่นกับแมลงสาบสนุกกว่านะ”  เจ้าแมวสีเงินออกความเห็น
“ฉันอยากเล่นกับจิ้งเหลนมากกว่า  แต่ตระครุบยากจัง”  แมวเหมียวลายดำขาว เสนอบ้าง
เจ้าดำขาวเป็นลูกแมวหลงแม่มาพร้อมกับลูกแมวลายเสือ ท่าทางสงบเสงี ่ยมเจียมตัว

ขออาศัยกินนมแม่แมวสามสี ซึ ่งทุกตัวในครอบครัวแมวเหมียวสีทองให้การต้อนรับสมาชิกใหม่
เป็นอย่างดี เล่นด้วย นอนด้วยกัน  กินนมแม่เดียวกัน

ล ูกแมวส ีทองห ันหน ้ามาเห ็นแม ่มองอย ู ่ “แม ่จ ๋า ก ินนม” เจ ้าส ี เง ินกระโดดตาม
ลูกแมวสีทองนอนกินนมแม่ อย่างมีความสุข เจ้าดำขาวค่อยๆ  หมอบใกล้ๆ แม่แมว

แม่แมวยกขาหน้าให้เจ้าดำขาวเข้ามากินนมด้วย แม่ใช้ขาหน้ากอดลูกๆ ไว้ด้วยความรัก
พลางเลียขนให้ลูกๆ  ทุกตัว

“หนูเลียให้แม่บ้าง” เจ้าสีทองช่วยกันกับเจ้าสีเงิน ทำความสะอาดปาก หน้าตาของแม่
แม่ลูกต่างดูแลเอาใจใส่ซึ ่งกันและกัน แมวเหมียวสีทองหลับตาพริ ้มด้วยความสุข ครอบครัว
เจ้าแมวเหมียวสีทองช่างน่ารักจริงๆ

เอกสารสำหรับครู
นิทานเรื่อง  ครอบครัวแมวเหมียวสีทอง
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 3  สิทธิ และหน้าที่

กิจกรรมที่ 3.2  เด็กดี

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนฟังเพลง “หน้าที่เด็ก” และให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมๆ กัน ครูสนทนากับเด็ก

เกี่ยวกับความหมายเนื้อเพลงและให้นักเรียนพิจารณาว่า ได้ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเช่นที่กล่าวไว้ในเพลง
ได้กี่ประการ และอย่างไรบ้าง

2. ให้นักเรียนเขียนผังความคิดแสดงการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของตนเอง
3. ครูเล่านิทานเรื่อง “ทำตามหน้าที่” แล้วอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

- บุคคลในนิทานปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง
- นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อส่วนรวมอย่างไร
- นิทานเรื่องนี้ให้แนวคิดอย่างไรต่อนักเรียน

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญจากนิทานเรื่อง “ทำตามหน้าที่” เพื่อให้เด็กเข้าใจ
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสังคมส่วนร่วม

5. ครูเชื ่อมโยงกับกิจกรรมในโรงเร ียน เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบ
ในห้องเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดเวร แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น กวาดห้อง
ลบกระดาน  ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ เป็นต้น และสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้นักเรียนได้รับผิดชอบทุกคน

สื่อการเรียนรู้
1.  เพลง หน้าที่เด็ก
2.  นิทาน เรื่อง ทำตามหน้าที่

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การประเมินผลงาน

- แผนผังความคิด

หน่วยที่ 1 วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว



41
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน (ซ้ำ)
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ - ครู -อาจารย์
สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพ อ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะ บากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ  สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

เอกสารสำหรับครู
เพลงหน้าที่เด็ก
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

แต่งโดย อุมาพร  ทิพโยภาส จากหนังสือประชาธิปไตย.คอม

ฤดูหนาวเริ่มกลับมาอีกครั้ง  เหล่าบรรดาดอกไม้ทั้งหลาย ต่างพากันร้องรำทำเพลง
ด้วยความดีใจ เพื่อต้อนรับไอลมหนาวที่กำลังจะมาเยือน เพราะหน้าหนาวผ่านมาเมื่อไหร่ เหล่าบรรดา
ดอกไม้จะรู้สึกว่าตนเองได้เติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น และจะได้เข้าร่วมงานดอกไม้ประจำปี

คงมีแค่เพียงดอกหญ้า ที่ยังคงรู้สึกว่า หน้าหนาวผ่านมาเมื่อไหร่เขาจะต้องรู ้สึก
เหงาทุกที เพราะดอกไม้ต่างๆ พากันแจกจ่ายหน้าที่ เพื่อช่วยกันจัดงานอย่างเต็มที่  แต่ดอกหญ้าน่ะซิ
ดอกหญ้าไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรช่วยพวกดอกไม้ได้

หน้าหนาวปีนี้ก็เช่นเคย  ดอกหญ้าไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไร ไม่มีใครสนใจเขาและ
คิดที่จะให้เขาช่วยเหลือ เพียงเพราะเพื่อนๆ ต่างพากันคิดว่า  ดอกหญ้านั้นตัวเล็กเกินไป คงช่วยอะไร
ไม่ได้มาก ดอกหญ้าไม่เข้าใจ  จึงเก็บตัวเงียบและร้องไห้อยู่คนเดียว

“ฮือ ฮือ ทำไม  ไม่มีใครให้ฉันช่วยงาน ไม่มีใครต้องการฉันเลย ฉันไม่มีหน้าที่เหมือน
สาวๆ พวกนั้น หรือฉันเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์  ตัวเล็ก ใช่นี่  ฉันไม่สูง ไม่สวย ไม่มีสีสันเหมือนเจ้าพวก
ดอกกุหลาบ และสวยเหมือนดอกชบา ใช่ไหม  ฮือ ฮือ”

ดอกหญ้านั่งบ่นกับตัวเองถึงโชคชะตาที่เกิดมาต้อยต่ำ เขาจึงตัดสินใจเดินทางจาก
เมืองแห่งนี้ไป เพื่อไปตามหาหน้าที่ของเขา

“ฉันจะหนีไปอยู่ที่อื่น ฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้ว เมืองแห่งคนไร้หัวใจ”
เมื ่อกล่าวจบ ดอกหญ้าออกเดินทางตามหาหน้าที่ของเขา ในระหว่างทางขณะที่

ดอกหญ้ายังคงยืนมองหมู่บ้านที่เขาจากมาอยู่นั้น  ดอกหญ้าได้พบกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขาไม่เคย
พบเห็นมาก่อน  ดอกหญ้าจึงร้องทักว่า

“นั่นเจ้าดอกไม้สีแดง เจ้าเป็นดอกอะไร กลีบของเจ้าทำไมช่างแหลมยิ่งนัก” ดอกหญ้า
ร้องถาม

“ฉันคือดอกเข็ม ดอกแห่งปัญญา” ดอกเข็มตอบขณะทำท่าชื่นชมความงามของตนเอง
“แล้วเจ้าจะเดินทางไปที่ไหนล่ะ” ดอกหญ้าถามต่อ
“ฉันจะเดินทางไปทำหน้าที่ของฉัน”  ดอกเข็มตอบกลับ
“แล้วหน้าที่ของเจ้าคืออะไร” ดอกหญ้าถามอย่างสงสัย
“หน้าที ่ของฉันคือ การเดินทางไปหาพวกเด็กๆ เขากำลังรอฉันอยู ่ พวกเด็กๆ

จะพาฉันไปไหว้ครู เพราะฉันเป็นสัญลักษณ์ของความมีสติปัญญาและความฉลาด  ดังนั้น ฉันจะต้อง
ไปช่วยเด็กๆ ให้มีปัญญาเฉียบแหลม”  ดอกเข็มกล่าวขณะเดินจากไป

เอกสารสำหรับครู
นิทาน เรื่อง ทำตามหน้าที่



43
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ดอกหญ้ายังคงยืนมองดอกเข็มเดินจากไปจนลับสายตา และเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่า
ดอกเข็มยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำต้องรับผิดชอบ แล้วเขาล่ะ หน้าที่ของเขาคืออะไร แล้วดอกหญ้าจึงออก
เดินทางต่อไป

ในระหว่างทางเขาได้พบกับดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง ดอกหญ้าจึงร้องทักว่า
“นั่นเจ้าดอกสีขาวนวล เจ้าช่างหอมเหลือเกิน เจ้าเป็นดอกอะไร” ดอกหญ้าสงสัย
“ฉันเป็นดอกมะลิ ดอกแห่งความบริสุทธิ์” มะลิตอบ
“เออ...เจ้าดอกมะลิ เจ้าน่ะมีหน้าที่หรือเปล่า” ดอกหญ้าถามขณะยืนดมกลิ่นหอมของ

มะลิ
“มีซิ หน้าที่ของฉันน่ะยิ่งใหญ่มาก” มะลิตอบ
“ยิ่งใหญ่เหรอ แล้วคืออะไรล่ะ ไปไหว้ครูเหมือนดอกเข็มหรือเปล่า” ดอกหญ้าสงสัย
“หน้าที่ของฉันคือ การเดินทางไปหาเด็กๆ ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี พวกเด็กๆ

จะพาฉันไปไหว้แม่ ฉันดีใจมากๆ เพราะสีขาวของฉันจะแทนความรักที่บริสุทธิ์ของแม่กับลูก” มะลิกล่าว
ด้วยความปลาบปลื้มใจ

“โอ น่าอิจฉาเธอจัง ท่ีเด็กๆ ต้องการเธอ ส่วนฉันน่ะซิไม่มีใครต้องการ” ดอกหญ้ากล่าว
ขณะทำหน้าเศร้า

“ไม่หรอกเจ้าดอกหญ้า สักวันหนึ่งเจ้าจะได้รู้หน้าที่อันแท้จริงของเจ้า เชื่อฉันเถอะ”
มะลิให้กำลังใจดอกหญ้า

“ขอบใจมากเจ้าดอกมะลิแสนหอม” ดอกหญ้ากล่าว
พูดจบดอกหญ้าออกเดินทางต่อไป พร้อมกับคิดในใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องรู้และ

เข้าใจให้ได้ว่าหน้าที่ที ่แท้จริงของเขาคืออะไร ในระหว่างทางที่ดอกหญ้ากำลังชื่นชมความงามของ
ทุ่งหญ้าอยู่นั้น เขาเหลือบเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ดอกหญ้าจึงร้องถามว่า

“นั่นเจ้าดอกสีเหลือง เจ้าช่างสวยเหลือเกิน เจ้าเป็นดอกอะไร” ดอกหญ้าสงสัย
“ฉันคือดอกพุทธรักษาน่ะซิ” พุทธรักษาตอบ
“เจ้าดอกพุทธรักษา เจ้าน่ะมีหน้าที่หรือไม่” ดอกหญ้าถาม
“มีซิจ๊ะ” พุทธรักษาตอบขณะก้มเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางต่อไป
“เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป...แล้วหน้าที่ของเจ้านั้นคืออะไร” ดอกหญ้าร้องถาม
“ฉันต้องไปแล้ว เพราะฉันกำลังจะไปหาพวกเด็กๆ เด็กๆ ต้องการฉัน  เพราะวันที่

5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็น “วันพ่อ” หรือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของในหลวง เด็กๆ จะพาฉัน
ไปไหว้พ่อ เพราะความหมายของฉนัจะช่วยปกป้องให้พ่อมีสุขภาพท่ีแข็งแรงไง น่ีแหละคือหน้าท่ีของฉัน”

เมื่อกล่าวจบ ดอกพุทธรักษาเดินจากไป พร้อมทิ้งคำถามให้ดอกหญ้าคิดมากมาย
ว่าหน้าที่ของดอกหญ้านั่นคืออะไร และเขาควรจะทำอะไร เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เหมือนกับดอกเข็ม
ดอกมะลิ และดอกพุทธรักษาบ้าง
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ดอกหญ้ายังคงนั ่งพักอยู ่ร ิมน้ำด้วยใบหน้าของคนที ่สิ ้นหวัง และเขาหันไปเห็น
ใบไม้แห้งลอยมาตามสายน้ำ ซึ่งบนใบไม้นั้น เขามองเห็นมดดำตัวเล็กที่เกาะลอยมาด้วย  ดอกหญ้า
หยุดมองสักครู่ แล้วจู่ๆ เขาก็คิดได้ว่า ขนาดใบไม้แห้งๆ ยังมีหน้าที่เป็นของตนเอง คือ การให้มดเกาะ
เป็นที่พักเหนื่อยระหว่างเดินทางเขายังดูมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ช่วยเหลือส่วนรวม

สิ่งที่ดอกหญ้าได้พบเห็นเหล่านี้ ทำให้ดอกหญ้าคิดได้ว่า  เขาไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ตามหาหน้าที่อีกต่อไปแล้ว  เพราะตอนนี้ดอกหญ้ารู้แล้วว่า  ถึงดอกหญ้าจะเกิดมาต้อยต่ำและตัวเล็ก
แต่นั่นคงเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอก เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและ
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ดอกหญ้ามีหน้าที่เป็นของดอกหญ้า คือ การปลิวไปตามลม ล่องลอยไปบน
อากาศ ปลิวไปหล่นลงบนพื้นดิน เมล็ดจะหยั่งรากเติบโตเป็นต้นหญ้าซึ่งเป็นอาหารให้กับสัตว์ และ
ยึดเกาะพื้นดินกันน้ำเซาะทำให้ท้องทุ่งงดงามและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเจ้าสิ่งนี้แหละ คือสิ่งที่ดอกหญ้า
ค้นหามานาน

แล้วท่านล่ะ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและรู้จักหน้าที่ของตัวท่านเองได้อย่างเต็มที่แล้ว
หรือยัง
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กิจกรรมที่ 4   การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมที่ 4.1  ครอบครัวกระต่าย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่ไม่มีกฎกติกา

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน
2. ครูแจกแผ่นภาพให้ทุกกลุ่มๆ ละ 1 ชุด ทุกคนในกลุ่มจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกัน มีภาพ

แม่กระต่าย พ่อกระต่าย และลูกๆ กระต่าย อีก 3 ภาพ (สำหรับกลุ่มที่มีมากกว่า 5-8 คน ให้ทำภาพ
ลูกกระต่ายซ้ำๆ แจกให้นักเรียน) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3. ครูเริ่มเล่านิทานทีละส่วน พอจบตอนให้เด็ก ๆ ช่วยกัน กล่าวคำว่า “เฮ้อ! ฉันจะทำ
อย่างไรดี” ครูให้นักเรียนดูภาพแล้วให้นักเรียนตอบว่านักเรียนถือบัตรภาพเป็นกระต่ายตัวใด
ครูเล่านิทานจนจบเรื่อง โดยมีนักเรียนกล่าวคำคั่นจังหวะไปด้วย เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เล่านิทานของครู

4. ครูใช้คำถามเชื่อมโยงความคิดเด็กเกี่ยวกับ ปัญหาของครอบครัวกระต่าย เช่น
- นักเรียนคิดว่าครอบครัวกระต่ายน่าอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ครอบครัวกระต่ายมีความสุขสงบหรือไม่ เพราะเหตุใด

5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง ว่าเป็น “กลุ่มครอบครัว
กระต่าย......”  เติมข้อความให้เหมาะสมกับเนื ้อเรื ่อง เช่น “กลุ ่มครอบครัวกระต่ายวุ ่นวาย”
“กลุ่มครอบครัวกระต่ายยุ่งเหยิง” เป็นต้น  แล้วช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของครอบครัวกระต่าย
ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และนักเรียนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวกระต่ายได้อย่างไร

6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นแล้วเชื่อมโยงให้นักเรียน
เข้าใจว่าครอบครัวกระต่ายมีสมาชิกที่มีความแตกต่างกันแต่อยู่รวมกัน โดยมีความรักเอื้ออาทรกัน
รักใคร่กัน และครอบครัวกระต่ายต่างต้องการบ้านที่สงบสุขสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย  ดังนั้น
สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาของครอบครัว ซึ่งทุกครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตเหมือนกัน และแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือการช่วยกันสร้างกฎกติกา
บ้านด้วยกัน

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1.  บัตรภาพ จำนวน 5 บัตร

-  แม่กระต่าย
-  พ่อกระต่าย
-  ลูกกระต่ายพี่ใหญ่
-  ลูกกระต่ายกลาง
-  ลูกกระต่ายน้องเล็ก

2.  นิทาน เรื่อง ครอบครัวกระต่าย ตอนที่ 1

การวัดและประเมินผล
การสังเกต
-  สังเกตพฤติกรรมที่การมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน และการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา

ข้อเสนอแนะ
1.  ครูสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมนี้กับปัญหาการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนหรือในโรงเรียน เช่น

ให้นักเร ียนรวบรวมปัญหาของการอยู ่ร ่วมกันในห้องเร ียนแล้วมาช่วยกันทำแผนผังความคิด
แล้วหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างกฎกติกาของห้องเรียน

2.  การให้นักเรียนกล่าวคำคั่นจังหวะการเล่าเรื่อง มีเป้าหมายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมและตั ้งใจฟัง แต่ถ้านักเรียนสนุกสนานคึกคักเกินไปอาจทำให้นักเรียนไม่สนใจปัญหา
ของบ้านกระต่าย ครูควรปรับบรรยากาศในการเล่าเรื่องให้เหมาะสม
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บตัรภาพ จำนวน 5 บตัร

เอกสารสำหรบัครู

แม่กระตา่ย พอ่กระตา่ย

ลูกกระต่ายพี่ใหญ่ ลกูกระตา่ยกลาง

ลกูกระตา่ยนอ้งเลก็
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ณ ป่าแห่งหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายอาศัยอยู ่ในครอบครัวนั ้นมีพ่อแดง แม่ขาว ลูกใหญ่
ลูกกลาง และน้องเล็ก ทุกๆ วัน แม่กระต่ายต้องวุ่นวายตลอดวัน ที่จะต้องหาอาหารมาให้ลูกๆ และ
พ่อกระต่ายกิน  เพราะพ่อแดงจะกินแต่ผักบุ้ง ลูกใหญ่จะกินแต่แครอท ลูกกลางจะกินแต่ผักกาดขาว
ลูกเล็กจะกินแต่กะหล่ำปลี ส่วนแม่ขาวเองก็ชอบกินแต่แตงกวา เฮ้อ! แม่กระต่ายจะทำอย่างไรดี (เด็กๆ
ช่วยครูหน่อย พูดพร้อมๆ กัน เฮ้อ! ฉันจะทำอย่างไรดี เด็กกล่าวตามครูคุยกับ เด็กว่า “ดูภาพซิคะ
ว่าใครได้ภาพเป็นแม่กระต่าย”)

ส่วนพ่อกระต่าย มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆ ต้องดูแลทางเข้าบ้าน และประตูหน้าต่าง
ให้มั่นคงปลอดภัย แต่ต้องกลุ้มใจ ที่ลูกๆ ชอบหนีออกไปนอกบ้าน เพื่อดูดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างไสว
ในคืนวันเพ็ญ  พ่อกระต่ายต้องคอยออกไปตามลูกๆ ให้กลับเข้ามานอนในบ้านให้ปลอดภัย บางคืน
พ่อกระต่ายนึกว่าลูกๆ กลับมานอนในบ้านแล้ว จึงปิดประตูบ้านแล้วนอนหลับไป แต่พ่อกับแม่
ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อลูกๆ เคาะประตูบ้านให้พ่อเปิดประตูให้  เฮ้อ! พ่อกระต่ายจะทำอย่างไรดี (เด็กๆ
ช่วยครูหน่อยพูดพร้อมๆ กัน เฮ้อ! ฉันจะทำอย่างไรดี   เด็กกล่าวตาม ครูคุยกับเด็กต่อว่า “ดูภาพซิคะ
ว่าใครได้ภาพเป็นพ่อกระต่าย”)

พี่ใหญ่  ต้องรำคาญใจที่จะต้องดูแลน้องๆ ทั้งน้องกลางและน้องเล็กชอบทะเลาะแย่งของ
เล่นกันตลอดเวลา ไหนจะต้องรับหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน น้องๆ มักจะทิ้งของเล่นไว้เกลื่อนกลาด
ไปหมด  เฮ้อ!พี่ใหญ่จะทำอย่างไรดี  (เด็กๆ ช่วยพูดพร้อมกัน  เฮ้อ!  ฉันจะทำอย่างไรดี เด็กกล่าวตาม
ครูคุยกับเด็กต่อว่า  “ดูภาพซิคะว่าใครได้ภาพกระต่ายที่เป็นพี่ใหญ่”)

กระต่ายที่เป็นลูกคนกลางชอบสะสมของต่างๆ ทั้งของสวยงาม ของแปลกๆ ของที่ทันสมัย
ของที่หายาก แต่ไม่ชอบใจที่น้องเล็กมักจะแอบมาขโมยของสะสมของตนอยู่เสมอ พี่ใหญ่ชอบมาย้าย
ของๆ เธอ ทำให้กระต่ายกลางต้องวุ่นวายหาของอยู่ตลอดเวลา เฮ้อ! กลางจะทำอย่างไรดี (เด็กๆ
ช่วยพูดพร้อมๆ กัน  เฮ้อ!  ฉันจะทำอย่างไรดี ครูคุยกับเด็กต่อว่า “ดูภาพสิคะว่าใครได้ภาพเป็น
กระต่ายกลาง”)

กระต่ายน้องเล็กไม่ชอบใจ ครัวของแม่ขาวมีผักเยอะแยะกองเต็มไปหมดไม่เห็นดีเลย มีแต่
กะหล่ำปลีเท่านั้นที่หอมและอร่อย ทำไมแม่ต้องเอาผักมากองไว้ในครัวให้สกปรกด้วยนะ ฉันไม่ชอบเลย
พี่กลางชอบมาค้นตู้ของฉันอยู่เรื่อย พี่ใหญ่ชอบบ่นน่ารำคาญจัง เฮ้อ! น้องเล็กจะทำอย่างไรดี (เด็กๆ
ช่วยพูดพร้อมๆ กัน เฮ้อ! ฉันจะทำอย่างไรดี ครูคุยกับเด็กต่อว่า “ดูภาพซิคะว่าใครได้ภาพเป็นกระต่าย
ที่เป็นน้องเล็ก”)

เอกสารสำหรับครู
นิทานเรื่อง ครอบครัวกระต่ายตอนที่ 1



49
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 4  การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมที่ 4.2  กฎของบ้านกระต่าย

จุดประสงค ์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างกฎกติกาในบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน ครูมอบบัตรภาพ
2. ครูเล่านิทานเรื่องครอบครัวกระต่าย ตอนที่ 2
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนระดมความคิดเห็นในกลุ่มว่า ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกครอบครัว

กระต่าย นักเรียนควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
-  ลูกๆ ต้องทำตามคำสั่งของพ่อแม่โดยดีหรือไม่ เพราะเหตุใด
-  พ่อกับแม่จะต้องทำตามที่ลูกบอกหรือไม่ เพราะเหตุใด
-  นักเรียนคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวควรแก้ไขอย่างไร เพราะเหตุใด

4. นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นทีละประเด็น ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าทุกคนควรมี
ส่วนร่วมกันสร้างกฎบ้าน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เมื ่อสร้างกฎกติกาแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎที ่สร้างขึ ้น ทั ้งนี ้กฎบ้านควรมีเป้าหมายหลัก
เพื่อการสร้างความสงบสุข และการอยู่รอดปลอดภัยของครอบครัว

5. ให้นักเรียนเขียนกฎบ้านของครอบครัวตนเองลงในแผนผังความคิด

สื่อการเรียนรู้
1.  นิทานเรื่อง ครอบครัวกระต่าย ตอนที่ 2
2.  บัตรภาพ
3.  กระดาษ และอุปกรณ์ในการทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-   สังเกตพฤติกรรมการเข้ากลุ่มระดมความคิดเห็น
2.  การประเมินผลงาน

-  แผนผังความคิดกฎบ้าน ของครอบครัวนักเรียน

ข้อเสนอแนะ ครูสามารถปรับกิจกรรมนี้ ให้เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียนโดยเชื่อมโยงกิจกรรม
การปฏิบัติตามกติกาจากบ้านสู่ห้องเรียน และจากห้องเรียนสู่โรงเรียนได้

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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เอกสารสำหรับครู
บัตรภาพ
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แม่กระต่ายวุ ่นวายใจ ลูกๆ กับพ่อกระต่ายชอบกินอาหารไม่เหมือนกัน และต่างไม่ยอม
กินอาหารที่ตัวเองไม่ชอบ ส่วนแม่กระต่ายชอบกินแตงกวา แม่กระต่ายจึงออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้
ทุกคนต้องกินแต่แตงกวาเท่านั้น” ลูกๆ กระต่าย และพ่อกระต่ายต่างร้องบอกว่า “ไม่เอา” แม่กระต่าย
บอกว่า  “ต้องเอา”

พ่อกระต่ายวุ่นวายใจ ลูกๆ ชอบออกนอกบ้านในเวลากลางคืน จึงออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้
ทุกคนต้องนอนตั้งแต่เวลาทุ่มตรง” กระต่ายลูกๆ และแม่ต่างร้องออกมาว่า “ไม่เอา” พ่อกระต่าย
บอกว่า “ต้องเอา”

พี่ใหญ่วุ ่นวายใจที่ต้องทำความสะอาดบ้านคนเดียว และน้องๆ ชอบทะเลาะกันอยู่เสมอ
เมื่อพ่อกับแม่ออกไปหาอาหาร จึงขอออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้ห้ามน้องๆ เล่นของเล่นทุกชนิดทุกเวลา”
ทุกคนต่างร้องบอกพร้อมกันว่า “ไม่เอา” พี่ใหญ่บอกว่า “ต้องเอา”

พี่กลางต้องวุ่นวายใจกับน้องเล็กที่ชอบมาลักขโมยของ ส่วนพี่ใหญ่ชอบมาย้ายที่ของๆ ตนเอง
จึงขอออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้ห้ามทุกคนมายุ่งกับของๆ ฉัน”  ทุกคนร้องบอกพร้อมกันว่า “ไม่เอา”
พี่กลางบอกว่า “ต้องเอา”

น้องเล็กร้องไห้ฟูมฟายว่า แม่ชอบเก็บสะสมผักเยอะแยะทำให้เหม็นกลิ่นผัก พี่ใหญ่ชอบดุว่า
พี่กลางชอบหาว่าน้องเล็กขโมยของ จึงขอออกกฎบ้านด้วยว่า “ห้ามทุกคนมายุ่งกับฉัน” ทุกคนร้อง
บอกว่า “ไม่เอา” น้องเล็กร้องไห้บอกว่า “ต้องเอาซิ”

เอกสารสำหรับครู
นิทานเรื่อง ครอบครัวกระต่าย ตอนที่ 2
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กิจกรรมที่  4  การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกในครอบครัว

กิจกรรมที่  4.3   ละเมิดกฎของบ้านกระต่าย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปกฎกติกาของบ้านกระต่ายที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอ

ความคิดเห็นไว้ ในกรณีนี้ถ้าหากการทำกิจกรรมเว้นห่างจากกิจกรรมที่ 4.2  ครูควรเล่านิทาน
เชื่อมโยงความคิดเห็นที่นักเรียนได้เสนอเรื่องกฎกติกาของบ้านสั้นๆ

2. นักเรียนรับบัตรสถานการณ์ที่มีภาพประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎบ้าน ครูอ่าน
สถานการณ์ให้นักเรียนฟังพร้อมให้นักเรียนดูภาพประกอบหรือให้นักเรียนศึกษาบัตรสถานการณ์เอง
แล้วให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ครูตั้งไว้

3. ครูใช้คำถามเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้าน คือ ความสุข
ความสงบ ความปลอดภัย และทำให้พ่อแม่มีความพอใจและภาคภูมิใจที่มีลูกดีเป็นศรีของบ้าน

4. ครูอ่านนิทานเร่ืองบ้านกระต่ายจนจบ แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อนิทานอย่างเสรี
5. ให้นักเรียนศึกษาพฤติกรรมในแบบสำรวจพฤติกรรม “ละเมิดกฎบ้าน” ให้นักเรียนสำรวจ

ตนเองด้วยความซื่อสัตย์

สื่อการเรียนรู้
1.  ใบกิจกรรมที่ 4.3 (1) เรื่อง สถานการณ์ละเมิดกฎบ้าน
2.  ใบกิจกรรมที่ 4.3 (2) เรื่อง แบบสำรวจพฤติกรรม
3.  นิทานเรื่องครอบครัวกระต่าย (ภาคผนวก)

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.  การประเมินผลงาน
- การประเมินตนเองตามแบบสำรวจพฤติกรรม

หน่วยที่  1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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คำชี้แจง    ศึกษาสถานการณ์ละเมิดกฎบ้าน แล้วร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์

วันนี้แสงจันทร์สวยเหลือเกิน  พี่ใหญ่แอบออกไปนอนดูดวงจันทร์นอกบ้าน
โดยไม่ขออนุญาตพ่อแม่ก่อน ความที่พี ่ใหญ่รีบร้อนจึงลืมปิดประตูบ้านให้เรียบร้อย
เจ้างูตัวใหญ่จึงเล็ดลอดเข้าไปในบ้านกระต่ายได้ เผอิญพ่อกระต่ายตื่นขึ้นมาเห็นเสียก่อน
และสามารถไล่งูออกไปได้ แต่พ่อกระต่ายก็พบว่าพี่ใหญ่หายไปจากบ้าน พ่อและแม่
กังวลใจมาก  ไหนจะเป็นห่วงพี่กลางกับน้องเล็กในบ้าน ไหนจะต้องออกไปหาพี่ใหญ่
นอกบ้าน จนถึงตอนเช้าพ่อรีบออกไปหาพี่ใหญ่จนเจอ

ใบกิจกรรมที่ 4.3 (1)
เรื่อง สถานการณ์ละเมิดกฎบ้าน

ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นดังนี้
- ทำไมพี่ใหญ่จึงทำเช่นนั้น
- นักเรียนเรียกสถานการณ์นี้ว่าอย่างไร
- นักเรียนเคยทำเช่นนี้หรือไม่
- นักเรียนเห็นว่าการที่พี ่ใหญ่ละเมิดกฎบ้าน อาจเกิดผลเสียอย่างไร พี่ใหญ่ควร

ได้รับการลงโทษหรือไม่  ควรได้รับโทษอย่างไร  และเพราะเหตุใด
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คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนประเมินตนเองตามแบบสำรวจพฤติกรรม “ละเมิดกฎบ้าน”

ใบกจิกรรมที ่4.3 (2)
เร่ือง แบบสำรวจพฤตกิรรม

พฤติกรรม เคย      ไม่เคย

1.  ไปดูหนังกับเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตพ่อแม่ก่อน

2.  หยิบเงินของพ่อแม่ไปซื้อของโดยไม่ขออนุญาต

3.   หลีกเลี่ยงงานบ้านเป็นบางครั้ง

4.   แอบกินขนมในห้องนอน

5.   ดูโทรทัศน์เกินเวลาที่พ่อแม่กำหนด

6.   ทะเลาะกับพี่หรือน้อง

7.   ไม่ทำตามคำสั่งของพ่อและแม่ทันที

8.   ลืมปิดไฟ หรือปิดน้ำทันทีเมื่อไม่ใช้

9.   ให้พ่อแม่จัดเก็บเครื่องนอนให้

10. พูดปดกับพ่อแม่ / ผู้ปกครอง

11.

12.

13.

14.

ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรสร้างสถานการณ์ ตามตัวอย่างที่เสนอแนะ และยกสถานการณ์ให้เด็กวิเคราะห์

โดยให้ใกล้เคียงกับภูมิสังคมของนักเรียน เช่น การลักขโมย การไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
การขาดระเบียบวินัย  การทะเลาะวิวาท  การไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง  เป็นต้น

2. กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กเข้าใจว่า กฎกติกานั้น สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในสังคม
และประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
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กิจกรรมที่ 5    การปกครองในครอบครัว

กิจกรรมที่ 5.1  เราอยากมีบ้านอย่างไร

จุดประสงค ์ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับบทบาทของพ่อแม่ในฐานะผู้บริหารบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนดูภาพ บ้านในรูปแบบต่างๆ เช่น บ้านใหญ่ บ้านเล็ก มีสนามมีสวน แล้วให้

นักเรียนถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดในประเด็น “เราอยากมีบ้านอย่างไร” เด็กอาจจะถ่ายทอดว่า
“ฉันอยากมีบ้านใหญ่โต” ครูอาจใช้บัตรข้อความแทนบัตรภาพได้ บัตรภาพหรือบัตรข้อความควร
มีหลากหลายที่สะท้อนความต้องการของเด็ก ได้แก่

- บ้านที่มีเงินมากๆ
- บ้านที่สวยงาม
- บ้านที่ใหญ่โต
- บ้านที่มีอาหารบริบูรณ์
- บ้านที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
- บ้านที่ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย
- บ้านที่มีประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
- บ้านที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ร่วมกัน
- บ้านที่มีคนรับใช้
- บ้านที่มีคนดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนเจ็บป่วย
- บ้านที่มีสวนสวยงาม
- บ้านที่มีสุนัข
- บ้านที่ทุกคนช่วยกันทำงาน
- บ้านที่มีห้องรับแขก
-  ฯลฯ

2. ให้นักเรียนเลือกบัตรภาพหรือบัตรข้อความที่นักเรียนชอบมากที่สุด ครูให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่านักเรียนเลือกบ้านประเภทใด เพราะเหตุใด ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าทุกคน
มีเหตุผลในการเลือกบ้านแตกต่างกัน และบ้านในชีวิตจริงของนักเรียนแต่ละครอบครัวย่อมมี
ความแตกต่างกันด้วย

หน่วยที่ 1  วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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3. ครูให้นักเรียนนำบัตรภาพ/บัตรข้อความมาติดไว้บนกระดานหรือป้ายนิเทศ จากนั้น
ครูจึงให้นักเรียนเลือกบัตรภาพหรือบัตรข้อความที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ต้องมีสำหรับบ้านของนักเรียน
ไม่มีไม่ได้ ถ้าไม่มีนักเรียนจะอยู่ไม่ได้อาจเกิดอันตรายหรืออาจตายได้ คนละ 3 (บัตร ครูควรเตรียม
บัตรภาพ หรือบัตรข้อความไว้ซ้ำๆ กันหลายชุด)

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงเหตุผลว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้างท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือก
 เช่น ความปลอดภัย อาหาร เป็นต้น และเป็นเพราะเหตุใด ครูเชื่อมโยงว่าสิ่งจำเป็นสำหรับ ครอบครัว
คือ การอยู่รอดปลอดภัย ความสุขและความสงบของครอบครัว แล้วจึงทำให้นักเรียน ตอบคำถามว่า

(1) ใครทำให้นักเรียนมีสิ่งเหล่านี้ (คำตอบคือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองบ้าน)
(2) เราจะเรียกคนที่ทำหน้าที่ว่าอย่างไร (ผู้นำครอบครัว, ผู้บริหารบ้าน)
(3) ใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตาม (ลูก, สมาชิกในครอบครัว)

5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3-4 กลุ่มให้นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ เช่น
กลุ่มพ่อ กลุ่มแม่ กลุ่มญาติ กลุ่มลูก กลุ่มละกี่คนก็ได้ ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดให้ได้มากที่สุด
ว่าบทบาทของแต่ละคนในกลุ่มทำอะไรบ้าง เพื่อให้บ้านมีทุกอย่างที่นักเรียนต้องการ เช่น แม่ล้างจาน
แม่ทำกับข้าว พ่อรดน้ำต้นไม้  เป็นต้น

6. นักเรียนแต่ละกลุ ่มสรุปสิ ่งที ่ได้จากการระดมความคิดเรื ่องบทบาทของคนในบ้าน
เป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วนำมาติดที่ป้ายนิเทศ

7.  ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แผนผังความคิดของทุกกลุ่มและสรุปบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นำครอบครัว สมาชิกครอบครัวว่ามีงานด้านใดบ้าง แล้วเชื ่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า พ่อแม่/
ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการบริหารปกครองบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องทำอะไรมากมาย เพื่อให้ครอบครัว
อยู่รอดปลอดภัย สมาชิกในบ้านก็จำเป็นต้องเข้าใจ และยอมรับบทบาทของพ่อแม่ และประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

สื่อการเรียนรู้
1. บัตรภาพ/บัตรข้อความ จำนวนเท่ากับสมาชิกในห้องเรียน
2. กระดาษแผ่นใหญ่ และปากกาสี สำหรับทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน
2.  การประเมินผลงาน

- แผนผังความคิดเรื่องบทบาทของคนในบ้าน
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เอกสารสำหรับครู
บัตรภาพ
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กิจกรรมที่ 5    การปกครองในครอบครัว

กิจกรรมที่ 5.2   ผู้นำสำคัญไฉน

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับบทบาทของผู้นำหรือผู้บริหารของครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้นำที่นักเรียนคิดว่ามีความสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้
3. ครูให้แต่ละกลุ่มศึกษากติกาเกมแข่งขันเก็บลูกปิงปองให้เข้าใจ ดังนี้

1. เกมนี้มีผู้นำ 1 คน และสมาชิกในกลุ่ม 4-5 คน ผู้นำจะอยู่หน้าแถว
ขบวน สมาชิกในกลุ่มจะต้องเดินตามโดยมือต้องยึดขบวนให้แน่น ถ้าสมาชิกหลุด
ออกจากขบวน กลุ่มนั้นต้องเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่

2. ผู้นำจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที ่จะไม่ถูกปิดตา ส่วนสมาชิกในกลุ่ม
จะถูกปิดตาทั้งหมด

3. เกมนี้ห้ามทุกคนพูด
4. คนสุดท้ายในขบวนจะเป็นผู้มีหน้าที่เก็บลูกปิงปองลงถุงโดยใช้มือ

ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งต้องยึดขบวนไว้
5. ลูกปิงปอง มี 5 สี แต่ละสีจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ผู้นำกลุ่มจึงต้อง

วางแผนเส้นทางการเดินไปเก็บปิงปองแต่ละสี โดยลูกปิงปองสีแดงและสีเหลือง
เท่ากับ 5 คะแนน สีเขียว 4 คะแนน สีฟ้าและสีขาว 3 คะแนน และจะเก็บได้สีละ
1 ลูกเท่านั้น

6. ทุกกลุ่มจะเล่นเกมภายใน 10 นาที กลุ่มใดที่เสร็จก่อนให้ผู้นำกลุ่ม
พากลุ ่มมารับธงชัยชนะและมาอยู ่ที ่จุดชนะได้ แล้วให้สมาชิกเอาผ้าที ่ปิดตา
ออกได้เพื่อจะได้สังเกตการเล่นเกมของกลุ่มอื่นว่าเป็นอย่างไร

7. เมื ่อหมดเวลา ครูจะให้สัญญาณ ทุกคนต้องหยุดเล่นเกม ครูจะ
นับคะแนนว่าในถุงมีลูกปิงปองเท่าไหร่ ได้คะแนนเท่าไร

8. ครูให้นักเรียนซักถามจนเข้าใจ และให้ลองเล่นกันก่อน โดยไม่มี
ผ้าปิดตา  เพื่อให้คนสุดท้ายของขบวนลองเก็บลูกปิงปองใส่ถุงได้

หน่วยที่  1   วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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4. ครูให้นักเรียนเตรียมตัวปิดตาเข้าขบวน  ส่วนครูวางลูกปิงปองเป็นกลุ่มสี (หลายลูก)
ให้กลุ่มปิงปองแต่ละกลุ่มอยู่ห่างๆ กัน ครูให้ผู้นำทีมสังเกตดูให้ดีว่าสีอะไรอยู่ที่ใด จะนำขบวนไปใน
ทิศทางไหน เป็นเวลา  5 นาที

5. ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขัน “เก็บลูกปิงปอง” โดยย้ำเตือนกติกาห้ามไม่ให้พูดกัน
ถ้าผิดกติกาจะถูกปรับแพ้

6.  ภายหลังเกม ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มชนะนั้นชนะเพราะเหตุใด ให้สมาชิก
และผู้นำกลุ่มในอันดับ 1-2  เป็นตัวแทนนักเรียน ส่วนกลุ่มแพ้นั้น แพ้เพราะเหตุใด ให้สมาชิกและ
ผู้นำกลุ่มแพ้ในอันดับท้าย  2  กลุ่มเป็นผู้ตอบ ครูวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นว่า

1. บทบาทผู้นำมีความสำคัญอย่างไรต่อกลุ่ม เชื่อมโยงกับผู้นำครอบครัว
2. เป้าหมายของผู้นำในเกมคือชัยชนะตามกติกา แต่เป้าหมายของผู้นำครอบครัว คือ

ความอยู่รอดปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนความเรียงเรื่อง “ผู้นำในครอบครัวของฉันสำคัญไฉน”

สื่อการเรียนรู้
1.  ลูกปิงปอง 5 สี (หรือใส่เลขหรือเขียนสีแทน)
2.  ถุงใส่ลูกปิงปองพร้อมเชือกผูกสะพายไหล่มาถึงเอว

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-  การแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล

2.  การประเมินผลงาน
-  ความเรียงเรื่อง “ผู้นำในครอบครัวของฉันสำคัญไฉน”
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กิจกรรมที่  5    การปกครองในครอบครัว

กิจกรรมที่  5.3   การเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัว

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับบทบาทของพ่อและแม่ในฐานะผู้บริหารบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเตรียมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการแสดงจำนวน 4 คน สวมบทบาทของพ่อ

แม่ ลูกชายและลูกสาว แสดงบทบาทสมมติ  ตามเนื้อหาที่ครูกำหนด

*  ณ มุมสบายในบ้าน พ่อ แม่  พี่ชายและน้องสาว นั่งล้อมวงสนทนากัน
พ่อ : พ่อมีข่าวดีมาบอกทุกคนจ้ะ เดือนหน้าพ่อมีเวลาพักผ่อนประจำปี 5 วัน

ซึ่งจะตรงกับวันปิดภาคเรียนของลูกพอดี พ่ออยากจะหารือทุกคนว่าเราจะไป
พักผ่อนที่ไหนกันดี

ลูกๆ มองหน้ากันและพูดว่า : เราไปทะเลกันนะครับ/ค่ะ
แม่ : ทะเลไกลเกินไปนะลูก แม่ว่ามันร้อนมากด้วย แม่ว่าเราไปเที่ยวเดินชมสินค้า

ที่ห้างเย็นๆ และกินอาหารอร่อยๆ จะดีไหม
ลูกๆ ส่ายหัวและพูดพร้อมกันอีกว่า “ไม่เอาเราจะไปทะเล” กันครับ/ค่ะ
พ่อ : เรามาช่วยกันคิดและบอกพ่อซิว่าที่ไหนสวยงามน่าเที่ยวและมีห้างสรรพสินค้า

อยู่ใกล้ๆ ด้วย เพราะลูกจะได้เล่นน้ำทะเลและแม่จะได้ช็อปปิ้งด้วย
แม่ : เราไปชะอำกันเถอะ เพราะที่ชะอำมีอาหารทะเลสดๆ ราคาไม่แพงมากนักและ

มีห้างสรรพสินค้าอยู่ไม่ไกลด้วย
พี่ชาย : ผมว่าเราไปหัวหินกันดีกว่านะครับ เพราะว่าที่หัวหินมีทะเลสวยงามมาก

และมีอากาศดีและที่สำคัญมีพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเป็นที่ประทับของในหลวง
พระมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทยทุกคนด้วย

พ่อ : ที่ทุกคนนำเสนอมานั ้นล้วนมีเหตุผลดีๆ ทั้งนั ้น แต่พ่อมีเหตุผลของพ่อ
เหมือนกัน ว่าพ่ออยากให้ทุกคนไปพัทยาเพราะพัทยาอยู่ใกล้บ้านเราที่สุด
ใช้เวลาเดินทางไม่นาน พ่อขับรถเองเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง
และไม่อยากเปลืองค่าน้ำมันรถ  รวมถึงมีทะเลที่สวยงาม  สะอาดไม่แพ้ที่อื่น
และแม่ของเราจะได้เดินเที่ยวห้างเย็นๆ  เป็นการพักผ่อนด้วยลูก  เมื่อทุกคน
ในครอบครัวได้ฟังเหตุผลของพ่อแล้วจึงพูดพร้อมกันว่า “พ่อมีเหตุผลดีกว่า
ทุกคนเราเห็นด้วยกับพ่อ ครับ/ค่ะ”

หน่วยที่ 1   วิถีประชาธิปไตยในครอบครัว
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2. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสำคัญของบทบาทสมมตินั้นโดยใช้คำถาม
เช่น เรื่องที่แสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใครต้องการไปพักผ่อนที่ไหนบ้าง และใช้เหตุผลอะไร ทำไม
เหตุผลของพ่อจึงได้รับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว นักเรียนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร
เป็นต้น

3. เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ครูสนทนากับนักเรียนว่าในครอบครัวนักเรียนเกิดปัญหาเรื่องใดบ้าง
หรือไม่ และหาข้อสรุปได้ด้วยวิธีใด ให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็น

4. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันว่าปัญหาของการอยู ่ร ่วมกันในครอบครัวมีวิธีการแก้ไข
หลายรูปแบบ แสดงถึงการเป็นครอบครัวตามวิถีประชาธิปไตย

5. ครูให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรี เรื่องบทบาทของพ่อและแม่
(หรือผู้ปกครอง) ในฐานะผู้บริหารบ้าน ว่าเป็นอย่างไร

สื่อการเรียนรู้
1.  หน้ากากสวมหัวเป็น พ่อ แม่ พี่ชาย น้องสาว
2.  ภาพทะเล เช่น หัวหิน ชะอำ พัทยา

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- ความสนใจในการแสดงบทบาทสมมติ
- การสนทนาซักถาม

2.  การประเมินผลงาน
- แผนผังความคิด
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กิจกรรมท่ี 1 วินัยเพ่ือประโยชนต่์อตนเองและสว่นรวม
กิจกรรมที ่1.1 คิว.... เข้าควิ
กิจกรรมที ่1.2 เสริมสร้างวนัิย

กิจกรรมท่ี 2 การอยูร่่วมกันในหอ้งเรยีน
กิจกรรมที ่2.1 การอยูร่่วมกัน
กิจกรรมที ่2.2 ห้องเรียนนา่อยู่

กิจกรรมท่ี 3 ร่วมดว้ยชว่ยกนั
กิจกรรมที ่3.1 ทีมของฉัน
กิจกรรมที ่3.2 ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จ

กิจกรรมท่ี 4 การมส่ีวนรว่มบรหิารจดัการในหอ้งเรียนตามกระบวนการประชาธปิไตย
กิจกรรมที ่4.1 จองเวร
กิจกรรมที ่4.2 กฎระเบยีบของหอ้งเรยีน

กิจกรรมท่ี 5 การปกครองในโรงเรยีน
กิจกรรมที ่5.1 บทบาท หน้าท่ี  สมาชิกในโรงเรยีน

หน่วยที่ 2   วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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กิจกรรมที่ 1  วินัยเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

กิจกรรมที่ 1.1  คิว... เข้าคิว

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติและเห็นความสำคัญของกฎระเบียบของโรงเรียนที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม โดยใช้ปัญญาธรรม และคารวธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  ครูพิจารณานักเรียนที่มีความสามารถในการแสดงออกจำนวน 3 คน เพื่อกำหนดบทบาท

สมมติ  การกำหนดบทบาทสมมตินี้ นักเรียนคนอื่นๆ ไม่ทราบ
2. ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนทั ้งห้อง (รวมทั ้งนักเรียนที ่แสดงบทบาทสมมติ)

ออกมารับสมุดงานจากครู
3.  ให้นักเรียนที่ครูให้แสดงบทบาทสมมติ ตามที่กำหนด คือ

คนที่ 1   ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนที่ชอบส่งเสียงเอะอะโวยวาย  เสียงดัง
คนที่ 2   ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่ตัวเล็กที่สุด
คนที่ 3   ให้เดินแซงคิวหน้าเพื่อนคนที่เรียบร้อยที่สุด

4.  นักเรียนที่ถูกแซงคิวทั้ง 3 คน ตอบประเด็นคำถาม
- รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกแซงคิว
- แก้ปัญหาในขณะถูกแซงคิวอย่างไร เช่น ได้พูดอะไรกับเพื่อนที่มาแซงคิวหรือไม่

ถ้าพูด  พูดว่าอย่างไร  เป็นต้น
- การแซงคิวมีผลดีหรือไม่  มีผลเสียหรือไม่  เพราะอะไร
- การเข้าแถวมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร
- ในชีวิตประจำวันถ้าต้องเข้าแถวซึ่งต้องใช้เวลารอคอยนานๆ  นักเรียนจะตัดสินใจ

อย่างไร จะแซงคิวหรือไม่ เพราะอะไร
5. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการทำกิจกรรมว่าการเข้าแถวเป็นการแสดงถึงความเป็น

เด็กมีวินัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในสังคม เป็นเด็กดี เรียบร้อย  เมื่อมีเหตุการณ์แซงคิว
จะเกิดความวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบแสดงถึงความเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม

6. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน และส่งตัวแทนเพื่อรับเกมจิ๊กซอว์รูปภาพ เช่น
ภาพแย่งกันซื้ออาหาร  ภาพนักเรียนเล่นในแถว  ภาพแย่งกันขึ้นรถโดยสาร  ภาพแย่งกันส่งงานครู
เป็นต้น  แล้วให้แต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด

หน่วยที่  2  วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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7. ให้นักเรียนสังเกตภาพที่ต่อสำเร็จแล้วร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคำถามต่อไปนี้
- ภาพอะไร
- นักเรียนเคยทำเหมือนเด็กในภาพนั้นหรือไม่
- การปฏิบัติตนตามภาพก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย อย่างไรบ้าง
- ถ้านักเรียนเป็นเด็กในภาพนักเรียนควรแก้ไขปัญหาอย่างไร

8. ครูสรุปแนวคิดจากกิจกรรมดังนี้
การต่อจิ ๊กซอว์รูปภาพให้สำเร็จต้องเกิดจากการวางแผน และแก้ปัญหาร่วมกัน

ส่วนภาพสำเร็จของจิ๊กซอว์แสดงถึงการปฏิบัติตนของนักเรียนทางด้านวินัย  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียน
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์ต่อส่วนรวม

ครูเชื ่อมโยงชีวิตจริงว่า ในชีวิตของนักเรียนต้องเข้าแถว เข้าคิวอยู ่เสมอ เช่น
การเข้าแถว รับของ ซื้อของ หรือขึ้นรถโดยสาร เข้าห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น หากทุกคนในสังคม
ร่วมมือกันปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สังคมย่อมเกิดความสงบเรียบร้อย  ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น
ความเจ็บป่วย  อุบัติเหตุ ซึ่งเราควรเอื้ออาทรต่อกัน

สื่อการเรียนรู้
1.  เกมต่อภาพ (จิ๊กซอว์)

-  ภาพเด็กแย่งกันซื้ออาหาร
-  ภาพเด็กแย่งกันขึ้นรถโดยสาร
-  ภาพเด็กแย่งกันส่งงานครู

2.  นักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติ
3.  สถานการณ์ที่กำหนดในการแสดงบทบาทสมมติ

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-  การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

ข้อเสนอแนะ
ครูสามารถเชื่อมโยงกับกฎระเบียบของโรงเรียน  เช่น  การแต่งกาย การรักษาวินัยในห้องเรียน

เป็นต้น หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามสภาพปัญหา หรือบริบทของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ในปัญหาสังคมของตนเองจากการที่ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และมีส่วนร่วมในการรณรงค์
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
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เอกสารสำหรบัครู
เกมตอ่ภาพ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่  1  วินัยเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

กิจกรรมที่  1.2  เสริมสร้างวินัย

จุดประสงค ์ เพ ื ่อให้ผ ู ้เร ียนเห็นความสำคัญของการมีว ิน ัยในตนเองโดยใช ้คารวธรรมและ
ปัญญาธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มรับภาพจิ๊กซอว์จากครูและช่วยกันต่อภาพ
2. ให้แต่ละกลุ ่มดูภาพจิ ๊กซอว์แล้วทำกิจกรรมที ่ 1.2 (1) ทำอะไร มีวินัยคือไทยแท้

โดยครูใช้คำถามว่าเป็นภาพอะไร นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพนั ้น แล้วจึงให้แสดง
ความคิดเห็นตามหัวข้อที่กำหนดตามใบกิจกรรม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเพื่อให้เห็นประโยชน์ของ
การมีวินัย และโทษของการขาดวินัย

3. ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1.2 (2)  สร้างวินัยตนเองโดยนำชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่กำหนด
ใส่ในห้องต่างๆ ตามแผนผังที ่กำหนดให้ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย และสรุปข้อคิดที ่ได้จาก
การเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู ่ในที่ซึ ่งเหมาะสมและสรุปให้เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติตนให้อยู ่
ในระเบียบวินัย

4. ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1.2 (3)
5. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยกิจกรรมของใบกิจกรรมที่ 1.2 (3)  และช่วยกันสรุปแนวทาง

การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน และวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน

6. นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดหาคำอธิบายภาพการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัยของ
โรงเรียน ตามที่กำหนดในใบกิจกรรมที่ 1.2 (4)

7. ครูนำผลงานกลุ่มมาติดที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนให้เพื่อนๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพนั้น

สื่อการเรียนรู้
1.  ใบกิจกรรมที่ 1.2 (1)  ทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้
2.  ใบกิจกรรมที่ 1.2 (2)  สร้างวินัยตนเอง
3.  ใบกิจกรรมที่ 1.2 (3)  การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน
4.  ใบกิจกรรมที่ 1.2 (4)  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน

หน่วยที่  2  วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
-  ประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย

2.  การประเมินผลงาน
-  ใบกิจกรรมที่ 1.2 (1) - 1.2 (4)
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ ได้ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย
 ใน   ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย

1.  ภาพจิ๊กซอว์
        (1)      (2)            (3)

กิจกรรมที่ 1.2 (1)
ทำอะไรมีวินัย คือ ไทยแท้

2.  จากภาพที่ (2)
เหตุที่นักเรียนไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม เป็นเพราะ

 นักเรียนขี้เกียจ
 นักเรียนประหยัดเวลา
 นักเรียนทำตามใจตนเอง

3.  จากภาพที่ (3)
ถ้านักเรียนเป็นเด็กในภาพ นักเรียนจะแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายอย่างไร

 ตื่นเช้า
 ไม่อาบน้ำ
 ไม่รับประทานอาหาร
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ ได้ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย
 ใน    ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความมีระเบียบวินัย

1.  ภาพจิ๊กซอว์
       (1)                (2)             (3)

ใบเฉลยกิจกรรมที่  1.2 (1)
ทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้

2.  จากภาพที่ (2)
เหตุที่นักเรียนไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม เป็นเพราะ

 นักเรียนขี้เกียจ
 นักเรียนประหยัดเวลา
  นักเรียนทำตามใจตนเอง

3.  จากภาพที่ (3)
ถ้านักเรียนเป็นเด็กในภาพ นักเรียนจะแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายอย่างไร

 ตื่นเช้า
 ไม่อาบน้ำ
 ไม่รับประทานอาหาร
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง จากวัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏเป็นภาพด้านซ้ายมือ ให้นักเรียนบอกว่าเมื่อใช้วัสดุอุปกรณ์
เหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว นักเรียนควรเก็บไว้ที่ใดตามแผนผังห้อง

ใบกจิกรรมที ่1.2 (2)
สร้างวินยัตนเอง

แผนผังห้อง

หมายเหตุ กรณีท่ีบ้านของนกัเรียนมีห้องเดียว ให้ออกแบบการจดัเก็บอุปกรณ์
ให้เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม

1 เสื้อผ้า

2   ยาสีฟัน  แปรงสีพัน

3    จาน  ช้อนที่ใช้แล้ว

4       สมุด  ปากกา

5      หมอน  ผ้าห่ม

6 ตุ๊กตา  รถบังคับ  ของเล่น

7      น้ำยาล้างจาน

8            หวี

9         อาหารกระป๋อง  ขนมเป็นซอง

10      แจกันดอกไม้

ที่ ประเภทวสัดอุุปกรณ์ หมายเลขหอ้งท่ีควรเกบ็

 

    4 

หองทํางาน 

1 

 
หองนอน 

2 

หองรับแขก 

3 

หองแตงตัว 

    5 

หองน่ังเลน 

6 

หองนํ้า 
7 

หองครัว 

8 

หองรับประทาน 
อาหาร 
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง จากวัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏเป็นภาพด้านซ้ายมือ ให้นักเรียนบอกว่าเมื่อใช้วัสดุอุปกรณ์
เหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว นักเรียนควรเก็บไว้ที่ใดตามแผนผังห้อง

ใบเฉลยกจิกรรมที ่1.2 (2)
สร้างวินยัตนเอง

1 เสื้อผ้า   3

2   ยาสีฟัน  แปรงสีพัน   6

3    จาน  ช้อนที่ใช้แล้ว   7

4       สมุด  ปากกา  4

5      หมอน  ผ้าห่ม  1

6 ตุ๊กตา  รถบังคับ  ของเล่น       5

7      น้ำยาล้างจาน  7

8            หวี           3

9         อาหารกระป๋อง  ขนมเป็นซอง                7

10      แจกันดอกไม้     2,8

แผนผังห้อง

ที่ ประเภทวสัดอุุปกรณ์ หมายเลขหอ้งท่ีควรเกบ็

 

    4 

หองทํางาน 

1 

 
หองนอน 

2 

หองรับแขก 

3 

หองแตงตัว 

    5 

หองน่ังเลน 

6 

หองนํ้า 
7 

หองครัว 

8 

หองรับประทาน 
อาหาร 
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ ภาพใดควรทำให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ☺ ภาพใด
ไม่ควรทำให้ใส่เครื่องหมาย X ในช่อง 

กิจกรรมที่ 1.2 (3)
การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

☺

☺

☺

☺

☺

1.

2.

3.

4.

5.
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตรวจคำตอบ นักเรียนตอบถูกจำนวน ข้อ
นักเรียนได้คะแนน คะแนน

☺

☺

☺

☺

☺

7.

8.

9.

10.

6.
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ ภาพใดควรทำให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ☺ ภาพใด
ไม่ควรทำให้ใส่เครื่องหมาย X ในช่อง 

ใบเฉลยกิจกรรมที่ 1.2 (3)
การเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน

☺

☺

☺

☺

☺

1.

2.

3.

4.

5.

 X

 X
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

☺

☺

☺

☺

☺

6.

7.

8.

9.

10.

 X

 X

ตรวจคำตอบ นักเรียนตอบถูกจำนวน ข้อ
นักเรียนได้คะแนน คะแนน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1.

2.

3.

4.

5.

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายภาพการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย

กิจกรรมที่ 1.2 (4)
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................... 
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 2  การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน

กิจกรรมที่ 2.1  การอยู่ร่วมกัน

จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีคารวธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับภาพจิ๊กซอว์เรื่องการปลูกต้นไม้ กลุ่มละ 1 ชุด  ซึ่งมีชิ้นส่วนคละกัน

โดยมีชิ้นส่วน 1 ชิ้นที่สลับกับเพื่อนกลุ่มอื่น
3. นักเรียนช่วยกันต่อภาพให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด เมื่อพบว่ามีชิ ้นส่วน 1 ชิ้น

ไม่สามารถต่อภาพได้  ให้หาวิธีการที่เหมาะสมที่จะได้ชิ้นส่วนจากเพื่อนกลุ่มอื่นมาต่อภาพให้สมบูรณ์
4. ครูใช้คำถามให้กลุ่มตอบดังนี้

- กลุ่มใดขอความช่วยเหลือจากกลุ่มอื่นบ้าง เพราะเหตุใด
- ขณะที่ขอความช่วยเหลือพูดว่าอย่างไร
- มีกลุ่มใดบ้างที่หยิบของกลุ่มเพื่อนโดยไม่ขอก่อน
- กลุ่มใดที่ไม่ยอมแบ่งปันให้เพื่อน  ผลงานสำเร็จหรือไม่
- กลุ่มใดที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มอื่น เพราะเหตุใด ผลงานสำเร็จหรือไม่

5.   ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมดังนี้
การต่อภาพจะสำเร็จได้ต้องมีวิธีการได้ชิ้นส่วนมาโดยใช้ความประนีประนอม  ขอร้อง

ขอแลก  และขอบคุณเมื่อได้สิ่งของแล้ว
ครูเชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยอธิบายว่า การอยู่ร่วมกันในห้องเรียนบางครั้งเพื่อนมีปัญหา

ขาดแคลนอุปกรณ์  ทุกคนควรช่วยเหลือแบ่งปัน โดยที่ผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ  ต้องไม่หยิบของ
ผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาต เราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น การทำงานร่วมกันก็เช่นกัน ต้องมีการวางแผน
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหารับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น งานนั้นจึงจะสำเร็จและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

หน่วยที่ 2 วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เอกสารสำหรับครู
ภาพจิ๊กซอว์

สื่อการเรียนรู้
ภาพจิ๊กซอว์ กลุ่มละ 1 ชุด

การวัดและประเมินผล
1.   การสังเกต
-   การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-   การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่  2  การอยู่ร่วมกันในห้องเรียน

กิจกรรมที่  2.2  ห้องเรียนน่าอยู่

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในห้องเรียนโดยใช้คารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม เล่นเกม “ต่อความยาว” โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มมีจำนวน

เท่าๆ กัน   ถ้ามีจำนวนนักเรียนเกินให้ทำหน้าที่กรรมการ
2. ครูชี้แจงกติกาการแข่งขัน

1. ทุกกลุ่มเริ่มจากเส้นเริ่มต้นที่กำหนด
2. กำหนดระยะเวลาการแข่งขันภายในเวลา 1-2 นาที (ตามขนาดของกลุ่ม)
3. ให้นำ “สิ่งของ” ของสมาชิกในกลุ่มทุกชิ้นมาวางเรียงต่อกันโดยสิ่งของที่นำมา

ต่อกันนั้นต้องวางชิดติดกัน
4. ใช้ของที่อยู่ในส่วนของตัวเองนำมาต่อได้ทุกชนิด เมื่อได้ยินสัญญาณการหมด

เวลาให้หยุดกิจกรรม
5. ให้กรรมการตรวจความถูกต้องของอุปกรณ์ ตำแหน่งสิ้นสุดของแต่ละกลุ่มและ

วัดระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด
6. กลุ่มที่ปฏิบัติตามกติกาและต่อสิ่งของได้ระยะทางยาวที่สุดเป็นกลุ่มชนะ
7.ให้นักเรียนทุกกลุ ่มประชุมวางแผนการทำงานก่อนแข่งขันและภายในเวลาที ่

กำหนด
3. ครูสนทนาถึงความสำเร็จของกลุ่ม ตามประเด็นต่อไปนี้

- ใช้วิธีการอย่างไร  จึงสามารถนำอุปกรณ์มาวางต่อได้ยาวที่สุด
- ทำไมจึงต้องให้เวลาน้อยในการวางต่อสิ่งของ
- ใครมีลักษณะเป็นผู้นำ
- นักเรียนประทับใจใครมากที่สุดในขณะทำกิจกรรม

4. ครูและนักเรียนอภิปรายเชื ่อมโยงข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมว่าความสำเร็จของกิจกรรม
เกิดจาก

- ความร่วมมือ
- ความสามัคคี
- ความเสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือกัน

หน่วยที่ 2 วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

-  การประนีประนอม
-  การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

5. นักเรียนแต่ละคนทำใบกิจกรรมที่ 2.2
6. ครู นักเรียน ช่วยกันเฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2 และสรุปว่าการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน นักเรียน

ควรจะมีพฤติกรรมดังนี้
-  ความสามัคคี
-  การใช้เหตุผล
-  การประนีประนอม
-  การรับฟังความคิดเห็น
-  การแบ่งปันช่วยเหลือกัน

สื่อการเรียนรู้
1.  เกม : ต่อความยาว
2.  ใบกิจกรรมที่ 2.2 ห้องเรียนน่าอยู่

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
2. ประเมินผลงาน

- ใบกิจกรรมที่  2.2  ห้องเรียนน่าอยู่
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับข้อความซึ่งสามารถโยงได้
มากกว่า 1 ข้อ

ใบกิจกรรมที่ 2.2
ห้องเรียนน่าอยู่

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

1.  การใช้เหตุผล

2.  ความสามัคคี

3.  การแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน

4.  การรับฟังความคิดเห็น

5.  การประนีประนอม
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 3  ร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมที่  3.1  ทีมของฉัน

จุดประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความมุ ่งมั ่นร่วมกัน สร้างผลงานด้วยการใช้สามัคคีธรรมและ
ปัญญาธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนเข้ากลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันสร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น ตามข้อตกลงของกลุ่ม

ภายในเวลา 20 นาที โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ของกลุ่มเท่านั้น และห้ามใช้อุปกรณ์อื่น
กลุ่มที่  1 ใบไม้  กาว  เมล็ดพืช  กรรไกร
กลุ่มที่ 2 กระดาษ  กาว  กรรไกร  สีเมจิก
กลุ่มที่ 3 ถ้วยพลาสติก  กรรไกร  ลูกปัด  กาว
กลุ่มที่ 4 แก้วน้ำพลาสติก  กระดาษสี  กาว   กรรไกร

2.  ให้ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอผลงาน ดังนี้
-  ชื่อผลงาน
-  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับผลงานชิ้นนี้
-  นักเรียนสร้างผลงานชิ้นนี้ ด้วยเหตุผลใด
-  การทำงานกลุ่มมีปัญหาหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
-  งานกลุ่มสำเร็จเพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ การแบ่งงานกันทำ ความสามัคคี

ช่วยเหลือกัน  ช่วยกันวางแผน  ช่วยกันคิด  ฯลฯ)
3.  ครูให้กลุ่มสรุปประเด็น “ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับ...” ในรูปแบบแผนผังความคิด

อย่างเสรี แล้วนำมาติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
4.  ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการทำกิจกรรม ดังนี้

การทำงานกลุ่ม จะมีหัวหน้าเป็นผู้นำ และเพื่อนๆ เป็นผู้ตาม ทุกคนร่วมมือกัน
วางแผน แก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความสามัคคี งานจึงสำเร็จด้วยดี

ครูเชื่อมโยงกับชีวิตจริงว่า  ในชีวิตของเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น มีการทำงาน
ร่วมกัน เรามีโอกาสเป็นหัวหน้า และเป็นลูกน้อง ควรวางแผนร่วมกันด้วยความสามัคคี งานทุกอย่าง
จึงจะสำเร็จ

หน่วยที่ 2 วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการเรียนรู้
1. อุปกรณ์การสร้างชิ้นงาน เช่น ใบไม้  กระดาษ  เศษวัสดุ  เมล็ดพืช  ลูกปัด  กาว  สี

กรรไกร  (ซึ่งปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม)
2. กระดาษสำหรับทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  กระบวนการทำงานแต่ละกลุ่ม
-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-  การแสดงความคิดเห็น
-  การยอมรับซึ่งกันและกัน

2.  การประเมินผลงานของกลุ่ม
-  ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์
-  แผนผังความคิด
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่ 2 วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมที่  3  ร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมที่ 3.2  ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จ

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม  ที่ใช้สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10-12 คน
2. ครูแจ้งกติกาการเล่นเกมนั่งกระโดด ดังนี้

- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเข้าแถว ให้หัวแถวของแต่ละกลุ่มหันหน้าไปในทิศทาง
เดียวกัน

- ให้หัวแถวมีจุดเริ่มต้นในแนวเดียวกัน
- ให้คนหัวแถวยืนเท้าเอว และให้คนต่อๆ ไปเกาะเอวคนที่อยู่ข้างหน้าจนครบทุกคน
- ให้ทุกแถวนั่งลงในลักษณะนั่งยองๆ
- ครูให้สัญญาณเริ่มเล่น โดยให้ทุกแถวกระโดดไปพร้อมๆ กัน แถวไหนไปถึงเส้นชัย

ก่อน โดยแถวไม่ขาดตอน จะเป็นแถวที่ชนะ และได้รับรางวัล
3. ให้นักเรียนทดลองซักซ้อมการเล่นได้ 1 ครั้ง
4. ครูให้สัญญาเริ่มการเล่นเกมนั่งกระโดด
5. กลุ่มใดถึงเส้นชัยก่อนและไม่แตกแถวเป็นกลุ่มที่ชนะ ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ชนะ และ

ให้ตัวแทนเล่าวิธีการที่ทำให้ชนะ และกลุ่มที่เข้าเส้นชัยช้า ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าจะปรับปรุง
วิธีการอย่างไร อะไรคือความสำเร็จของทีม

6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3.2
7. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3.2  และช่วยกันสรุปการทำงาน

เป็นทีมจะสำเร็จได้นั้น ต้องมีการวางแผน ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สมาชิกให้ความร่วมมือ
มีความรับผิดชอบ เสียสละ ผู้นำเข้มแข็งและมีความสามัคคี

สื่อการเรียนรู้
1.  เกมนั่งกระโดด
2.  ใบกิจกรรมที่ 3.2 ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  สังเกตความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
-  การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

2.  การประเมินผลงาน
-  ใบกิจกรรมที่ 3.2 ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกคำที่ทำให้เกิดความสำเร็จของทีมในกรอบมาใส่ในช่องว่างที่กำหนด

ใบกิจกรรมที่  3.2
ทำงานเป็นทีมทำให้งานสำเร็จ

มีความสามัคคี ยึดตนเองเป็นหลัก ผู้นำเข้มแข็ง
สมาชิกให้ความร่วมมือ เชื่อผู้นำเสมอ ไม่ยอมกัน
คิดคนเดียว รู้บทบาทหน้าที่ มีการวางแผน
เสียสละ ไม่ฟังใคร ทุกคนเก่ง รับผิดชอบ

หมายเหตุ  คำที่ใช้ในกรอบ  ควรเป็นคำที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการเล่น
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เฉลย
ใบกิจกรรมที่ 3.2

หมายเหตุ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน

 

 
เสียสละ 

รูบทบาท
หนาท่ี 

สมาชิกให
ความรวมมือ 

มีการ
วางแผน 

 
ผูนําเขมแข็ง 

มีความ
สามัคคี 

 
รับผิดชอบ 

ความสําเร็จ
ของทีม 

คำชีแ้จง ใหน้กัเรียนแตล่ะคนกลุม่ชว่ยกนัเขียนแผนผงัความคดิ ตามหวัข้อท่ีกำหนด
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการในห้องเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  4.1  “จองเวร””

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำกิจกรรมในห้องเรียน

การดำเนินกิจกรรม
1. ครูกำหนดสถานการณ์จำลอง ด้วยการจัดห้องให้สกปรกไม่เรียบร้อย (เตรียมสถานการณ์

ไว้ 2 ห้องเรียน) แล้วให้ครูถามนักเรียนว่าห้องเรียนของเราเป็นอย่างไร จะทำให้ห้องเรียน
สะอาดได้อย่างไร และให้นักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียน 2 แบบ

1.1 สถานการณ์แรก ให้นักเรียนอาสาสมัครรวมกัน 5 คน ทำความสะอาดห้องเรียน
โดยใช้เวลา 5 นาที

1.2 สถานการณ์ที ่สองให้นักเรียนที ่เหลือทุกคนในห้องช่วยกันทำความสะอาด
ห้องเรียน โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ครูถามนักเรียนตามสถานการณ์ที่ 1.1 ว่ารู้สึกอย่างไร
ครูถามนักเรียนตามสถานการณ์ที่ 1.2 ว่ารู้สึกอย่างไร
จากนั้น ครูถามนักเรียนว่า ลักษณะการทำงานทั้ง 2 แบบ นักเรียนแต่ละคน ชอบแบบไหน

และไม่ชอบแบบไหน
3. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าให้นักเรียนเลือกแบบใดแบบหนึ่งใน 2 แบบ นักเรียนจะเลือก

ทำงานแบบไหน และทำไมถึงเลือกแบบนั้น
4. ครูถามนักเรียนต่อไปว่า นอกเหนือจากการทำความสะอาดในห้องเรียนแล้ว ควรมีงาน

อะไรอีกบ้าง ที่จะทำให้ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยที่นักเรียนช่วยกันทำบันทึกในใบกิจกรรม
ที่ 1.4 (1)

5. เมื ่อนักเรียนทราบแล้วว่ามีงานอะไรบ้างที่จะทำให้ห้องเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ตัวอย่าง เช่น งานกวาดพื้น งานถูพื้น งานลบกระดาน งานทิ้งขยะ เป็นต้น) ให้นักเรียน
เสนอแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีคนช่วยกันทำงานเหล่านั้นทุกวัน โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ

6. เมื่อนักเรียนแต่ละคนอาสาทำงานที่ตนเองทำได้แล้ว ให้นักเรียนวางแผนว่าจะอาสา
ทำงานในวันใดบ้างในหนึ่งสัปดาห์ และบันทึก ตามใบกิจกรรมที่ 1.4 (2)

7. เมื่อนักเรียนทุกคนได้อาสาทำงานและเลือกวันที่ตนสามารถทำงานให้ห้องเรียนได้แล้ว
ให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามวัน แล้วให้นักเรียนวางกติกา และวางแผนในการทำงานร่วมกันด้วยการถาม
นักเรียนในแต่ละกลุ่มว่า นักเรียนจะช่วยกันทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร โดยที่ทุกคนในกลุ่มต่างๆ
มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ

หน่วยที่  2  วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

8. ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง และให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มผลัดกันอาสาเป็นผู้ทำหน้าที่
รับผิดชอบดูแลให้เพื่อนๆ ในกลุ่มทำงานให้ห้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยที่นักเรียนทุกคน
ในกลุ่มต่างๆ ต้องมีโอกาสทำหน้าที่นี้แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการทำความดี

สื่อการเรียนรู้
1.  กิจกรรมที่ 4.1 (1)  งานในห้องเรียน
2.  กิจกรรมที่ 4.1 (2)  การอาสาทำงานในห้องเรียน
3.  ห้องเรียน/ห้องพิเศษอื่นๆ
4.  สมุดบันทึกการทำความดี

การประเมินผล
1.  สังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-  การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

2.  การประเมินผลงาน
-  นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันให้คะแนนกลุ่มที่รับผิดชอบทำงานประจำวัน
-  สมุดบันทึกการทำความดี
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำช้ีแจง  ให้นักเรียนสำรวจและบันทึกว่าในห้องเรียนมีงานท่ีจะต้องทำอะไรบ้าง

1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่   4.1 (1)
งานในห้องเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

คำชี้แจง
ให้นักเรียนกำหนดงานที่อาสาจะทำในห้องเรียนและกำหนดวันที่จะทำแล้วบันทึกในตาราง

ใบกิจกรรมท่ี   4.1 (2)
การอาสาทำงานในห้องเรียน

งานที่อาสา      วันจันทร์     วันอังคาร   วันพุธ      วันพฤหัสบดี     วันศุกร์

1. งานกวาดพื้น

2.

3.

4.

5.

6.  ฯลฯ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการในห้องเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  4.2   กฎระเบียบของห้องเรียน

จุดประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบของห้องเรียน ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย และปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ ได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนศึกษาเปรียบเทียบภาพ แล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบดังนี้

ภาพที่ 1  ภาพนักเรียนแย่งกันซื้ออาหาร
ภาพที่ 2  ภาพนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร
ภาพที่ 3  ภาพนักเรียนเรียบร้อยมีครูสอน
ภาพที่ 4  ภาพนักเรียนเล่นขว้างปากันในห้องเรียนขณะครูสอน
ภาพที่ 5  ภาพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็มไปด้วยกระดาษ
ภาพที่ 6  ภาพห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ
ว่าแตกต่างกันอย่างไร ถ้านักเรียนเลือกได้ จะเลือกภาพใด เพราะเหตุใด ผลดีผลเสีย

ของแต่ละภาพที่มีต่อตัวเรา ต่อสังคมเป็นอย่างไร
2. ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพว่าแตกต่างกันอย่างไร ถ้านักเรียนเลือกได้ จะเลือกภาพใด

เพราะเหตุใด ผลดีผลเสียของแต่ละภาพที่มีต่อตัวเราหรือต่อสังคมเป็นอย่างไร
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าภาพที่นักเรียนเห็นนั้นควรมีกฎ กติกา อะไรบ้างที่ทำให้

ห้องเรียนของเราเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5 - 6 คน แล้วครูแจกใบไม้กระดาษ

กลุ่มละประมาณ  20 ใบ ให้นักเรียนร่วมกันคิด แล้วเขียนข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
ลงบนใบไม้ กระดาษ กฎละ 1 ใบ

5. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และเลือกข้อตกลงไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของห้องเรียน โดยให้ใช้มติของนักเรียนในห้อง

6. ให้นักเรียนเลือกกฎระเบียบที่เขียนในแผ่นกระดาษรูปใบไม้ตามข้อ 5 กฎละใบแล้วนำไป
ติดที่ต้นไม้ประชาธิปไตย ซึ่งครูสามารถจัดทำหรือจัดหาได้ตามความเหมาะสม

7. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมว่า การออกกฎระเบียบของห้องเรียนที่ได้จากพวกเรา
ทุกคนร่วมกันคิดและตกลงร่วมกัน แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปฏิบัติเพื ่อให้เกิด
การยอมรับการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข

หน่วยที่  2  วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูเชื ่อมโยงกับชีวิตจริงว่า การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนควรมีส่วนร่วม ร่วมกัน
การกำหนดกฎ กติกาเพื่อใช้ในสังคม และทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้
1.  ใบไม้ที่ตัดจากกระดาษโปสเตอร์  จำนวนประมาณ  100  ใบ
2.  ต้นไม้ประชาธิปไตยเป็นกิ่งไม้แห้ง หรือต้นไม้พลาสติก 1 ต้น
3.  ภาพพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียน เช่น

- ภาพนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร และภาพนักเรียนมุงกันซื้ออาหาร
- ภาพนั่งเรียนเรียบร้อยและภาพนักเรียนเล่นขว้างปากันในห้องเรียนขณะครูสอน
- ภาพห้องเรียนสกปรกถังขยะเต็ม และภาพห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- การเข้าร่วมในกิจกรรม
- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

2.  การประเมินผลงาน
- ต้นไม้ประชาธิปไตย
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เอกสารสำหรับครู
ภาพพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่  2  วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมที่ 5  การปกครองในโรงเรียน

กิจกรรมที่  5.1  บทบาท หน้าที่ สมาชิกในโรงเรียน

จุดประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เรียนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกที่ดีในโรงเรียนได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนสำรวจ  “ใครทำอะไรในโรงเรียน” โดย

- ครูให้นักเรียนหยิบบัตรคำที ่เป็นบุคคลในโรงเรียนตามความสมัครใจ เช่น
ครูประจำชั้น ครูคณิตศาสตร์ ครูใหญ่ ภารโรง นักเรียนอนุบาล นักเรียนชาย นักเรียนหญิง เป็นต้น

- มอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาพฤติกรรมบุคคลที ่ได้ร ับในบัตรคำว่า
ทำอะไรบ้างในช่วงเวลาเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนจนถึงเวลาเข้าเรียน แล้วบันทึกพฤติกรรมไว้

- ครูให้นักเรียนรายงานผลว่าตนได้สังเกตพฤติกรรมของใคร และได้พบว่าบุคคลนั้น
ทำอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาเรียน

2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการสำรวจโดยครูใช้คำถามนำ ให้เด็กตอบ เช่น
- โรงเรียนของเรามีใครอยู่บ้าง
- แต่ละคนมีพฤติกรรมเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร
- ใครมีหน้าที่อะไรบ้างในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาเรียน
- มีปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันหรือไม่
- เมื่อมีสัญญาณเข้าเรียน แต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนหลากหลาย เพศ วัย มาอยู่
รวมกัน แต่ละคนจะมีความเหมือนและความต่างกัน แต่อยู่รวมกันได้ภายใต้กฎระเบียบและบทบาท
หน้าที่ของตน

4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดในโรงเรียนของนักเรียน มีใครบ้างที่เป็นบุคลากร
ของโรงเรียน และแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้าง

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาแผนภูมิการบริหารงานในโรงเรียน และแผนภูมิบุคลากร
ในโรงเรียน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว และให้แต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็นตามประเด็นดังนี้

- บุคลากรในโรงเรียน (ครูใหญ่ ครู นักเรียน ภารโรง) มีบทบาทหน้าที่อย่างไร
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

- ต้องการให้ครูประจำชั้น ครูใหญ่ ครูในโรงเรียน ภารโรง ทำอะไร เพื่อให้โรงเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น เช่น มีความสะอาด ร่มรื่น นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน เป็นต้น

- กลุ่มนำข้อมูลที่รวบรวมได้จัดทำเป็นแผนผังความคิดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ในโรงเรียน

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมว่า  โรงเรียนประกอบไปด้วยบุคคล
ต่างๆ และอยู่ร่วมกัน ทุกคนต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตน
ให้ดีที่สุด เช่น นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ ครูจัดการเรียนรู้  ครูใหญ่ดูแลครูและนักเรียน เป็นต้น

7. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดลงในแผนผังความคิดว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร
จึงจะเป็นคนดีของโรงเรียน

สื่อการเรียนรู้
1.  บัตรคำ
2.  แผนภูมิและแผนภาพการบริหารงานภายในโรงเรียน
3.  แผนภูมิบุคลากรในโรงเรียน
4.  อุปกรณ์การทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
-  การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

2.  การประเมินผลงาน
-  การรวบรวมข้อมูลบทบาทหน้าที่บุคลากรในโรงเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 1 ใส่ใจใฝ่รู้
กิจกรรมที่ 1.1 ชุมชนของฉัน
กิจกรรมที่ 1.2  เรียนรู้สู่ความสำเร็จ

กิจกรรมที่ 2     จิตสาธารณะ
กิจกรรมที่ 2.1 ร่วมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2.2 สิ่งที่หนูภูมิใจและสุขใจ
กิจกรรมที่ 2.3 ประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมที่ 3 พลเมืองดีในชุมชน
กิจกรรมที่ 3.1 ข้อปฏิบัติในชุมชน
กิจกรรมที่ 3.2 แรลลี่เชิงอนุรักษ์

กิจกรรมที่ 4 ชุมชนประชาธิปไตย
กิจกรรมที่ 4.1 การเลือกผู้นำในชุมชน
กิจกรรมที่ 4.2 สร้างสรรค์ประชาธิปไตย

หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 1  ใส่ใจใฝ่รู้

กิจกรรมที่ 1.1 ชุมชนของฉัน

จุดประสงค์    เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนดูภาพหรือวีดิทัศน์เก่ียวกับวิถีชีวิตในชุมชนของนักเรียน เช่น การประกอบอาชพี

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาขององค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นต้น จากนั้นครูใช้คำถาม
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง เช่น ชุมชนของเรามีอาชีพสำคัญอะไรบ้าง
มีประเพณี ใดบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของเรา  บุคคลสำคัญในชุมชนมีใครและใครมีผลงาน
ด้านใด หรืออาจใช้ภาพของชุมชนถามเด็กว่าภาพนี้คือใคร ที่ไหน ภาพเกี่ยวกับอะไร  เป็นต้น

2. ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนชอบหรือสนใจเรื ่องเกี ่ยวกับชุมชนของตนในเรื ่องใด
มากที่สุด และเพราะเหตุใด  ให้นักเรียนเขียนชื่อเรื่องที่ตนสนใจลงในกระดาษรูปหัวใจบอกเหตุผล
ว่าชอบหรือสนใจเพราะเหตุใด ครูให้นักเรียนพิจารณาเรื ่องในกระดาษของตนเองว่า ใครมีเรื ่อง
คล้ายคลึงกันบ้าง ให้รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน  (จำนวนในกลุ่มไม่จำเป็นต้องเท่ากัน)

3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปสำรวจชุมชนในเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น
ประวัติความเป็นมา  การดำเนินกิจกรรมในชุมชน  ปัญหาอุปสรรคในชุมชน เป็นต้น โดยให้แต่ละกลุ่ม
วางแผนการ สำรวจร่วมกัน กำหนดช่วงเวลาที่จะสำรวจ จัดเตรียมคำถาม สำหรับสอบถามบุคคล
ที่เกี่ยวข้องครูเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือและรวบรวมข้อมูลการวางแผนของนักเรียนแต่ละกลุ่มไว้

4. ภายหลังที ่นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจและบันทึกผลการสำรวจนักเรียนแล้ว
แต่ละกลุ่มนำผลการสำรวจมารายงาน (ในรูปแบบใดก็ได้)  ให้เพื่อนในชั้นเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

5. ครูให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจชุมชน ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง
(ชอบ/ไม่ชอบ) มีอะไรประทับใจบ้าง หรือมีอะไรที่ไม่ประทับใจบ้าง ครูให้จัดทำและตกแต่งผลงานนั้น
โดยเสรีและนำมาติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

6. ครูสรุปแนวคิดจากการทำกิจกรรมดังนี้
6.1 การเรียนรู ้เร ื ่องราวทำได้หลายวิธี การสำรวจชุมชน การสอบถามบุคคล

ที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
6.2 ตัวนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น ทุกคน

ควรเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและมีส่วนร่วมที่จะสร้างสรรค์ชุมชนให้เจริญรุ่งเรือง

หน่วยที่ 3 วิถีประชาธิปไตยในชุมชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการเรียนรู้
1.  กระดาษรูปหัวใจ  จำนวนเท่ากับนักเรียนในห้อง / กล่องใส่กระดาษรูปหัวใจ
2.  สื่อบุคคลในท้องถิ่น
3.  สถานที่ประกอบกิจการในชุมชน (ของจริง)
4.  แบบบันทึกการสำรวจ

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การมีส่วนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม
-  การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม

2. การประเมินผลงาน
-  ผลงานการสำรวจชุมชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ใบกิจกรรมที่  1.1
แบบบันทึกการสำรวจ

แบบสำรวจชุมชนเรื่อง.................................................................................................

1. วิธีการสำรวจ / วันที่
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 2. ชื่อผู้ให้ข้อมูล
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. คำถามและคำตอบ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. ปัญหาและอุปสรรคของการสำรวจชุมชน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. ความรู้ที่ได้รับ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่ 3 วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 1 ใส่ใจใฝ่รู้

กิจกรรมที่ 1.2  เรียนรู้สู่ความสำเร็จ

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนดูผลงานการพับนกหรือผลงานการปั้นดินน้ำมันที่สำเร็จแล้วเป็นตัวอย่าง

และให้ถามนักเรียนว่า ใครสามารถใช้กระดาษพับหรือใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นตัวสัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ
อะไรได้บ้าง

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสัตว์หรือสิ่งของที่ตนเองชอบตามข้อ 1 แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียน
ตามประเภทที่นักเรียนเลือก

3. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาคู่มือการพับกระดาษและการปัน้ดินน้ำมัน และลองพบักระดาษ
หรือปั้นดินน้ำมันตามที่กลุ่มเลือก ถ้าหากมีปัญหาให้ปรึกษากันหาทางแก้ไข ลองทำและปรับปรุง
ผลงานจนกระทั่งทำสำเร็จได้ผลงานที่พอใจ

4. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มสอนวิธีการพับกระดาษ
หรือวิธีการปั้นของกลุ่มให้เพื่อนในห้อง และให้นักเรียนในห้องทดลองทำตาม

5. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรม คือ การเรียนรู้ที่ดี ต้องเริ่มที่ความสนใจก่อน จากนั้น
จึงรู ้จ ักแสวงหาความรู ้ แล้วทดลองปฏิบัติ หรือแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับผู ้อื ่น เช่นเดียวกับ
การพับกระดาษและการปั้นดินน้ำมัน

ครูเชื่อมโยงกับชีวิตจริงว่า ในชีวิตของคนเราต้องทำงานต่างๆ มากมาย  ทุกคนต้องศึกษา
หาความรู้ทั้งเรียนจากครู สอบถามผู้รู้ พ่อแม่ เพื่อนๆ และเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนต้องติดตาม
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ  สนใจสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆ  เมื่อมีปัญหา
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน  และได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนรู้
1.  ตัวอย่างนกกระดาษที่พับสำเร็จแล้ว, ตัวอย่างงานปั้นดินน้ำมัน
2.  คู่มือการพับกระดาษจากห้องสมุด , Website
3.  กระดาษสำหรับพับของนักเรียนทุกคน คนละ 2 ชิ้น / ดินน้ำมันสำหรับปั้น
4.  ห้องสมุด,  Website, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- การมีส่วนร่วมทำงานในกลุ่ม
2.  การประเมินตรวจผลงาน

-  การพับกระดาษ
-  การปั้น

กิจกรรมเสนอแนะ
ผลงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจหรือปรับตาม

บริบทของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ เช่น เครื่องปั้นดินเผา การประดิษฐ์ตะกร้า เป็นต้น
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยท่ี  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 2  จิตสาธารณะ

กิจกรรมที่ 2.1  ร่วมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเล่าเรื่อง “ที่ซึ่งฉันชอบที่สุด” พร้อมภาพประกอบให้เด็กฟัง แล้วแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ

ละประมาณ 4-5 คน
2. ให้แต่ละกลุ ่มระดมความคิดเห็นว ่าสถานที ่ใดที ่ชอบมากที ่ส ุด โดยแสดงเหตุผล

จนได้มติกลุ่ม แล้วให้ช่วยกันวาดรูปสถานที่หรือบริเวณที่นักเรียนชอบในโรงเรียน/ชุมชนที่ตนเองอยู่
ตามสภาพปัจจุบัน

3. แต่ละกลุ่มนำภาพเสนอหน้าชั้น แล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่หรือบริเวณนั้น
4. นำภาพของทุกกลุ่มมารวมกันเป็นชุมชนสมมติ ให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อชุมชนนั้น
5. ครูถามนำว่าอยากให้ชุมชนนั้นเป็นอย่างไร และเด็กๆ จะมีส่วนร่วมทำอะไรบ้าง ชุมชน

จึงจะน่าอยู่ให้คิดและบอกอย่างน้อยคนละ 1 ข้อ ไม่ซ้ำกัน
6. ให้นักเรียนช่วยกันต่อเติมและสร้างสรรค์ภาพให้สมบูรณ์และร่วมกันนำเสนอแนวทาง

การพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนให้น่าอยู่
7. ครูให้นักเรียนช่วยกันอาสาพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนและชุมชน แล้วจัดทำตารางอาสา

สมัครและปฏิบัติกิจกรรมตามอาสาเป็นเวลา 1 ภาคเรียน
8. มีการติดตามผลและเชิดชูยกย่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น มอบดาว วุฒิบัตร เกียรติบัตร

เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้
1.  เรื่องเล่าที่กระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจพร้อมภาพประกอบ
2.  กระดาษโปสเตอร์ ดินสอสี

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและส่วนบุคคล
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2.  การประเมินผลงาน
-  ผลการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมใน 1 ภาคเรียน

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมนี้ครูผู้สอนควรได้ประสานงานกับชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหาร

ส่วนตำบล วัดหรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น เพื่อเตรียมงานและสถานที่ซึ่งเด็กระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที ่ 1-3 สามารถมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนได้ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว ทางการพัฒนา ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
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หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 2  จิตสาธารณะ

กิจกรรมที่ 2.2  สิ่งที่หนูภูมิใจและสุขใจ

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนภูมิใจและเห็นคุณค่าแห่งตนในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  จัดนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน
2.  ครูเล่าเรื่องความสุขที่ได้รับจากการที่ช่วยให้คนอื่นเป็นสุข
3.  ให้นักเรียนแต่ละคนคิดถึงสิ่งที่ตัวเองภูมิใจที่ได้ช่วยผู้อื่นและมีความสุข
4.  ครูแจกกระดาษขนาด A4 แล้วให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองภูมิใจ

ที่ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข
5. ให้ทุกคนในกลุ่มเล่าเรื่องที่ตนภูมิใจ   แล้วกลุ่มเลือกนำเสนอหน้าชั้นกลุ่มละ 1 เรื่อง

พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกเรื่องดังกล่าว และนำภาพไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
6.  สรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมโดยครูกับนักเรียนช่วยกันนำภาพของทุกกลุ่มมาเชื่อมโยง

ให้เห็นความเอื้อเฟื้อต่อครอบครัว ชุมชนและสาธารณะ ซึ่งจะนำมาซึ่งความภูมิใจ และความสุข
อย่างแท้จริงไม่ต้องซื้อหา นั่นคือ "จิตสาธารณะ"

สื่อการเรียนรู้
1.  เรื่องเล่าที่กระตุ้น/สร้างแรงบันดาลใจ
2.  กระดาษขนาด A4  ปากกา  ดินสอสีต่างๆ

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การใช้เหตุผลในการเลือกเรื่อง
-  การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. การประเมินผลงาน
-  ภาพวาดและการเล่าเรื่อง
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ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรม “จิตสาธารณะ” จะเกิดผลในทางปฏิบัติได้ต้องมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื ่อง

นักเรียน ได้มีส่วนวางแผนและได้ร่วมทำจริง ครูจึงควรต่อยอดกิจกรรมนี้ตามสภาพบริบทของชุมชน
2.  ครูควรรวบรวม เรื่องเล่าของนักเรียนมาจัดทำเป็นหนังสืออื่นเพิ่มเติม และจัดทำมุม

“เรื่องดีๆ ของคนดีๆ”  ไว้ในห้องจะเป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะ ได้อีกทางหนึ่ง
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เอกสารสำหรับครู
เรื่อง  จิตสาธารณะ

หอบเงินล้านขึ้นแท็กซี่
              แท๊กซี่เขียว-เหลืองรับตัวคุณยายวัย 70 จากกรุงเทพฯ มาราชบุรี ระหว่างทางคุยกับ
ผู้โดยสาร พบท่าทางสับสน แต่ยืนยันมีเงินจ่ายค่าโดยสาร คนขับขอดูพบเงินสดอื้อ ประสานตำรวจ
ราชบุรี  ช่วยแจ้งญาติมารับตัว

(15 กันยายน 2550) เวลา 03.05 น. นายมงคล เนินสน อายุ 45 ปี คนขับแท็กซี่
สีเขียวเหลือง เลขทะเบียน มง-5098 กรุงเทพมหานคร ได้พานางฉวี โตสกุล อายุ 70 ปี อยู่บ้าน
เลขที่ 59 ซอยเพชรเกษม 3 แยก 3-2 แขวงวังท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร มาสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามญาติมารับตัวนางฉวี
กลับบ้าน เนื่องจาก นางฉวีเรียกรถของตนมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาจังหวัดราชบุรี ซึ่งตนพามา
แต่ระหว่างทาง นางฉวีพูดจาคล้ายคนหลงๆ ลืมๆ ทำให้ตนไม่แน่ใจว่าจะไปที่ใดแน่

นายมงคล ให้การว่า เวลา 20.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2550 ได้รับนางฉวีจากท่าพระ
โดยผู้โดยสารแจ้งเป้าหมายการเดินทางว่าจะมาที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างเมื่อพูดคุยกับผู้โดยสาร
พบว่ามีท่าทีคล้ายกับสับสน รบเร้าที่จะให้พามาจังหวัดราชบุรี โดยระบุว่ามีเงินจ้างตน จึงขอดูเงิน
นางฉวี จากนั้นนางฉวีได้เปิดกระเป๋าสะพายแบบผ้าสีแดงให้ดู พบภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ
1,000 บาท หลายมัด ตนตกใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้โทรศัพท์แจ้งไปยังรายการร่วมด้วยช่วยกัน
เพื ่อขอให้รายการช่วยติดตามญาติ และได้ร ับคำแนะให้พานางฉวี มาขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ

“ผมเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับคุณยาย จึงนำตัวมาที่สถานีภูธรอำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เพื ่อขอให้เจ้าหน้าที ่ประสานหาญาติมารับตัวไป เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ ้นและ
คิดค่าโดยสาร เพียง 500 บาทเท่านั้น” นายมงคล กล่าว

จ.ส.ต.กลม ศักดิ ์เมือง สิบเวร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า
หลังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรายการร่วมด้วยช่วยกัน ว่ามีแท็กซี่พานางฉวี มาที่สถานีตำรวจภูธร
อำเภอเมืองราชบุร ี จึงไปตรวจสอบพบคนขับแท็กซี ่ก ับนางฉวีจร ิง จึงเช ิญขึ ้นมาพูดคุยและ
ไม่ทราบถึงจุดหมายที่แน่ชัดจึงได้ขอดูเอกสารและเงินที่นางฉวีอ้างว่ามี โดยเมื่อตรวจพบมีเงินสด
ทั ้งหมด 1,075,000 บาท มีสายรัดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยธนบัตรนั ้นค่อนข้างเก่า
นอกจากนี้ ยังพบมีสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง 1 เส้น สร้อยข้อมือ 1 เส้น และแหวน

ข่าว : แท็กซี่พายายวัย 70 ขึ้นโรงพัก หลังหอบเงินล้านไปราชบุรี
15 กันยายน 2550 เวลา 19:01 น.
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อีก 1 วง และพบบุหรี่อีกกว่า 1 หีบ โดยนางฉวีระบุว่าติดบุหรี่มานาน และพบเบอร์โทรศัพท์ซึ่งคาดว่า
เป็นของญาติ จึงลองโทรศัพท์ติดต่อไป พบว่าเป็นบุตรชายจึงได้แจ้งให้มาติดต่อขอรับตัวนางฉวี
ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี

ด้านนางฉวี ระบุว่า นำเงินทั้งหมดมาสร้างบ้านที่จังหวัดราชบุรีและมาวันนี้มาดูงานก่อสร้าง
ว่าถึงไหนแล้วและเวลาต่อมา (05.00 น.) นายสมชาย กรีสาคร อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 782/36
ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุตรชาย
นางฉวีได้เดินทางมารับตัวพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่านางฉวี เป็นอัลไซเมอร์ ชอบจดจำแต่เรื่องเก่าๆ

ส่วนเงินนั้นก็เบิกมาตั้งแต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เพราะขายที่ได้ เพราะช่วงนั้นมีปัญหากับบิดา
ส่วนบิดาเสียแล้ว มารดายังไม่ยอมนำเงินไปฝากธนาคาร และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออกมาจากบ้าน
ก่อนหน้านี้แอบขึ้นรถเมล์ไปเพชรบุรี แต่กลับมาเองได้ โดยไม่ได้นำเงินติดตัวไปด้วยเหมือนครั้งนี้
ซึ่งพี่ชายที่อยู่กับมารดารู้เรื่องมาตลอด แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมารดาจะหนีออกมาจากบ้าน
ตอนที่ทุกคนไปทำงานแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกปากคำไว้แล้ว และให้บุตรชายรับตัวนางฉวีกลับไป
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หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 2  จิตสาธารณะ

กิจกรรมที่  2.3  ประโยชน์ส่วนรวม

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเร ียนแต่ละกลุ ่มสำรวจตลาดสด ตลาดนัด หรือตลาดน้ำในชุมชนสังเกตและ

บันทึกสภาพปัญหา เช่น ความสกปรกของพื้น น้ำเสีย ขยะ การใช้สิ่งสาธารณะแล้วไม่ดูแลรักษา เป็นต้น
2. อภิปราย สรุปหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
3. นักเรียนวางแผนหารูปแบบการรณรงค์ให้ผ ู ้ขายและผู ้ซ ื ้อช่วยกันรักษาตลาดและ

สิ่งสาธารณะอื่นๆ ให้มีสภาพน่าใช้ สวยงาม สะอาด
4. แต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบหน้าชั้น ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมอภิปราย
5. นักเร ียนปฏ ิบ ัต ิตามแผนท ี ่วางไว ้ เช ่น  การเข ียนป ้ายรณรงค ์

การเขียนการ์ดขอความร่วมมือ จากแม่ค้า และผู้ซื้อนำไปแจกในวันที่มีตลาดนัด เป็นต้น
6. นักเรียนแต่ละกลุ ่มวาดภาพประกอบการบรรยายเรื ่องตลาดในฝัน ทำเป็นแผ่นป้าย

โฆษณาติดตามที่สาธารณะ
7. ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากกิจกรรมดังนี้ การที่นักเรียนร่วมกันวางแผนและทำกิจกรรม

ตามแผนที่วางไว้ แสดงถึงการที่มีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน การรณรงค์ด้วยวิธีการต่างๆ แสดงถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนที่มีต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะ

ครูเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า สถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่เราทุกคนต้องใช้ร่วมกันถือว่า เป็นสถานที่
สาธารณะที่ทุกคนเป็นเจ้าของต้องช่วยกันรักษาและพัฒนาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

สื่อการเรียนรู้
1.  กระดาษเทา-ขาว กระดาษวาดภาพ สีไม้ หรือสีน้ำ
2.  ตลาดน้ำ, ตลาดนัด, ตลาดสด



110
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การสำรวจตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดสด
2.  การประเมินผลงาน

- การ์ด, ป้ายรณรงค์

ข้อเสนอแนะ
ครูควรเลือกสถานการณ์ให้เหมาะกับสภาพจริงของนักเรียนและปรับเปลี ่ยนกิจกรรม

ให้เหมาะสม
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 3   พลเมืองดีในชุมชน

กิจกรรมที่ 3.1  ข้อปฏิบัติในชุมชน

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่กำหนดได้อย่างมีความสุข

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูแสดงภาพเครื่องหมายจราจรให้นักเรียนดู หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่าเครื่องหมาย

จราจรแต่ละภาพที่เห็นหมายความว่าอย่างไร
-  นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
-  ครูเฉลยความหมายของภาพจราจร

2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายจราจรมีไว้ทำไม
-  ครูสรุปว่าเครื่องหมายจราจรมีไว้ควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม โดยครูเตรียมลูกอมไว้หลายชนิดใส่กล่องให้นักเรียนทุกคน

หยิบคนละเม็ดแล้วกำไว้  โดยมีข้อตกลงว่ายังไม่แบมือดูว่าได้ลูกอมชนิดใด จนกว่าจะหยิบครบทุกคน
เมื่อแบมือแล้ว ให้นักเรียนที่มีลูกอมชนิดเดียวกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน

4. ครูให้นักเรียนในกลุ่มระดมความคิดช่วยกันบอกว่าในชุมชนของนักเรียนมีกฎเกณฑ์
อะไรบ้าง ที่นักเรียนรู้จัก โดยครูยกตัวอย่าง เช่น ข้ามถนนบนทางม้าลายหรือข้ามโดยทางสะพานลอย
ให้กลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง เป็นต้น

5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชน
โดยครูใช้ข้อตกลงที่ได้จากการนำเสนอของนักเรียนที่เป็นประเด็น เช่น ข้ามถนนบนทางม้าลาย
ไม่ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะ ไม่ถ่มน้ำลายลงพื้นถนน เป็นต้น

คำถาม 1. ถ้าปฏิบัติตามระเบียบจะเกิดผลอย่างไร (เชิงบวก)
2. ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะเกิดผลอย่างไร (เชิงลบ)

6. นักเรียนทุกกลุ ่มช่วยกันรวบรวมว่ากฎเกณฑ์ที ่เราควรปฏิบัติในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
การปฏิบัติจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไร

7. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงวิถีการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งอาจมีข้อตกลง
บางข้อที่นักเรียนอาจจะไม่ชอบแต่ต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม

8. ให้นักเรียนวาดภาพประสบการณ์เป็นพลเมืองดีที ่ประทับใจตามใบกิจกรรมที ่ 3.1
พลเมืองดีต่อชุมชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพแสดงเครื่องหมายจราจรหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่น
2. ลูกอมหลากสีตามจำนวนกลุ่ม
3. กระดาษและดินสอสีสำหรับวาดภาพ
4. ใบกิจกรรมที่ 3.1 พลเมืองดีต่อชุมชน
5. ใบกิจกรรมที่ 3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

-  สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
-  ความมีเหตุผลในการอภิปราย

2. การประเมินผลงานนักเรียน
-  การวาดภาพ
-  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ใบกิจกรรมที่ 3.1
พลเมืองดีต่อชุมชน

คำชี้แจง      ให้นักเรียนวาดภาพประสบการณ์การเป็นพลเมืองดีต่อชุมชนของนักเรียนที่ประทับใจ

ประเมินผลงาน

                       ดีมาก                         พอใช้       ต้องปรับปรุง
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับพฤติกรรม

  5  4 3 2 1

1     ความสนุกสนานร่าเริงในการรวมกลุ่มกิจกรรม

2     การปฏิบัติตามกฎกติกาของห้อง

3     การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

4     การบอกข้อดี/ข้อเสียของการปฏิบัติตามกฎกติกา

5     การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในกลุ่ม

ใบกิจกรรมที่ 3.2
แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน

ในการปฏิบัติกิจกรรมพลเมืองดีในชุมชน

ความหมายของระดับพฤติกรรม
ระดับ 5 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออกมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออกมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออกปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออกน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออกน้อยที่สุด

การประเมินพฤติกรรม
1. ถ้านักเรียนมีระดับพฤติกรรมปานกลาง-มาก-มากที่สุด ให้ครูส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก

ให้มากขึ้น
2. ถ้านักเรียนมีระดับพฤติกรรม น้อย-น้อยที่สุด ให้ครูพัฒนาให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ

ในการแสดงพฤติกรรมโดยการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อ รายการ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เอกสารสำหรับครู
ภาพเครื่องหมายจราจร

หยุด ให้ทาง

เขตห้ามแซง
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 3   พลเมืองดีในชุมชน

กิจกรรมที่  3.2   แรลลี่เชิงอนุรักษ์

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. เตรียมการทำกิจกรรมด้วยการมอบให้นักเรียนแสวงหาความรู้เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยการสัมภาษณ์ พ่อ, แม่,ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล

2. นักเรียนช่วยกันเขียนแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนลงในกระดาษขาว-เทา
3. นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทางที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งระบุเหตุผล

ในการเลือกแนวทางนั้นๆ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมแรลลี่เชิงอนุรักษ์

ซึ่งจะใช้จักรยานหรือเดินแรลลี่ได้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจุดแรลลี่ ดังนี้
จุดที่  1   งามพันธุ์ไม้ เป็นกิจกรรมขยายพันธุ์พืช
จุดที่  2   สองมือสร้างอากาศ เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อผลิตออกซิเจน
จุดที่  3   สวนสวยด้วยมือเรา เป็นกิจกรรมตกแต่งสวนด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ

5. ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม แรลลี่  ไปในชุมชนที่เป็นจุดปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง 3 จุด
6. นักเรียนเล่าความรู้สึกที่ได้รับจากการทำกิจกรรมตามจุดต่างๆ
7. ครูสรุปแนวคดิสำคัญจากการทำกจิกรรมวา่  การแรลลีเ่ชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีโอกาสพฒันา

ชุมชน การปลูกต้นไม้ การเพาะพันธุ์ไม้ และการตกแต่งสวนล้วนเป็นความรับผิดชอบที่ทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทำให้ชุมชนน่าอยู่ และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย

ครูเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า การที่เราทุกคนเป็นสมาชิกในชุมชนนอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่คนในชุมชนนั้นๆ กำหนดขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้ว ทุกคนควรมีความรับผิดชอบ
ชุมชน เช่น อยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพา ร่วมสร้างและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ น่าอาศัยยิ่งขึ้น เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้
1.  จุดจักรยานแรลลี่  ทั้ง  3  จุด
2.  บุคคลในชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
3.  บุคคลในครอบครัว  พ่อ , แม่

หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.  ประเมินผลงาน

- การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
- การทำกิจกรรมตามจุดแรลลี่
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 4   ชุมชนประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 4.1  การเลือกผู้นำในชุมชน

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของผู้นำชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเปิดเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมทั้งนำแผนภูมิเนื้อเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน มาให้นักเรียน

ทุกคนร่วมร้องและวิเคราะห์เนื้อเพลง
2. นักเร ียนและคร ูร ่วมสนทนาถึงความเป็นผู ้นำของพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว

ของปวงชนชาวไทย จากเนื้อหาในบทเพลงเช่น
- เป็นอัครศิลปิน ด้านดนตรี ด้านศิลปะ
- เป็นนักกีฬา ที่ทรงได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบในกีฬาซีเกมส์
- เป็นนักพัฒนาประเทศโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นนักวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนน้ำมัน ฝนหลวง

3. ครูสรุปร่วมกับนักเร ียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว ทรงพระปรีชาสามารถ
ในหลายด้าน  ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีและมีความสุข

4. ครูให้นักเรียนเล่นเกมรวมดาวเพื่อแบ่งกลุ่ม ตามใบกิจกรรมที่ 4.1
- ให้นักเรียนในกลุ่มเลือกผู้นำกลุ่ม 1 คน โดยให้ทุกคนบอกถึงเหตุผลในการเลือก
- นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่ได้รับเลือกออกมายืนหน้าห้อง

5. ครกูล่าวแสดงความยนิดแีละชมเชยนกัเรยีนทีช่ว่ยกนัเลอืกพรอ้มบนัทึกเหตผุลในการเลอืก
บนกระดานดำ เช่น เลือกเพราะเป็นคนเก่งอย่างไร หรือเป็นคนดีอย่างไร เป็นคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวม
อย่างไร  เป็นต้น

6. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าครูจะให้นักเรียนทุกคนเลือกตัวแทนกลุ่มเป็นตัวแทนห้อง 1
คน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้เลือกเป็นตัวแทนกลุ่มแนะนำตัวเอง ระบุคุณสมบัติที่ดีของตนเอง
และขอบคุณสมาชิกในกลุ ่มที ่เลือกตน พร้อมทั ้งบอกว่าหากตนได้รับเลือกเป็นตัวแทนห้องตน
จะปฏิบัติอย่างไร  เพื่อพัฒนาห้องของเรา โดยกำหนดเวลาพูดคนละ 1 นาที  บางสถานการณ์จะพบว่า
นักเรียนไม่กล้าพูด ครูจะใช้ความสังเกตและให้คนที่กล้าพูดได้พูดก่อน

7. ครูกำหนดหมายเลขให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละคน แล้วให้นักเรียนทุกคนรับกระดาษ 1 ใบ
แล้วกากบาทหมายเลขที่นักเรียนต้องการเลือก พับกระดาษใส่กล่องที่ครูเตรียมไว้
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หลังจากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันหยิบบัตรและขานคะแนนว่า “บัตรดี เบอร์          ” ถ้าใคร
กากบาทไม่ถูกต้องให้นักเรียนขานคะแนนว่า “บัตรเสีย” โดยมีนักเรียน 1 คนเป็นผู้ขีดคะแนน
บนกระดาน

ครูสรุปและประกาศผลพร้อมทั้งให้นักเรียนคิดพิจารณาว่า การตัดสินใจเลือกหัวหน้าห้อง
ของนักเรียนแต่ละคนใช้เหตุผลใด และหัวหน้าห้องที่ได้จะต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

ครูเชื ่อมโยงว่าในชุมชนและสังคมของเราจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้นำในชุมชนเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้เป็นตัวแทนในการดูแลความเป็นอยู่
ความสงบสุขและเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน ถ้าหากให้นักเรียนมีโอกาสเลือกผู้นำชุมชน ควรจะ
เลือกคนดี  คนเก่งและทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ซึ่งคนทุกคนมีข้อดีข้อด้อย  ดังนั้น  เราจึงควรเลือกคน
ที่มีความตั้งใจในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ

8. ครูให้นักเรียนไปสอบถามผู้ปกครอง เรื่องผู้นำในชุมชนของเราเป็นคนเก่ง คนดี หรือเป็น
นักพัฒนาควรมีลักษณะอย่างไร

สื่อการเรียนรู้
1.  แผนภูมิเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
2.  เทปเพลง/CD เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
3.  เครื่องเล่นเทป/CD
4.  ในกิจกรรมที่ 4.1(1) เกมรวมดาว
5.  ใบกิจกรรมที่ 4.1 (2) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

การวัดและประเมินผล
การสังเกต

-  การเข้าร่วมกิจกรรม
-  การใช้เหตุผล

โปรดเลอืก

1

2

3

4
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อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

เหล่าประชา คารวะสดุดี แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

*ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราชปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร
พลังงานแทนแก้ปัญหา  ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาวไทย นับว่าโชคดี
ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

(ซ้ำ  *,**)
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

เอกสารสำหรับครู
พ่อแห่งแผ่นดิน

ผลงานการประพันธ์คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร  อาจิน ปัญจพรรค์  สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
และสุรพล  โทณะวณิก

ทำนองโดย เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์  วิชัยอยู่ถาวร
พิมพ์ปฏิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์ และจิราวุฒิ กาญจนผลิน
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กติกาการเล่น
1. นักเรียนทุกคนสมมติว่าเป็นดาว 1 ดวง
2. ครูเปิดเพลงให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายไปรอบห้องเมื่อครูปิดเพลงให้ดาวทุกดวง

หยุดการเคลื่อนไหว
3. ครูใช้คำสั่งรวม ดาว 5 ดวง (หรือแล้วแต่ครูแบ่ง)
4. ให้นักเรียนกอดคอกันและรวมตัวกันโดยใช้ศีรษะชนกันตามจำนวนที่ครูบอกแล้วนั่งลง

ห้ามใช้เสียง
ครูชมเชยนักเรียน และดำเนินกิจกรรมต่อไปว่าการที่ให้นักเรียนนำศีรษะชนกันเพราะวันนี้

เราจะช่วยกันคิด

ใบกิจกรรมที่ 4.1(1)
เกมรวมดาว

ตัวอย่างสื่อบัตรเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน

โปรดเลอืก

1

2

3

4

5

เบอร์
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ใบกิจกรรมที่ 4.1(2)
ตัวอย่าง แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

ความหมายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน 5 สำหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 สำหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาก
ระดับคะแนน 3 สำหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติปานกลาง
ระดับคะแนน 2 สำหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อย
ระดับคะแนน 1 สำหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน
1. นักเรียนที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ควรส่งเสริมเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนที่ได้รับการประเมิน ระดับ 1-2 ครูหาวิธีพัฒนา เมื่อพบว่าเป็นพฤติกรรมซ้ำ

รายการ
ระดับคะแนน

1. ความสนใจต่อกิจกรรม

2. การตอบคำถาม

3. การทำงานเป็นกลุ่ม

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. ความสำเร็จของงานที่มอบหมาย

5      4       3      2       1
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หน่วยที่  3  วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

กิจกรรมที่ 4  ชุมชนประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  4.2 สร้างสรรค์ประชาธิปไตย

จุดประสงค ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการออกไปสอบถามผู้นำในชุมชน  เช่น นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ในประเด็นต่อไปนี้
- ท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพราะเหตุใด
- บทบาทหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้าง
- กิจกรรมใดบ้างที่จัดในชุมชนแล้วส่งผลดีต่อประชาธิปไตย
- คุณลักษณะของผู้นำมีอะไรบ้าง

2. นักเรียนนำผลการสอบถามมาอภิปรายร่วมกันในประเด็นผู้นำชุมชนที่ดี ต้องปฏิบัติตน
อย่างไร แล้วช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิด  “ผู้นำชุมชนที่ดี”  ตกแต่งให้สวยงาม

3. นักเรียนนำแนวคิดเขียนการ์ด เชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมออกเสียงเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล , นายกเทศมนตรี , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน

4. นำข้อความของแต่ละคนร่วมกันเขียนในกระดาษเทา - ขาว เพื่อนำไปร่วมเดินรณรงค์
การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยในชุมชน ในโอกาสที่มีการเลือกตั้ง

ครูสรุปแนวคิดจากกิจกรรมว่า  นักเรียนเป็นเด็กก็สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยในชุมชนด้วยการเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชนได้

ครูเชื ่อมโยงสู่ชีวิตจริงว่า การอยู่ร่วมกันในชุมชนเราต้องมีผู ้นำชุมชนที่เข้มแข็งซึ ่งได้มา
ด้วยการที ่ทุกคนร่วมกันเลือกตามระบอบประชาธิปไตยให้เป็นตัวแทนในการดูแลความเป็นอยู ่
ความสงบสุขและเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน  เมื่อนักเรียนมีโอกาสเลือก  ควรเลือกคนดี เพราะคนดี
จะเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี รวมทั้งเลือกผู้มีความสามารถ มีความรู้ดี  ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

สื่อการเรียนรู้
1.  ผู้นำในชุมชน
2.  อุปกรณ์ในการผลิตการ์ด  กระดาษเทา - ขาว สีเมจิก
3.  กระดาษสำหรับสรุปแผนผังความคิด
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การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

-  การสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน
2.  ประเมินผลงาน

-  การ์ดเชิญชวนออกเสียงเลือกตั้ง
-  แผ่นป้ายรณรงค์การเลือกตั้ง
-  แผนผังความคิด
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บรรณานุกรม
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ณ ป่าแห่งหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายอาศัยอยู่ ในครอบครัวนั้น มีพ่อแดง แม่ขาว ลูกใหญ่
ลูกกลาง และน้องเล็ก

ทุกๆ วัน แม่กระต่ายต้องวุ่นวายตลอดทั้งวันที่จะต้องหาอาหารมาให้ลูกๆ และพ่อกระต่าย
กินเป็นอาหาร เพราะพ่อแดงจะกินแต่ผักบุ้ง ลูกใหญ่จะกินแต่แครอท ลูกกลางจะกินแต่ผักกาดขาว
ลูกเล็กจะกินแต่กระหล่ำปลี ส่วนแม่ขาวเองก็ชอบกินแต่แตงกวา เฮ้อ!  แม่กระต่ายจะทำอย่างไรดี

ส่วนพ่อกระต่าย มีหน้าที ่ดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆ ต้องดูแลทางเข้าบ้านและประตู
หน้าต่างให้มั ่นคงปลอดภัย แต่ต้องกลุ ้มใจ ที ่ล ูกๆ ชอบหนีออกไปนอกบ้านเพื ่อดูดวงจันทร์
ที ่ส ่องแสงสว่างในคืนวันเพ็ญ พ่อกระต่ายต้องคอยไปตามลูกๆ ให้กลับเข้ามานอนในบ้านให้
ปลอดภัย บางคืนพ่อกระต่ายก็นึกว่าลูกๆ กลับมานอนในบ้านแล้ว จึงปิดบ้านแล้วนอนหลับไป
แต่พ่อแม่ก็ต้องสะดุ ้งสุดตัว เมื ่อลูกๆ เคาะประตูบ้านให้พ่อเปิดประตูให้ เฮ้อ! พ่อกระต่าย
จะทำอย่างไรดี
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พี ่ใหญ่ต้องรำคาญใจ ที ่จะต ้องด ูแลน ้องๆ ทั ้งน ้องกลางและน ้องเล ็กชอบทะเลาะ
แย่งของเล่นกันตลอดเวลา ไหนจะต้องรับการทำความสะอาดบ้าน น้องๆ มักจะทิ ้งของเล่นไว้
เกลื่อนกลาดไปหมด เฮ้อ! พี่ใหญ่จะทำอย่างไรดี

กระต่ายที่เป็นลูกคนกลางชอบสะสมของต่างๆ ทั้งของสวยงามของแปลกๆ ของที่ทันสมัย
ของที่หายาก แต่ก็ไม่ชอบใจที่น้องเล็กชอบแอบมาขโมยของสะสมของตนอยู่เสมอ พี่ใหญ่ก็ชอบ
มาย้ายของๆ เธอทำให้กระต่ายกลางต้องวุ่นวายหาของอยู่ตลอดเวลา เฮ้อ! กลางจะทำอย่างไรดี
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กระต่ายน้องเล็ก ไม่ชอบใจ ครัวของแม่ขาวมีผักเยอะแยะกองเต็มไปหมด ไม่เห็นดีเลย
มีแต่กระหล่ำปลีเท่านั้นที่หอมและอร่อย “ทำไม แม่ต้องเอาผักมากองไว้ในครัวให้สกปรกด้วยนะ
ฉันไม่ชอบเลย พี่กลางก็ชอบมาค้นตู ้ของฉันเรื ่อย พี่ใหญ่ชอบบ่นน่ารำคาญจัง” เฮ้อ! น้องเล็ก
จะทำอย่างไรดี

แม่กระต่าย วุ่นวายใจ ลูกๆ กับพ่อกระต่ายชอบกินอาหารไม่เหมือนกัน และต่างก็ไม่ยอม
กินอาหารที่ตัวเองไม่ชอบ ส่วนแม่กระต่ายชอบกินแตงกวา  แม่กระต่ายจึงออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้
ทุกคนต้องกินแต่แตงกวาเท่านั้น” ลูกๆ กระต่าย และพ่อกระต่ายต่างร้องบอกว่า “ไม่เอา” แม่กระต่าย
บอกว่า “ต้องเอา”
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พ่อกระต่ายวุ่นวายใจ ลูกๆ ชอบออกนอกบ้านในเวลากลางคืน จึงออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้
ทุกคนต้องนอนตั้งแต่เวลาทุ่มตรง” กระต่ายลูกๆ และแม่ต่างร้องออกมาว่า “ไม่เอา” พ่อกระต่าย
บอกว่า “ต้องเอา”

พี่ใหญ่ก็วุ่นวายใจ ที่ต้องทำความสะอาดบ้านคนเดียว และน้องๆ ก็ชอบทะเลาะกันอยู่เสมอ
เมื่อพ่อแม่ออกไปหาอาหาร จึงขอออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้ ห้ามน้องๆ เล่นของเล่นทุกชนิด ทุกเวลา”
ทุกคนต่างร้องบอกพร้อมกันว่า “ไม่เอา” พี่ใหญ่บอกว่า “ต้องเอา”
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พี่กลางต้องวุ่นวายใจกับน้องเล็กที่ชอบมาลักขโมยของ ส่วนพี่ใหญ่ชอบมาย้ายที่ของตนเอง
จึงออกกฎบ้านว่า “ต่อไปนี้ห้ามทุกคนมายุ่งกับของๆ ฉัน” ทุกคนร้องพร้อมกันว่า “ไม่เอา” พี่กลาง
บอกว่า “ต้องเอา”

น้องเล็กร้องไห้ฟูมฟายว่าแม่ชอบเก็บสะสมผักเยอะแยะทำให้เหม็นผัก พี่ใหญ่ชอบดุว่า
พี ่กลางชอบหาว่าน้องเล็กขโมยของ จึงขอออกกฎบ้านด้วยว่า “ห้ามทุกคนมายุ่งกับฉัน” ทุกคน
ร้องบอกว่า “ไม่เอา” น้องเล็กร้องไห้บอกว่า “ต้องเอาซิ”

แม่กระต่าย พ่อกระต่าย พี่กระต่าย ลูกกลาง และน้องเล็กร้องขึ ้นพร้อมๆ กัน “เฮ้อ!
เราจะทำอย่างไรดี”
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กระต่ายทุกตัวจึงต้องประชุมหารือกัน พ่อกระต่ายเป็นประธาน ทุกๆ คนต่างพูด พูด พูดตาม
ที่ตนเองอยากให้เป็น “เฮ้อ! พ่อกระต่ายจะทำอย่างไรดี”

แม่กระต่ายเร ิ ่มเหนื ่อยหน่าย พี ่ใหญ่งอนไม่พ ูดอ ีก ลูกกลางไม่สนใจ หยิบหนังส ือ
การ์ตูนมาอ่าน  น้องเล็กประท้วงลงไปมุดใต้โต๊ะ

พ่อกระต่ายก็เลยเสนอว่า “ต่อไปนี้ทุกคนต้องกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ใช่จะกินแต่อาหาร
ที่ตนชอบเท่านั ้น แม่กระต่ายทำอะไรให้เราก็ต้องกิน แต่แม่กระต่ายคงไม่ทำแต่แตงกวาเท่านั ้น
ใช่ไหมจ๊ะ”
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แม่หันมายิ้มแย้มอย่างแจ่มใสอาการเหนื่อยหน่ายหายไปหมดสิ้น แล้วพูดว่า
 “ถ้าทุกๆ คนช่วยกัน พอตื ่นนอนทุกๆ คนก็ร ับผิดชอบเก็บเครื ่องนอนของตนเอง

พอกินอาหารเสร ็จแล้วก ็ช ่วยกันเก็บโต๊ะ เก ้าอ ี ้ ช่วยกันล้างจานให้เร ียบร้อย พอเล่นเสร ็จ
ก ็ เก ็บของเล ่นเข ้าท ี ่ พออ ่านหนังส ือเสร ็จก ็ เก ็บหน ังส ือเข ้าช ั ้น หลังจากออกไปข ้างนอก
เมื่อกลับเข้ามาแล้วทุกคนก็วางรองเท้าให้เข้าที่เข้าทาง  โอ้ บ้านเราต้องสวยงามแน่เลย”

ลูกๆ กระต่ายทั้งสามตัว (รวมทั้งพ่อด้วย)ต่างหันหน้ามามองกันแล้วพูดว่า “เฮ้อ! อย่างนั้น
แน่เลย” แม่ยังคงยิ้มอย่างเบิกบาน

แม่กระต่ายพยักหน้า แล้วตอบ
รับว่า “จ้ะ แม่ก็ไม่ต้อง สะสมผักไว้มากๆ
จนเน่าเหม็น” พี ่ใหญ่บอกว่า “ก็ได้”
ลูกกลางเงยหน้าขึ ้นจากหนังสือ แล้ว
พูดว่า “ตกลง”  น้องเล็กพูดจาก ใต้โต๊ะว่า
“หนูจะพยายาม ค่ะพ่อ”

พ ่อกระต ่ ายห ันมามองล ูกๆ
แลว้บอกวา่ “ตอ่ไปนีถ้้าใครออกนอกบา้น
ตอนกลางค ืนต ้องมาขออน ุญาตพ ่อ
หรือแม่ก่อนแล้วต้องมีเหตุผลอันควร
จึงอนุญาตได้”

ลูกกระต่ายทุกๆ ตัวร้อง “เฮ้อ! ก็ต้องอย่างงั้น”
พี่กระต่ายขอพูดบ้าง “น้องๆ ทุกคนต้องเก็บของให้เป็นที่” แล้วหันไปหาน้องกลาง

พลางพูดว่า “น้องกลางอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเก็บไปวางที ่ช ั ้นหนังสือให้เร ียบร้อยพี ่เอง
พอตื่นนอนก็จะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเหมือนกัน”
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วันนี้แสงจันทร์สวยเหลือเกิน พี่ใหญ่แอบออกไปนอนดูดวงจันทร์นอกบ้าน โดยไม่ขออนุญาต
พ่อแม่ก่อน ความที่พี ่ใหญ่รีบร้อนจึงลืมปิดประตูบ้านให้เรียบร้อย เจ้างูตัวใหญ่จึงเล็ดลอดเข้าไป
ในบ้านกระต่ายได้ เผอิญพ่อกระต่ายตื่นขึ้นมาเห็นเสียก่อน และสามารถไล่งูออกไปได้ แต่พ่อกระต่าย
ก็พบว่าพี่ใหญ่หายไปจากบ้าน พ่อและแม่กังวลใจมาก ไหนจะเป็นห่วงพี่กลางกับน้องเล็กในบ้าน
ไหนจะต้องออกไปหาพี่ใหญ่นอกบ้าน  จนถึงตอนเช้าพ่อรีบออกไปหาพี่ใหญ่จนเจอ

แล ้วท ุกคนก ็ เตร ียมจะ
เลิกประชุม น้องเล็กรีบตะโกน
จากใต้โต๊ะ “เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน
พ่อต้องห้ามพี่กลางไม่ให้ “ละเมิด
ของส่วนตัวของฉันด้วย”

พี่กลางร้องตะโกนใส่หน้า
น้องเล็กทันที “ใครละเมิดใคร
กันแน่”

พ่อกับแม่ร ้องพร้อมกัน
“อ้าว ๆ มาตกลงกันก่อน”  พ่อว่า
“เร ื ่องน ี ้สำค ัญนา  เราไม ่ควร

ละเมิดกันและกัน และควรเป็นกติกาของทุกคน ถ้าน้องเล็กอยากยืมของของลูกกลางก็ต ้อง
ให้พี่อนุญาตก่อน ลูกกลางอยากจะค้นหาของก็ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน ตกลงไหม”

ทุกคนกล่าวพร้อมกัน “ตกลง”
  แล้วพ่อก็บอกว่า “เอาละ เลิกประชุมได้”
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พ่ีใหญก่ล่าวขอโทษทนัที
และบอกว ่าจะไม่ทำเช ่นนี ้อ ีก
ลูกกลางรีบกล่าวสนับสนุนว่า
เราทุกคนก็จะไม่ละเมิดกฎบ้าน
เหม ือนก ัน  น้องเล ็กบอกว ่า
“นะพ่อนะ” หนูก็จะไม่ละเมิด
กฎบ้าน พี ่ใหญ่ก็จะไม่ละเมิด
อีกใช่ไหมพี่ใหญ่”

พี่ใหญ่บอกว่า “จ๊ะ จ๊ะ
พ่อจ๋าหนูสัญญาจ๊ะ”

แม่บอกว ่า “เอาละๆ
ทุกคนเห็นตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าการละเมิดกฎบ้านจะก่ออันตรายได้มากแค่ไหน เลิกประชุม”

พ่อกระต่ายยังคงมีสีหน้าฉงน เฮ้อ! “พรุ่งนี้บ้านกระต่ายวุ่นวาย จะมีเรื่องอะไรอีกหนอ”

พ่อกระต่ายบอกให้ทุกคน
มาพร้อมกัน “เปิดประชุม”
พ่อกระตา่ยตะโกนด้วยเสียงอันดัง
แม่กระต่ายรีบพูดกับพ่อด้วยเสียง
ค่อยๆ ว่า “พ่อจ๋า วันนี ้แม่เป็น
ประธานได้ไหม” ลูกทุกตัวร ีบ
สน ับสน ุนท ันท ี เพราะกล ัวว ่า
พ่อกระต่ายจะลงโทษพี่ใหญ่

พ่อกระต่ายเล ิกคิ ้วมอง
อย่างฉงน น้องเล ็กกล่าวเส ียง
อ่อยๆ ว่า “ก็แม่ใจดีกว่านี่”

แม่กระต่ายให้ “ลูกกลาง”
เล่าเรื่องราวเมื่อคืนให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง ลูกกลางเริ่ม เรื่องว่า “เมื่อคืนนี้เป็นวันแห่งการผจญภัย
กับงูเหลือมตัวใหญ่ เมื่อเวลาประมาณ...” พ่อกับแม่รีบบอกขึ้น พร้อมกัน “สั้นๆ อย่างสรุป”
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ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
1. นายอภชิาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลอืกต้ัง
2. นายสเุมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกต้ัง
3. นายประพนัธ์ นยัโกวทิ กรรมการการเลือกต้ัง
4. นายสมชยั จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกต้ัง
5. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกต้ัง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
นายสทุธิพล   ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
นายภชุงค์  นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกษมา   วรวรรณ  ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
นายวนัิย  รอดจา่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ผู้เขียนต้นฉบับ
นางสิริมา    กล่ินกุหลาบ ครเูช่ียวชาญ (อาจารยร์ะดับ 9) โรงเรียนวัดไทรใหญ่
นางระววิรรณ  ภาคพรต นกัวิชาการศกึษา ๘ ว. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ นกัวิชาการศกึษา ๘ ว. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางประพร์ีพรรณ  ภาณวะวฒัน์ ผู้อำนวยการโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละภูมิปัญญา

สำนักพิมพ์วัฒนาพานชิ
นางศริิวรรณ  เจนการ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายบญุสม  พิมพ์หนู อาจารยป์ระจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสิุต
นางสิริพร  พระประเสรฐิ ครูชำนาญการ โรงเรยีนมหาวรีานวัุตร กรุงเทพมหานคร
นางสุคนธ์ สินธพานนท์ ข้าราชการบำนาญระดบั ๙
นางพิวัสสา นภารัตน์ ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบดนิทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางวัธนีย์วรรณ อุราสุข ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบดนิทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางสาวกนกพร  กระบวนศรี ครูชำนาญการพเิศษ โรงเรียนบดนิทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางศริิกาญจน ์ โกสุมภ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2
นางวิภา  ตัณฑุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2
นางสาวนพวรรณ  ญาณะนนัท์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบางโคลน่อก
นางสาวจนัทิมา  เพียรศริิ ครู คศ.๑ โรงเรียนมีนบุรี
นางนงนชุ  สีลอ ครชูำนาญการพเิศษ  โรงเรียนอนบุาลอตุรดติถ์
นางยพิุน กันยะมี ครูชำนาญการพเิศษ  โรงเรียนอนบุาลอตุรดติถ์
ดร.วัฒนา  อัคคพานชิ อาจารยป์ระจำคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม
ดร.ลัดดาวลัย์  ตันติวิทยาพทัิกษ์ รองผูอ้ำนวยการสำนกัการมส่ีวนรว่มในกระบวนการเลอืกตัง้
นายอสิระ  เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
นายกติิพงษ์  เท่ียงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลอืกต้ังประจำจงัหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประลอง  ครุฑน้อย หัวหน้างานการมส่ีวนรว่ม สนง.กกต.จว.สมุทรปราการ

คณะผู้จัดทำ



148
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บรรณาธิการ
1. นายพนม พงษไ์พบูลย์ ผู้เช่ียวชาญประจำกรรมการการเลอืกต้ัง

(นายสุเมธ  อุปนิสากร)
2. นางระวิวรรณ ภาคพรต นกัวิชาการศกึษา 8 ว.
3. นางประพรีพ์รรณ ภาณวะวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละภูมิปัญญา

โรงพิมพ์วัฒนาพานิช
4. ดร.ลัดดาวลัย์  ตันติวิทยาพทัิกษ์ รอง ผอ.สำนักการมีส่วนรว่มในกระบวนการเลอืกต้ัง

กองเลขานุการ
นางเจือจันทน์ ทรัพย์แสงศรี หัวหน้างานพรรคการเมอืง สนง.กกต.จว.ระนอง
นางพจมาลย์ ผิวพรรณ พนักงานการเลือกต้ัง
นางศิริณี เพ็ชรเจริญ พนักงานการเลือกต้ัง
นายสุทิน สุขดี พนักงานการเลือกต้ัง
ว่าท่ี ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประสาร พนักงานการเลือกต้ัง
นางสาวจารวุรรณ จันทรมณี พนักงานการเลือกต้ัง
นางสาวสชุาดา คำปอ้ง เจ้าหน้าท่ีการเลือกต้ัง
นายธงสทิธ์ิ รัตนะรัต พนักงานการเลือกต้ัง
นางสาวกัญญาวีร์ พรหมมิ พนักงานการเลือกต้ัง
นางบังอร อาทร เจ้าหน้าท่ีการเลือกต้ัง
นางสาวอารรัีตน์ กล่ินทอง พนักงานการเลือกต้ัง
นางอมราลกัษณ์ โตจันทร์ พนักงานการเลือกต้ัง

ผู้พิมพ์ต้นฉบับ
ว่าท่ีร้อยตรหีญิง จารุวรรณ บญุประสาร พนักงานการเลือกต้ัง
นางสาวสชุาดา คำปอ้ง เจ้าหน้าท่ีการเลือกต้ัง
นางสาวจารวุรรณ จันทรมณี พนักงานการเลือกต้ัง
นางสาวกัญญาวีร์ พรหมมิ พนักงานการเลือกต้ัง
นายธงสทิธ์ิ รัตนะรัต พนักงานการเลือกต้ัง
นายประยุทธ พกุเพ็ชร เจ้าหน้าท่ีการเลือกต้ัง

วาดภาพประกอบ  นายไพฑรูย์  บุญภานนท์

รูปเล่มโดย นางสาวสชุาดา  คำป้อง เจ้าหน้าท่ีการเลือกต้ัง

ออกแบบปกโดย  นายกิตติกร บรูณกูล พนักงานการเลอืกต้ัง  สนง.กกต.จว.พิจิตร
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