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วุฒิทางการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ช่ือ - สกุล    นางสาวณฐกร รกัษธรรม   

ตําแหนง   ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเขารักษ 

                               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ช่ือ - สกุล   นางสาวสารี   นุมนวล 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

วุฒิทางการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

ช่ือ - สกุล    นางสมจิตร  วรรณศิลป    

ตําแหนง            ครูชํานาญการพิเศษ (ภาษาไทย) โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๒๒ (ใตรมเย็น) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

วุฒิทางการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความตรงเชิงเนือ้หาของเครื่องมือ  

แบบสอบถาม แบบวัดความรู เจตคติ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมินความเหมาะสมเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถาม 

เครื่องมือหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จงัหวัดสรุาษฎรธานี   

 

คําชี้แจง   

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ 

บานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดยอาศัยขอมูลไดจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ   

เครื่องมือ มีความเหมาะสมระดับใดโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองคาความเหมาะสมที่ตรงกับ

ความเห็นของทานซึ่งกําหนดคาความเหมาะสมดังน้ี 

  +1  หมายถึง เหมาะสม 

    0  หมายถึง ไมแนใจ 

   -1  หมายถึง ไมเหมาะสม  

 

นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

เนื้อหา ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ

เห็นดวย 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมเห็นดวย 

(-1) 

ขยัน 

การที่นักเรียนมีความตั้งใจ

เพียรพยายามทําหนาที่ 

การงานอยางจริงจังและ

ตอเน่ืองในเรื่องที่ถูกที่ควร 

สูงาน มีความพยายาม      

ไมทอถอย กลาเผชิญ

อุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจ

ทําหนาที่อยางจริงจัง 

1. นักเรียนสงการบานและงานตรงเวลา    

2. นักเรียนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่ไดเรียนในหองเรียน    

3. นักเรียนเรียนวิชาตาง ๆ ดวยความตั้งใจ    

4. นักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ    

5. นักเรียนใชเวลาวางหลังเลิกเรียนใหเปนประโยชน เชน 

อานหนังสือ 

   

6. เม่ือนักเรียนไดรับมอบหมายงาน จะทํางานใหเสร็จเร็วและ

มีคุณภาพมากที่สุด 

   

7. นักเรียนชวยทํางานสวนรวมของโรงเรียน/ชุมชน    
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เนื้อหา ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ

เห็นดวย 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมเห็นดวย 

(-1) 

ประหยัด 

การดําเนินชีวิตของนักเรียน

มีความเปนอยูอยางเรียบงาย 

รูจักฐานะทางการเงินของ

ตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ 

เก็บออมถนอมใชทรัพยสิน

ส่ิงของอยางคุมคา ไม

ฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ รูจักทํา

บัญชีรายรับ - รายจาย 

ของตนเองอยูเสมอ 

1.  นักเรียนมีการวางแผนการใชจายในแตละเดือน     

2. นักเรียนใชเงินเก็บของตนซ้ือส่ิงที่อยากได  โดยไมรบกวน

พอแมหรือญาติผูใหญ 

   

3. นักเรียนใชนํ้าและไฟอยางประหยัดและปดไฟทุกครั้ง          

เม่ือเลิกใช 

   

4. นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐส่ิงของใหเกิดประโยชน    

5. นักเรียนพยายามดําเนินชีวิตอยางประหยัดบนพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

   

6. นักเรียนดูแลรักษาส่ิงของสาธารณะของโรงเรียน/สวนรวม    

7. นักเรียนหารายได/ทํางานพิเศษ    

ซื่อสัตย 

การที่นักเรียนมีความ

ประพฤติตรงทั้งตอเวลาตอ

หนาที่ และตอวิชาชีพ        

มีความจริงใจปลอดจาก

ความรูสึกเอนเอง หรืออคติ 

ไมใชเลหกลคดโกงทั้ง

ทางตรงและทางออม รับรู

หนาที่ของตนเองปฏิบัติ

อยางเต็มที่และถูกตอง 

1. นักเรียนไมพูดโกหกกับผูอ่ืน    

2. นักเรียนไมลอกการบานหรือไมลอกขอสอบหรือนําโพยไป 

หรือแอบจดเน้ือหาที่จะสอบไวบนโตะเรียน 

   

3. นักเรียนยอมรับทุกครั้งที่ทําผิด    

4. นักเรียนรักษาสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน    

5. นักเรียนกระทําตนใหเปนแบบอยาง และแนะนําเพื่อนให

เห็นความสําคัญของความซ่ือสัตย 

   

6. เม่ือนักเรียนเก็บส่ิงของไดจะนําสงครูเพื่อประกาศหา

เจาของ ไมหยิบฉวยส่ิงของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

   

มีวินัย   

นักเรียนมีการปฏิบัติตน

ในขอบเขต กฎ ระเบียบ

ของสถานศึกษา สถาบัน 

องคกร และประเทศ โดย

ที่ตนยินดีปฏิบัติตามอยาง

เต็มใจ และตั้งใจยึดม่ันใน

ระเบียบแบบแผน 

ขอบังคับ และขอปฏิบัติ 

รวมถึงการมีวินัยทั้งตอ

ตนเอง และสังคม 

 

 

1. นักเรียนใสเครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ    

2. นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา    

3. นักเรียนตรงตอเวลา ทั้งในการสงงานและการนัดหมาย    

4. นักเรียนจัดทําความสะอาดที่พักอาศัยเรียบรอย    

5. นักเรียนเขาแถวเปนระเบียบเพื่อรับบริการและซ้ือสินคา    

6. นักเรียนปฏิบัติตามแผนการที่ไดตั้งเปาไวใหสําเร็จลุลวง    
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เนื้อหา ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ

เห็นดวย 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมเห็นดวย 

(-1) 

สุภาพ   

การที่นักเรียนมีความออน

นอมถอมตนตามสถานภาพ 

และกาลเทศะมีสัมมาคารวะ 

เรียบรอย ไมกาวราว รุนแรง 

หรือวางอํานาจขมผูอ่ืนทั้ง

โดยวาจา และทาทางเปน 

ผูมีมารยาท ดีงาม 

1. นักเรียนไมพูดจาหยาบคาย หรือเสียดสีถากถางผูอ่ืน    

2. นักเรียนไมลอเลียนเพื่อนใหไดรับความอับอายตอหนาผูอ่ืน    

3. นักเรียนไมเลนกับเพื่อนดวยความรุนแรง เชน ตี เตะ ตบหัว    

4. นักเรียนนอมศีรษะทุกครั้ง เวลาเดินผานผูใหญ    

5. นักเรียนกลาวคําขอบคุณและขอโทษผูอ่ืนใหเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

   

6. นักเรียนไมพูดไมคุยภาษามือขามหัวผูใหญ    

สะอาด     

นักเรียนมีการรักษารางกาย 

ที่อยูอาศัย และส่ิงแวดลอม

ไดอยางถูกตองตามสุขลักษณะ 

ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความ 

แจมใสอยูเสมอ ปราศจาก

ความมัวหมองทั้งกาย ใจ 

และสภาพแวดลอม มีความ

ผองใส เปนที่เจริญตา ทําให 

เกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

1. นักเรียนแปรงฟนทุกวัน  อยางนอยวันละ 2ครั้ง    

2. นักเรียนทําความสะอาดบานเปนประจํา    

3. นักเรียนจัดของใชสวนตัวใหเปนระเบียบ    

4. นักเรียนเก็บของใชเขาที่ทุกครั้งเม่ือไมใช    

5. นักเรียนไมทําลายของสาธารณะใหเกิดความเสียหาย    

6. นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดรางกายอยางสมํ่าเสมอ    

7. นักเรียนเม่ือรูวาโกรธอยู จะพยายามระงับความโกรธให

เร็วที่สุด 

   

8. นักเรียนไมอาฆาตหรือแกแคนเพื่อนที่เคยทําไมดีกับเรา    

สามัคคี     

การที่นักเรียนเปดใจกวาง 

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รูบทบาทของตนทั้งในฐานะ

ผูนํา และผูตามที่ดี มีความ

มุงม่ันตอการรวมพลัง ชวย 

เหลือเก้ือกูลกัน เพื่อใหการ

ทํางานสําเร็จลุลวง สามารถ 

แกปญหาและขจัดความ

ขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล 

ยอมรับความแตกตางความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความคิดและความเชื่อ พรอม

ที่จะปรับตัว เพื่ออยูรวมกัน

อยางสันติและสมานฉันท 

1. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนแมวาจะแตกตางจาก

ตนเอง 

   

2. นักเรียนพยายามยุติปญหาขอขัดแยงกับผูอ่ืนดวยสันติวิธี  

และยุติธรรม 

   

3. นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความเต็มใจ    

4. นักเรียนไมมีปญหาทะเลาะวิวาท  เม่ือตองทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

   

5. นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมโดยไมบิดพล้ิว    

6. นักเรียนมีความสุขกับการทํางานเปนทีม    

7. นักเรียนไมเอาความคิดของตนเองเปนใหญ    

8. นักเรียนยินดีใหความชวยเหลือเพื่อน    
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เนื้อหา ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ

เห็นดวย 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมเห็นดวย 

(-1) 

มีน้ําใจ     

การที่นักเรียนเปนผูการให

และผูอาสาชวยเหลือสังคม 

รูจักแบงปน เสียสละความ 

สุขสวนตน เพื่อทําประโยชน

ใหแกผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ 

และเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย 

และผูที่มีความเดือดรอน  

มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส 

อาสาชวยเหลือสังคมดวย

แรงกายและสติปญญา ลงมือ 

ปฏิบัติการเพอบรรเทาปญหา 

หรือรวมสรางสรรคส่ิงที่ดี

งามใหเกิดขึ้นในชุมชน 

1. นักเรียนชวยเหลืองานครูและงานโรงเรียนดวยความเต็มใจ    

2. นักเรียนบริจาคเงิน   หรือส่ิงของ  เพื่อทําบุญ หรือ

ชวยเหลือผูประสบภัย 

   

3. นักเรียนใหคําแนะนําชวยเหลือเพื่อนในเรื่องที่ตนมีความรู

และเปนประโยชนตอเพื่อน 

   

4. นักเรียนไมน่ิงเฉยเม่ือมีผูอ่ืนขอความชวยเหลือ    

5. นักเรียนแสดงความยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืนโดย

ปราศจากความอิจฉา 

   

6. นักเรียนซ้ือขนมมาแบงใหเพื่อน    

7. นักเรียนใหกําลังใจแกผูอ่ืนเม่ือเขาทอแท เสียใจ  ไมพูดจา 

ในแงลบ 

   

8. นักเรียนราเริง ยิ้มแยม  มีมนุษยสัมพันธที่ดี    
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แบบประเมินความเหมาะสม 

เครื่องมือหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จงัหวัดสรุาษฎรธานี   

 

คําชี้แจง   

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานที่

ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องมือหลักสูตรฝกอบรม   

ผูวิจัยขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ   

เครื่องมือ มีความเหมาะสมระดับใดโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองคาความเหมาะสมที่ตรงกับ

ความเห็นของทานซึ่งกําหนดคาความเหมาะสมดังน้ี 

  +1  หมายถึง เหมาะสม 

    0  หมายถึง ไมแนใจ 

  -1  หมายถึง ไมเหมาะสม  

 

นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบประเมินความเหมาะสม 

เครื่องมือหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี  

  

แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

ขอความคําถาม/ตัวเลือก 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. คุณธรรม หมายถึง ส่ิงที่บุคคลสวนใหญยอมรับวาดีงาม ซึ่งสงผล 

 ใหเกิดการกระทําที่ประโยชนทีแ่ทจริงตอสังคม 

ข.  คุณธรรมในบางครั้งอาจมีประโยชนและอาจจําเปน 

ค.  รักชาติเปน 8 คุณธรรมพื้นฐาน ที่สํานักงานเลขาธิการ สภาแหงชาต ิ

ง.  นักเรียนไมจําเปนตองศึกษาและการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน 

    

2. ขอใดไมใช 8 คุณธรรมพื้นฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาแหงชาตกํิาหนด 

   เปนแนวทางการประพฤติปฏิบัต ิ

ก.  ขยัน ประหยัด 

ข.  มีวินัย ซ่ือสัตย 

ค.  สุภาพ  มีนํ้าใจ 

ง.  รักชาติ ศาสนา 

    

3.  การปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน มีประโยชนตอใคร 

ก. ตนเอง 

ข. ประเทศชาติ 

ค. ชุมชน/สังคม 

ง.  ถูกทุกขอ 

    

4.  ขอใดเปนจุดมุงหมายปลายทางของคุณธรรมพื้นฐาน 

ก. เพื่อใหเปนคนโดยสมบูรณ 

ข. เพื่อใหไดเปนคนมีคุณธรรม 

ค. เพื่อใหดํารงตนโดยไมประมาท 

ง. เพื่อใหเกิดความสุขสงบในโลก 

    

5. ขอใดเปนลักษณะของบุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐาน เรื่อง“ขยัน” 

ก.  ผักขมเปนคนจิตใจราเริง 

ข.  ผักบุงสนใจเขาประกวดนางงาม 

ค.  ผักหวานชอบใชเวลาวางอานหนังสือ 

ง.  ผักกาดรองเพลงลูกทุงไดไพเราะมาก 
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ขอความคําถาม/ตัวเลือก 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

6. ถาเรามีความขยันจะสงผลอยางไรในอนาคต 

ก.  ทําใหเปนคนอายุยืนยาว 

ข.  ทําใหเปนคนสุรุยสุราย 

ค.  ทําใหเปนคนที่มีฐานะม่ันคง 

ง.  ทําใหเปนคนไมมีความสุข 

    

7.“มีสลึงพึงประจบใหครบบาท” เปนการสอนคุณธรรมพื้นฐานในเรื่องใด 

ก.  ความรับผิดชอบ 

ข.  ความอดทนอดกล้ัน 

ค.  ความขยันหม่ันเพียร 

ง.  ความประหยัดอดออม 

    

8. ลักษณะในขอใดเปนลักษณะของบุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐาน “การประหยัด” 

ก.  ใสเส้ือผาเกา ๆ 

ข.  กินอาหารวันละม้ือ 

ค.  ใชจายในส่ิงที่จําเปน 

ง.  เดินมาโรงเรียนแทนการขึ้นรถยนต 

    

9. บุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐานเรื่องการประหยัดสวนมากจะยึดหลักในขอใด 

ก.  ความพอดี 

ข.  ความพอใจ 

ค.  ความตระหนี ่

ง.  ความขี้เหนียว 

    

10. ขอใด ไมใช ลักษณะของคุณธรรมพื้นฐานเรื่อง “การประหยัด” 

ก.  มีความพอดี 

ข. มีความเปนอยูที่ทันสมัย 

ค.  มีการวางแผนการใชจาย 

ง.  ใชจายเงินเทาที่จําเปน 

    

11. ผลของความซ่ือสัตย คือขอใด 

ก. ตนเองสบายใจ 

ข. รางวัลเงินทอง 

ค. คําชมเชย เกียรติยศ 

ง. การยกยองสรรเสริญ 

    

12. ขอใดเปนการแสดงความซ่ือสัตยตอตนเอง 

ก. รักษาคําพูด 

ข. การตรงตอเวลา 

ค. ปฏิบัติตามขอตกลง 

ง. การปฏิบัติตามระเบียบ 
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ขอความคําถาม/ตัวเลือก 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

13. “ ซ่ือกินไมหมดคดกินไมนาน” ขอความน้ีเก่ียวของกับคุณธรรมในขอใด 

ก ความกตัญูกตเวที 

ข. ความขยันหม่ันเพียร 

ค. ความซื่อสัตยสุจริต 

ง. หนาที่ความรับผิดชอบ 

    

14. บุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐานเรื่อง การมีวินัยในตนเองจะมีลักษณะอยางไร 

ก.  เปนคนทีต่รงตอเวลา 

ข.  เปนคนที่พิเศษกวาคนอ่ืน 

ค.  เปนคนเอาแตใจตนเอง 

ง.  เปนคนที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 

    

15. ขอใดเปนการปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยอยางถูกตอง 

ก. ปฏิบัติตามใจ 

ข. ปฏิบัติตามเปนบางครั้ง 

ค. ปฏิบัติตามทั้งตอหนาและลับหลัง 

ง. ปฏิบัติตามเฉพาะส่ิงที่สามารถปฏิบัติได 

    

16. ถาคนในชาติขาดระเบียบวินัยชาติน้ันจะเปนอยางไร 

ก.  มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 

ข . สังคมมีความสงบสุข 

ค.  เกิดความวุนวาย 

ง.  มีการพัฒนา 

    

17. การกระทําของบุคคลใดแสดงถึงการมีวินัย 

ก.  เด็กชายอาทิตยทํางานเม่ือมีคนส่ัง 

ข.  เด็กชายเสารทํางานเองจนเปนนิสัย 

ค.  เด็กชายจันทรทํางานเม่ือพอแมขอรอง 

ง.   เด็กชายศุกรทํางานเม่ือคุณครูเตือน 

    

18. การกระทําใดแสดงถึงการมีคุณธรรมพื้นฐานเก่ียวกับ การมีระเบียบวินัย 

ก.  แตงกวาไมสวมหมวกนิรภัยเพราะไมเห็นตํารวจ 

ข.  แตงไทยชอบทิ้งขยะลงที่พื้น 

ค.  แตงโมชอบจอดรถในที่หามจอด 

ง.  แตงรานเดินขามสะพานลอย 

    

19. คนที่ปฏิบัติตอหนาเรียบรอย แตหลับหลังไมเรียบรอย เพราะขาดอะไร 

ก. ความรู 

ข. ความอดทน 

ค. ความมีวินัย 

ง. ความสามารถ 
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ขอความคําถาม/ตัวเลือก 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

20. ถาเรารวมแรงรวมใจกันเอาชนะอุปสรรคไดตองอาศัยส่ิงใด 

ก. การศึกษา 

ข. ความขยัน 

ค. ความอดทน 

ง. ความสามัคคี 

    

21. ขอใดเปนประโยชนของความสามัคคี 

ก. ทํางานรวดเร็ว 

ข. ทํางานใหสําเร็จลงได 

ค. ทําใหเห็นอกเห็นใจ 

ง. ทําใหเกิดการโตแยง 

    

22. การกระทําใดแสดงถึงความสามัคคี 

ก. นําส่ิงของไปบริจาค 

ข. นําเงินไปมอบมูลนิธิเด็ก 

ค. นําส่ิงของไปใหคนยากจน 

ง. ชวยกันสรางสะพานเขาหมูบาน 

    

23. การกระทําใดแสดงถึงความสามัคคี 

ก. การทองบทอาขยาน 

ข. ชวยแมทําความสะอาดบาน 

ค. ทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง 

ง. ชวยเพื่อนทําความสะอาดหองเรียน 

    

24. การเลนกีฬาชนิดใดที่ตองอาศัยความสามัคคีของผูเลน 

ก. กีฬายกนํ้าหนัก 

ข. กีฬาฟุตบอล 

ค. กีฬากระโดดไกล 

ง. กีฬาแบดมินตัน 

    

25. ขอความใดตรงกับความสามัคคี 

ก. เข็นครกขึ้นภูเขา 

ข. นํ้าขึ้นใหรีบตัก 

ค. รวมแรงรวมใจ 

ง.  ฝนทั่งใหเปนเข็ม 
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ขอความคําถาม/ตัวเลือก 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

26. ขอใดที่แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอตอเพื่อน 

ก. ความมีน้ําใจ 

ข. ความมีระเบียบ 

ค. ความรับผิดชอบ 

ง. ความขยันหม่ันเพียร 

    

27. ใบบัวชวยเพื่อนยกของ เขาเปนคนอยางไร 

ก. รูจักเพื่อน 

ข. มีน้ําใจ 

ค. มีความขยัน 

ง. ประจบเอาใจ 

    

28. ใบบอนตั้งใจเรียนเต็มความสามารถแตเรียนสูใบขาวไมได ใบบอนนาจะรูสึก

อยางไร 

ก ไมอยากคบกับใบขาวอีกตอไป 

ข. เสียใจจึงพยายามแกลงใบขาว 

ค. รูสึกพอใจเพราะไดพยายามเต็มที่แลว 

ง. เอาชนะใบขาวใหไดไมวาเปนวิธีใด 

    

29. คนที่ไมมีนํ้าใจเปนคนอยางไร 

ก. ชอบชวยผูอื่น 

ข. เอาใจเขามาใสใจเรา 

ค. เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ง. ทนเห็นผูอ่ืนดีกวาตนเองไมได 

    

30. เพื่อนทําเงินหายจึงขอยืมเงินของนักเรียนนักเรียนควรใหยืมเพราะเหตุใด 

ก. แบงปนชวยเหลือกัน 

ข. จําเปนตองชวยเหลือ 

ค. เผ่ือเพื่อนจะใหยืมบาง 

ง. จะไดรับการยกยอง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินเจตคติ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางเสรมิสราง คุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  ขยันมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

2. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  ประหยดัมีความจําเปนสาํหรับเด็กไทย     

3. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  ซ่ือสตัยมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

4. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  มีวินัยมีความจําเปนสาํหรับเด็กไทย     

5. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  สุภาพมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

6. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  สะอาดมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

7. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  สามัคคีมีความจําเปนสาํหรับเด็กไทย     

8. คุณธรรมพ้ืนฐานเร่ือง  มีนํ้าใจมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

9. ความรูเร่ืองคุณธรรมพ้ืนฐานสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดจริง     

10. ความรูเร่ืองคุณธรรมพ้ืนฐานเปนแนวทางในการปฏิบตัตินเพ่ือใหเกิด

พฤติกรรมท่ีดงีาม 

    

11. ความรูเร่ืองคุณธรรมพ้ืนฐานเปนแนวทางในการพัฒนาลักษณะนิสัยและ

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

    

12. ความรูคุณธรรมพ้ืนฐานชวยสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมและประเพณีไทย     

13. การเสริมสรางความรูเร่ืองคุณธรรมพ้ืนฐานมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

14. การฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย     

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางเสรมิสราง คุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเห็น 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1.  การฝกอบรมสอดคลองกบัความตองการของนักเรียน     

2.  การฝกอบรมลักษณะน้ีมีความจําเปนสําหรบันักเรียน     

3.  รูปแบบกจิกรรมที่ใชในการฝกอบรม     

4.  ระยะเวลาในการฝกอบรม     

5.  สถานที่ในการฝกอบรม     

6.  สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม     

7.  เอกสารการฝกอบรม     

8.  ระยะเวลาการอบรมแตและแผนกจิกรรม     

9. การถายทอดความรู/การสอนของวิทยากร     

10. ความรูความเขาใจเน้ือหาในการฝกอบรม     

11. ประโยชนที่ไดนับจากการฝกอบรม     

12. ความสนุกสนานเพลินเพลินในการฝกอบรม     
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินโครงรางหลักสตูรฝกอบรมเพือ่เสริมสรางคณุธรรมพืน้ฐาน 

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดมิ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
คําชี้แจง   

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน

โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานที่ไดจาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาระดับการปฏิบัติ

ตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมมาเปนกรอบแนวคิด กําหนดโครงรางหลักสูตร

ฝกอบรม 

ผูวิจัยขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงรางหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัด 

สุราษฎรธานี วามีความเหมาะสมระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองคาความเหมาะสมที่ตรงกับ

ความเห็นของทานซึ่งกําหนดคาความเหมาะสม ดังน้ี 

  +1  หมายถึง เหมาะสม 

    0  หมายถึง ไมแนใจ 

  -1  หมายถึง ไมเหมาะสม  

   

นางสาวเบญจพร บญุหรอ 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสรุาษฎรธานี  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

+1 0 -1 

1.  หลักการและเหตุผล    

2.  จุดประสงค    

3.  เน้ือหาสาระ    

4.  ระยะเวลา    

5.  กระบวนการและวิธีการ    

      5.1 แผนกิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศ    

      5.2 แผนกิจกรรมที่ 2  คุณธรรมพื้นฐาน    

      5.3 แผนกิจกรรมที่ 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน    

      5.4 แผนกิจกรรมที่ 4  บูรณาการการเรียนรู    

6.  วิธีการวัดและประเมินผล    

7.  เอกสารประกอบการฝกอบรม    

 

ขอเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

แบบสอบถามเรื่องคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 0.8341 
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ภาคผนวก ฉ 

คาความตรงของโครงรางหลกัสูตร 

คาความตรงตามเนื้อหาของเครือ่งมือโดยผูเช่ียวชาญ 

คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความรู 
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คาความตรงของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1.  หลักการและเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.  เน้ือหาสาระ +1 +1 +1 +1 0 1.00 

4.  ระยะเวลา +1 +1 0 +1 +1 0.80 

5.  กระบวนการและวิธีการ       

     5.1  แผนกิจกรรมที่ 1   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

     5.2  แผนกิจกรรมที่ 2   +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

     5.3  แผนกิจกรรมที่ 3   +1 +1 +1 +1 0 1.00 

     5.4  แผนกิจกรรมที่ 4   +1 +1 +1 0 +1 0.80 

6. วิธีการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7.  เอกสารประกอบการฝกอบรม +1 0 +1 +1 +1 0.80 
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คาความตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบแบบวัดความรู 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอท่ี คา IOC แปลผล  ขอท่ี คา IOC แปลผล 

1. 1.00 สอดคลอง  16. 1.00 สอดคลอง 

2. 1.00 สอดคลอง  17. 1.00 สอดคลอง 

3. 1.00 สอดคลอง  18. 1.00 สอดคลอง 

4. 0.80 สอดคลอง  19. 1.00 สอดคลอง 

5. 1.00 สอดคลอง  20. 1.00 สอดคลอง 

6. 1.00 สอดคลอง  21. 1.00 สอดคลอง 

7. 1.00 สอดคลอง  22. 1.00 สอดคลอง 

8. 1.00 สอดคลอง  23. 1.00 สอดคลอง 

9. 0.80 สอดคลอง  24. 1.00 สอดคลอง 

10 1.00 สอดคลอง  25. 1.00 สอดคลอง 

11. 1.00 สอดคลอง  26. 1.00 สอดคลอง 

12. 1.00 สอดคลอง  27. 1.00 สอดคลอง 

13. 1.00 สอดคลอง  28. 1.00 สอดคลอง 

14. 1.00 สอดคลอง  29. 1.00 สอดคลอง 

15. 1.00 สอดคลอง  30. 1.00 สอดคลอง 
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หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอท่ี ความยากงาย อํานาจจําแนก  ขอท่ี ความยากงาย อํานาจจําแนก 

1. .67 .40  16. .60 .33 

2. .77 .33  17. .80 .40 

3. .67 .40  18. .50 .33 

4. .77 .33  19. .60 .67 

5. .77 .33  20. .63 .33 

6. .50 .33  21. .37 .33 

7. .77 .33  22. .40 .53 

8. .77 .33  23. .63 .33 

9. .50 .73  24. .50 .33 

10 .77 .33  25. .43 .33 

11. .57 .47  26. .30 .33 

12. .70 .33  27. .63 .33 

13. .50 .73  28. .60 .33 

14. .77 .47  29. .57 .47 

15. .77 .33  30. .30 .33 
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คาความตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบแบบวัดเจตคติ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน คา IOC แปลผล 

1. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องขยัน  มีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

2. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องประหยัด  มีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

3. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องซื่อสัตย  มีความจําเปนสําหรับเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

4. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องมีวินัย  มีความจําเปนสําหรับเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

5. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องสุภาพ มีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

6. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องสะอาด  มีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

7. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องสามัคคี  มีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

8. คุณธรรมพื้นฐานเรื่องมีนํ้าใจ มีความจําเปนสําหรับเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

9. ความรูเรื่องคุณธรรมพืน้ฐานสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดจริง 1.00 สอดคลอง 

10. ความรูเรื่องคุณธรรมพืน้ฐานพื้นฐานเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให

เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม 

1.00 สอดคลอง 

11. ความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานเปนแนวทางในการพฒันาลกัษณะนิสัยและ

พฤติกรรมที่ไมพงึประสงค 

1.00 สอดคลอง 

12. ความรูคุณธรรมพื้นฐานชวยสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรมและประเพณีไทย 1.00 สอดคลอง 

13. การเสริมสรางความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 

14. การฝกอบรมเพือ่เสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานมีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย 1.00 สอดคลอง 
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คาความตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน คา IOC แปลผล 

1.   การฝกอบรมสอดคลองกบัความตองการของนักเรียน 1.00 สอดคลอง 

2.   การฝกอบรมลักษณะน้ีมีความจําเปนสําหรับนักเรียน 1.00 สอดคลอง 

3.   รูปแบบกจิกรรมที่ใชในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

4.   ระยะเวลาในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

5.   สถานที่ในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

6.   สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

7.   เอกสารการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

8.   ระยะเวลาการอบรมแตและแผนกจิกรรม 1.00 สอดคลอง 

9. การถายทอดความรู/การสอนของวิทยากร 1.00 สอดคลอง 

10. ความรูความเขาใจเน้ือหาในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

11. ประโยชนที่ไดนับจากการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

12. ความสนุกสนานเพลินเพลินในการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
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ภาคผนวก  ช 

แบบสอบถามเรื่อง คณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนระดับประถมศกึษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง     

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความ

ตองการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี   

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

   ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน 

   ตอนที่ 3 ความตองการในการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน 

 3. โปรดอานขอคําถามใหเขาใจกอนตอบแบบสอบถามและกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบ

ทุกขอตามความเปนจริง 

 

 

       นางสาวเบญจพร บญุหรอ 

          นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตอนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

 ใหเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับสถานภาพของนักเรียน 

   เพศ             ชาย 

    หญิง 

 

ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

           จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง สม่ําเสมอ พอ ๆ กับ

ไมปฏิบัติ 

นอยคร้ัง ไมเคยเลย 

คุณธรรมเรื่อง ขยัน 

1. นักเรียนสงการบานและงานตรงเวลา 

     

2. นักเรียนศึกษาหาความรูเพิม่เติมจากที่ไดเรียนใน

หองเรียน 

     

3. นักเรียนเรียนวิชาตางๆดวยความต้ังใจ      

4. นักเรียนใชเวลาวางหลงัเลิกเรียนใหเปนประโยชน เชน 

อานหนังสือ 

     

5. เมื่อนักเรียนไดรบัมอบหมายงาน จะทํางานใหเสร็จเร็ว

และมีคุณภาพมากทีสุ่ด 

     

6. นักเรียนคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูอื่นอยาง

สม่ําเสมอ 

     

7. นักเรียนชวยงานสวนรวมของโรงเรียน/ชุมชน      

คุณธรรมเรื่อง  ประหยัด 

1. นักเรียนวางแผนการใชจายในแตละเดือน 

     

2. นักเรียนใชเงินเกบ็ของตนซือ้สิง่ที่อยากได โดยไม

รบกวนพอแมหรือญาติผูใหญ 
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ขอคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง สม่ําเสมอ พอ ๆ กับ

ไมปฏิบัติ 

นอยคร้ัง ไมเคยเลย 

3. นักเรียนใชนํ้าและไฟอยางประหยัดและปดไฟทุกครัง้

เมื่อเลิกใช 

     

4. นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐสิ่งของใหเกิด

ประโยชน 

     

5. นักเรียนพยายามดําเนินชีวิตอยางประหยัดบนพื้น

ฐานเศรษฐกจิพอเพียง 

     

6. นักเรียนดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะของโรงเรียน/

สวนรวม 

     

7. นักเรียนหารายได/ทํางานพเิศษ      

คุณธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย 

1. นักเรียนไมพูดโกหกกับผูอื่น 

     

2. นักเรียนไมลอกการบานหรอืไมลอกขอสอบหรือแอบ

จดเน้ือหาทีจ่ะสอบไวบนโตะเรียน 

     

3. นักเรียนยอมรบัเมือ่ทําผิด      

4. นักเรียนรักษาสญัญาที่ใหไวกับผูอื่น      

5. นักเรียนกระทําตนใหเปนแบบอยาง และแนะนําเพื่อน

ใหเห็นความสําคัญของความซือ่สัตย 

     

6. นักเรียนเก็บสิ่งของไดจะนําสงครเูพื่อประกาศหา

เจาของ ไมหยิบฉวยสิง่ของผูอื่นโดยไมไดรบัอนุญาต 

     

คุณธรรมเรื่อง  มีวินัย      

1. นักเรียนใสเครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ      

2. นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา      

3. นักเรียนตรงตอเวลา ทั้งในการสงงานและการนัดหมาย      

4. นักเรียนจัดทําความสะอาดที่พักอาศัยเรยีบรอย      

4. นักเรียนจัดทําความสะอาดที่พักอาศัยเรยีบรอย      

5. นักเรยีนเขาแถวเปนระเบียบเพื่อรับบริการและซื้อสินคา      

6. นักเรียนปฏิบัติตามแผนการที่ไดต้ังเปาไวใหสําเร็จ

ลุลวง 
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ขอคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง สม่ําเสมอ พอ ๆ กับ

ไมปฏิบัติ 

นอยคร้ัง ไมเคยเลย 

คุณธรรมเรื่อง   สุภาพ      

1. นักเรียนไมพูดจาหยาบคาย หรือเสียดสีถากถางผูอื่น      

2. นักเรียนไมลอเลียนเพื่อนใหไดรบัความอับอายตอหนา

ผูอื่น 

     

3. นักเรียนไมเลนกับเพื่อนดวยความรุนแรง เชน ตี เตะ ตบหัว      

4. นักเรียนนอมศีรษะทุกครั้ง เวลาเดินผานผูใหญ      

5. นักเรียนกลาวคําขอบคุณและขอโทษผูอื่นใหเหมาะสม

กับกาลเทศะ 

     

6. นักเรียนไมพูดหรือไมคุยภาษามือขามหัวผูใหญ      

คุณธรรมเรื่อง   สะอาด 

1. นักเรียนแปรงฟนทุกวันยางนอยวันละ2ครั้ง 

     

2. นักเรียนทําความสะอาดบานเปนประจํา      

3. นักเรียนจัดของใชสวนตัวใหเปนระเบียบ      

4. นักเรียนเก็บของใชเขาที่ทุกครั้งเมื่อไมใช      

5. นักเรียนไมทําลายของสาธารณะใหเกิดความเสียหาย      

6. นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดรางกายอยางสม่ําเสมอ      

7. นักเรียนเมื่อรูวาโกรธอยู จะพยายามระงับความโกรธ

ใหเร็วทีสุ่ด 

     

8. นักเรียนไมอาฆาตหรือแกแคนเพื่อนทีเ่คยทําไมดีกับเรา      

คุณธรรมเรื่อง   สามัคคี 

1. นักเรียนยอมรบัความคิดเห็นของผูอื่นแมวาจะแตกตาง

จากตนเอง 

     

2. นักเรยีนพยายามยุติปญหาขอขัดแยงกบัผูอื่นดวยสันติวิธี

และยุติธรรม 

     

3. นักเรียนทํางานรวมกบัผูอื่นดวยความเต็มใจ      

4. นักเรียนไมมปีญหาทะเลาะวิวาท เมื่อตองทํางาน

รวมกับผูอื่น 

     

5. ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมโดยไมบิดพลิ้ว      

6. นักเรียนมีความสุขกับการทํางานเปนทีม      
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ขอคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง สม่ําเสมอ พอ ๆ กับ

ไมปฏิบัติ 

นอยคร้ัง ไมเคยเลย 

7. นักเรียนไมเอาความคิดของตนเองเปนใหญ      

8. นักเรียนยินดีใหความชวยเหลือเพื่อน      

คุณธรรมเรื่อง   มีนํ้าใจ 

1. นักเรียนชวยเหลืองานครูและงานโรงเรียนดวยความ

เต็มใจ 

     

2. นักเรียนบรจิาคเงิน  สิ่งของเพือ่ทําบญุ หรอืชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

     

3. นักเรียนใหคําแนะนําชวยเหลือเพื่อนในเรื่องที่ตนมี

ความรูและเปนประโยชนตอเพื่อน 

     

4. นักเรียนไมน่ิงเฉยเมื่อมผีูอื่นขอความชวยเหลือ      

5. นักเรียนแสดงความยินดีในความสําเร็จของผูอื่นโดย

ปราศจากความอจิฉา 

     

6. นักเรียนซือ้ขนมมาแบงใหเพื่อน      

7. นักเรียนใหกําลงัใจแกผูอื่นเมื่อเขาทอแทเสียใจ            

ไมพูดจาในแงลบ 

     

8. นักเรียนราเรงิย้ิมแยมมีมนุษยสัมพันธที่ดี      

 

ตอนท่ี 3 ความตองการในการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

 

ขอคําถาม 
ระดับความตองการ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. นักเรียนตองการมีความรูเรื่องคุณธรรม      

2. นักเรียนตองการมีความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ      

3. นักเรียนตองการมีความรูเรื่องคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ

คุณธรรมพื้นฐาน 

     

4. นักเรียนมีความตองการใหมีการฝกอบรมเพื่อพฒันาความรูเรื่อง

คุณธรรมพื้นฐาน 

     

5. นักเรียนมีความตองการใหมีการฝกอบรมโดยใชกระบวนการ

กลุมสัมพันธ 
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ภาคผนวก ซ 

แบบวัดความรู เจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ 

การอบรมหลกัสตูรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคณุธรรมพื้นฐาน 

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดมิ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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แบบทดสอบกอน - หลังการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 

 

คําชี้แจง  

  

     1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก   

         จํานวน 30 ขอ 

2. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 

3. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตอง หรือเหมาะสมที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก 

               แลวทําเครื่องหมาย    ลงในกระดาษคําตอบ 
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(หนาที่ 1) 

1.  ขอใดกลาวถูกตอง 

ก.  คุณธรรม หมายถึง สิ่งทีบุ่คคลสวนใหญ

ยอมรบัวาดีงามซึง่สงผลใหเกิดการ

กระทําที่เปนประโยชน ที่แทจริงตอ

สังคม 

ข.  คุณธรรมในบางครั้งอาจมปีระโยชนและ

อาจจําเปน 

ค.  รักชาติเปน 8 คุณธรรมพื้นฐานที่

สํานักงานเลขาธิการสภาแหงชาติ 

ง.   นักเรียนไมจําเปนตองศึกษาและการ

ปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน 

2. ขอใด ไมใช 8 คุณธรรมพื้นฐานที่สํานักงาน

เลขาธิการสภาแหงชาติกําหนดเปนแนวทาง 

ในการประพฤติปฏิบัติ 

ก.  ขยัน   ประหยัด     

ข.  มีวินัย  ซื่อสัตย 

ค.  สุภาพ  มีนํ้าใจ 

ง.   รักชาติ ศาสนา 

3. การปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน มปีระโยชน

ตอใคร 

ก.  ตนเอง 

ข.  ประเทศชาติ 

ค.  ชุมชน/สังคม 

ง.   ถูกทุกขอ 

4. ขอใดเปนจุดมุงหมายปลายทางของคุณธรรม 

พื้นฐาน 

ก.  เพื่อใหเปนคนโดยสมบูรณ 

ข.  เพื่อใหไดเปนคนมีคุณธรรม 

ค.  เพื่อใหดํารงตนโดยไมประมาท 

ง.   เพื่อใหเกิดความสุขสงบในโลกน้ี 

5. ขอใดเปนลกัษณะของบุคคลที่มีคุณธรรม

พื้นฐาน เรื่อง“ขยัน” 

ก.  ผักขมเปนคนจิตใจราเริง 

ข.  ผักบุงสนใจเขาประกวดนางงาม 

ค.  ผักกาดรองเพลงลูกทุงไดไพเราะมาก 

ง.  ผักหวานชอบใชเวลาวางอานหนังสือ 

6. ถาเรามีความขยันจะสงผลอยางไรในอนาคต 

ก. ทําใหเปนคนอายุยืนยาว 

ข. ทําใหเปนคนสุรุยสุราย 

ค. ทําใหเปนคนทีม่ีฐานะมั่นคง 

ง.  ทําใหเปนคนไมมีความสุข 

7. “มีสลึงพงึประจบใหครบบาท” เปนการสอน

คุณธรรมพื้นฐานในเรื่องใด 

ก.  ความรับผิดชอบ 

ข.  ความอดทนอดกลั้น 

ค.  ความประหยัดอดออม   

ง.  ความขยันหมั่นเพียร 

8. ลักษณะในขอใดเปนลักษณะของบุคคลที่มี

คุณธรรมพื้นฐาน “การประหยัด” 

ก.  ใสเสื้อผาเกา ๆ 

ข.  กินอาหารวันละมือ้ 

ค.  ใชจายในสิ่งที่จําเปน 

ง.  เดินมาโรงเรียนแทนการข้ึนรถยนต 

9. บุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐานเรื่องการประหยัด

สวนมากจะยึดหลักในขอใด 

ก.  ความพอดี 

ข.  ความพอใจ 

ค.  ความตระหน่ี 

ง.  ความข้ีเหนียว 
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(หนาที่ 2) 

10. ขอใด ไมใช ลักษณะของคุณธรรมพื้นฐาน

เรื่อง “การประหยัด” 

ก.  มีความพอดี    

ข.   มีความเปนอยูที่ทันสมัย 

ค.  มีการวางแผนการใชจาย 

ง.  ใชจายเงินเทาที่จําเปน 

11.  ผลของความซื่อสัตย คืออะไร 

ก. ตนเองสบายใจ 

ข. รางวัลเงินทอง 

ค. คําชมเชย เกียรติยศ 

ง. การยกยองสรรเสรญิ 

12. ขอใดเปนการแสดงความซื่อสัตยตอตนเอง 

ก. รักษาคําพูด 

ข. การตรงตอเวลา 

ค. ปฏิบัติตามขอตกลง 

ง. การปฏิบัติตามระเบียบ 

13. “ซื่อกินไมหมดคดกินไมนาน” ขอความน้ี

เกี่ยวของกบัคุณธรรมขอใด 

ก ความกตัญูกตเวท ี

ข. ความขยันหมั่นเพียร 

ค. ความซื่อสัตยสจุริต 

ง. หนาที่ความรบัผิดชอบ 

14. บุคคลที่มีคุณธรรมพื้นฐานเรือ่ง การมีวินัยใน

ตนเอง จะมีลกัษณะอยางไร 

ก.  เปนคนที่ตรงตอเวลา 

ข.  เปนคนที่พิเศษกวาคนอื่น 

ค.  เปนคนเอาแตใจตนเอง 

ง.  เปนคนที่ชอบชวยเหลือผูอื่น 

15. ขอใดเปนการปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย

อยางถูกตอง 

ก. ปฏิบัติตามใจ 

ข. ปฏิบัติตามเปนบางครัง้ 

ค. ปฏิบัติตามทั้งตอหนาและลับหลัง 

ง. ปฏิบัติตามเฉพาะสิง่ทีส่ามารถปฏิบัติได 

16. ถาคนในชาติขาดระเบียบวินัยจะเปนอยางไร 

ก.   มีจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึน 

ข .  สังคมมีความสงบสุข 

ค.   เกิดความวุนวาย 

ง.   มีการพัฒนา 

17. การกระทําใดแสดงถึงการมีวินัย 

ก.  เด็กชายอาทิตยทํางานเมื่อมีคนสั่ง 

ข.  เด็กชายเสารทํางานเองจนเปนนิสัย 

ค.  เด็กชายจันทรทํางานเมือ่พอแมขอรอง 

ง.  เด็กชายศุกรทํางานเมื่อคุณครเูตือน 

18. การกระทําใดแสดงถึงการมีคุณธรรมพื้นฐาน

เกี่ยวกับการมรีะเบียบวินัย 

ก. แตงกวาไมสวมหมวกนิรภัยเพราะไมเห็น

ตํารวจ 

ข. แตงไทยชอบทิ้งขยะลงทีพ่ื้น 

ค. แตงโมชอบจอดรถในที่หามจอด 

ง. แตงรานเดินขามสะพานลอย 

19. คนที่ปฏิบัติตอหนาเรียบรอย แตหลับหลงั  

ไมเรียบรอย เพราะขาดอะไร 

ก. ความรู 

ข. ความอดทน 

ค. ความมีวินัย 

ง. ความสามารถ 
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(หนาที่ 3) 

20. เรารวมแรงรวมใจกันเอาชนะอุปสรรคไดตอง

อาศัยสิ่งใด 

ก. การศึกษา 

ข. ความขยัน 

ค. ความอดทน 

ง. ความสามัคคี 

21. ขอใดเปนประโยชนของความสามัคคี 

ก. ทํางานรวดเร็ว 

ข. ทํางานใหสําเรจ็ลงได 

ค. ทําใหเห็นอกเห็นใจ 

ง. ทําใหเกิดการโตแยง 

22. การกระทําใดแสดงถึงความสามัคคี 

ก. นําสิ่งของไปบริจาค 

ข. นําเงินไปมอบมลูนิธิเด็ก 

ค. นําสิ่งของไปใหคนยากจน 

ง. ชวยกันสรางสะพานเขาหมูบาน 

23. การกระทําขอใดแสดงความสามัคคี 

ก. ทองสูตรคูณ 

ข. ชวยพอแมทํางาน 

ค. เก็บเศษกระดาษ 

ง. ชวยเพื่อนทําความสะอาดหอง 

24. การเลนกีฬาอะไรที่ตองอาศัยความสามัคคี 

ก. ปงปอง 

ข. ฟุตบอล 

ค. ยิมนาสติก 

ง. แบดมินตัน 

25. ขอความใดตรงกับความสามัคคี 

ก. เข็นครกข้ึนภูเขา 

ข. นํ้าข้ึนใหรีบตัก 

ค. รวมแรงรวมใจ 

ง. ฝนทัง่ใหเปนเข็ม 

26. ขอใดที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟอตอเพื่อน 

ก. ความมีนํ้าใจ 

ข. ความมีระเบียบ 

ค. ความรับผิดชอบ 

ง. ความขยันหมั่นเพียร 

27. .ใบบัวชวยเพื่อนยกของ เขาเปนคนอยางไร 

ก. รูจักเพื่อน 

ข. มีนํ้าใจ 

ค. มีความขยัน 

ง. ประจบเอาใจ 

28. ใบบอนสุดาต้ังใจเรียนเต็มความสามารถแต

เรียนสูใบขาวไมได ใบบอนควรคิดอยางไร 

ก ไมอยากคบกับใบบอนอีกตอไป 

ข. เสียใจจึงพยายามแกลงใบบอน 

ค. รูสึกพอใจเพราะไดพยายามเต็มที่แลว 

ง. เอาชนะใบบอนใหไดไมวาเปนวิธีใด 

29. คนที่ไมมีนํ้าใจเปนคนอยางไร 

ก. ชอบชวยผูอื่น 

ข. เอาใจเขามาใสใจเรา 

ค. เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

ง. ทนเห็นผูอื่นดีกวาตนเองไมได 

30. เพื่อนทําเงินหายมายืมเงินของนักเรียน

นักเรียนควรใหยืมเพราะเหตุใด 

ก. แบงปนชวยเหลือกัน 

ข. จําเปนตองชวยเหลือ 

ค. เผื่อเพื่อนจะใหยืมบาง 

ง. จะไดรบัการยกยอง 
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เฉลยแบบทดสอบกอน - หลังการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 

1. ก 11. ข 21. ก 

2. ง 12. ค 22. ง 

3. ง 13. ก 23. ง 

4. ง 14. ค 24. ข 

5. ค 15. ค 25. ค 

6. ค 16. ข 26. ก 

7. ง 17. ง 27. ข 

8. ค 18. ค 28. ค 

9. ก 19. ง 29. ก 

10. ข 20. ง 30. ก 
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แบบประเมินเจตคติเรื่อง  คุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง พิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทาํเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงกบัความคิดเห็นของนักเรียน 

 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ขยันมีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย      

2. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ประหยัดมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย      

3. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ซื่อสัตยมีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย      

4. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง มีวินัยมีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย      

5. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง สุภาพมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย      

6. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง สะอาดมีความจําเปนสําหรบัเด็กไทย      

7. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง สามัคคีมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย      

8. คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง มีนํ้าใจมีความจําเปนสําหรับเด็กไทย      

9. ความรูเรื่องคุณธรรมพืน้ฐานสามารถนําไปใชในการดําเนิน 

ชีวิตไดจริง 

     

10. ความรูเรื่องคุณธรรมพืน้ฐานเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ดีงาม 

     

11. ความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานเปนแนวทางในการพัฒนา 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค 

     

12. ความรูคุณธรรมพื้นฐานชวยสงเสริมเอกลกัษณ วัฒนธรรมและ 

ประเพณีไทย 

     

13. การเสรมิสรางความรูเรือ่งคุณธรรมพื้นฐานมีความจําเปน 

สําหรับเด็กไทย 

     

14. การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานมีความจําเปน 

สําหรับเด็กไทย 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน   

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คําชี้แจง พิจารณาขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ  

ของนักเรียน 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.  การฝกอบรมสอดคลองกบัความตองการของนักเรียน      

2.  การฝกอบรมลักษณะน้ีมีความจําเปนสําหรบันักเรียน      

3.  รูปแบบกจิกรรมที่ใชในการฝกอบรม      

4.  ระยะเวลาในการฝกอบรม      

5.  สถานที่ในการฝกอบรม      

6.  สื่อและอุปกรณในการฝกอบรม      

7.  เอกสารการฝกอบรม      

8.  ระยะเวลาการอบรมแตและแผนกจิกรรม      

9.  การถายทอดความรู/การสอนของวิทยากร      

10. ความรูความเขาใจเน้ือหาในการฝกอบรม      

11. ประโยชนที่ไดนับจากการฝกอบรม      

12. ความสนุกสนานเพลินเพลินในการฝกอบรม      
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ภาคผนวก ฌ 

หลักสตูรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคณุธรรมพืน้ฐานของ 

นักเรียนระดบัประถมศกึษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี   
 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ

บานนาเดิม จังหวัดสรุาษฎรธานี   

  

หลักการและเหตุผล  

 สังคมไทยในปจจุบันไดแปรเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน จึงทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน

สังคมไทย ในบางครั้งคนไทยรับเอารูปแบบการดําเนินชีวิตเขามาโดยขาดความย้ังคิดมุงพัฒนาประเทศ

ในสิ่งที่เปนวัตถุละเลยที่จะพัฒนาคุณธรรม 

การบรรลุจุดมุงหมายในการเสริมสรางคุณธรรม และการเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค 

และเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงการพัฒนาคนให

เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข ความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

ประกอบ และสอดคลองตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ สําหรับเด็กและเยาวชนทุกคนได

ประพฤติปฏิบัติใหเปนนิสัย เพื่อชวยเสริมสรางพฤติกรรมและแนวทาง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ยัง

ผลตอการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับคนในสังคม การดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีรูปแบบในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ใหกับ

เด็กและเยาวชนไทยที่เปนระบบ  เปนกระบวนการ และจําเปนตองอาศัยความรวมจากหนวยงาน 

องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน กลาวคือ ตองเปนการพัฒนาแบบการบูร

ณาการ อีกทั้งแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงคน้ันจะตองมีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ สอดคลองกับบริบทเปนสําคัญ   

จากหลักการดังกลาวเพื่อเปนการพัฒนาหรือการสรางรูปแบบในการเสริมสรางและพัฒนา

ความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานที่มีระบบเปนกระบวนการมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองที่แทจริง สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัด 

สุราษฎรธานี ข้ึนโดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน และรูปแบบการเสรมิสรางคุณธรรมพื้นฐานลักษณะงานวิจัยที่ใกลเคียง
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กันเปนแนวทางในการจัดทําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี   

 

จุดประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

 2. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและประโยชนของคุณธรรม 

2. ความหมายของคุณธรรมพื้นฐาน   

3. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดวย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด  

สามัคคี และมีนํ้า 

4. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม   

 ระยะเวลาการฝกอบรม 2 วัน 

 

กระบวนการและวิธีการฝกอบรม 

แนวการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดกําหนดเปนแผนการจัดกิจกรรม 4 

ประกอบดวยแผนกิจกรรม แผนกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ แผนกิจกรรมที่ 2 คุณธรรมพื้นฐาน แผน

กิจกรรมที่ 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน แผนกิจกรรมที่ 4 บูรณาการการเรียนรู

โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยแตละแผนการฝกอบรมประกอบดวย ช่ือเรื่อง จุดประสงค  

เน้ือหาสาระ ระยะเวลา กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

 

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลกอนและหลงัการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ 

2. ประเมินความคิดเห็น โดยใชแบบประเมินเจตคติ 

3. ประเมินระหวางการฝกอบรม โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนกิจกรรม จุดประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา 

1. ปฐมนิเทศ 

 

มีความรูความเขาใจถึง

ความเปนมาและ

ความสําคัญของการจัด

กิจกรรม 

1. ความเปนมาและจุดประสงคการ

ฝกอบรม 

2. ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 

-  บรรยาย 

-  Power Point 

-  เกม/เพลง 

40 

นาที 

2. คุณธรรม

พื้นฐาน 8 

ประการ 

 

 

มีความรูความเขาใจ 

คุณธรรมและ 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 

ประการ 

1. ความหมายของคุณธรรม   

    และคุณธรรมพื้นฐาน 

2. ความสําคัญของประโยชนของ

คุณธรรม     

3. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

  

- บรรยาย 

-  Power Point 

-  อภิปรายกลุม 

-  นําเสนอผลงาน 

-  เกม/เพลง 

60

นาที 

3. คุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรม

ของคุณธรรม

พื้นฐาน 

 

มีความรูความเขาใจ 

คุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมของคุณธรรม

พื้นฐาน 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ

คุณธรรมพื้นฐาน 

- บรรยาย 

-  Power Point 

-  บัตรภาพ 

-  กระบวนการกลุม 

-  นําเสนอผลงาน 

-  เกม/เพลง 

 

180 

นาที 

4. การเรียนรู  

โดยใช

กระบวนการ

กลุมสัมพันธ 

1. ทบทวนความรูความ

เขาใจคุณธรรม

พื้นฐาน 

2. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดี

ตอเรื่องคุณธรรม

พื้นฐาน 

 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

ประกอบดวย ขยัน ประยัด ซ่ือสัตย  

มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี  และ

มีนํ้า 

 

- บรรยาย 

-  Power Point 

-  บัตรภาพ 

-  กระบวนการกลุม 

-  นําเสนอผลงาน 

-  เกม/เพลง 

 

360 

นาที 
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ตารางการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ระหวางวันที.่..........................  เดือน............................  พุทธศักราช ..........................      

ณ ..................................................................................... 

 

วันท่ี เวลา รายการ 

 1 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

08.30 - 09.00 น. พิธีเปด/บรรยายพเิศษ 

09.00 - 09.50 น. แผนกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 

09.50 - 10.20 น.   ทดสอบกอนการฝกอบรม 

10.20 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 - 11.30 น. แผนกิจกรรมที่ 2  คุณธรรมพื้นฐาน 

11.30 - 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 - 13.00 น. กิจกรรมนันทนาการ 

12.30 - 16.00 น. แผนกิจกรรมที่ 3 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพืน้ฐาน 

2 08.00 - 08.30 น. รายงานตัว   

08.30 - 09.30 น. แผนกิจกรรมที่ 4 บูรณาการการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ 

09.30 - 11.30 น. ปฏิบัติกิจกรรมกลุมสัมพันธ   ฐานที่ 1  -  ฐานที่ 4   

11.30 - 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 - 12.50 น. กิจกรรมนันทนาการ 

12.50 - 14.50 น. ปฏิบัติกิจกรรมกลุมสัมพันธ    ฐานที่ 5  -   ฐานที่ 8   

14.50 - 15.00 น.        พักรับประทานอาหารวาง 

15.00 - 15.30 น. อภิปราย/สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม 

15.30 - 16.00 น. ทดสอบหลังการฝกอบรม 

16.00 น. ปดการฝกอบรม 
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แผนกิจกรรมที่  1 

เรื่อง  ปฐมนิเทศ  

 

จุดประสงค 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรม 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจจุดประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

 

เน้ือหาสาระ 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรม 

2.  จุดประสงคของหลกัสูตรฝกอบรม 

 

ระยะเวลา 50 นาที 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียด (20 นาที) 

      1.1 ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรม 

      1.2 ขอตกลงและรายละเอียดในการปฏิบัติกจิกรรมรวมกนั 

     1.3 ผูวิจัยแนะนําคณะวิทยากร  

2.  คณะวิทยากร ใหผูเขาอบรมรวมรองเพลงวันน้ียินดี เพลงย้ิม เพลงลมพัดลมเพ และเลน

เกม “รองหาเพื่อน” เพื่อแบงกลุมนักเรียนทํากิจกรรมโดยใชกระบวนกลุมสัมพันธ (20 นาที)   

3.  แตละกลุมทําบัตรงานที่ 1 (10 นาที)   

 

สื่อการเรียนรู 

1.  เพลง “วันน้ียินดี”  “ย้ิม”  “ลมพัด ลมเพ” 

2.  เกม “รองหาเพื่อน” 

3.  บัตรภาพสัตว 

4.  บัตรงานที่ 1 

5.  เอกสารประกอบการอบรม 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เพลง 

เพลง  วันน้ียินดี 
วันน้ียินดี   ที่เราไดมาพบกัน วันน้ียินดี ที่เราไดมาพบกัน  

ยินดี  ยินดี ยินดี มาเถอะมา เรามารวมสนุก  ปลดเปลือ้งความทุกข ใหมันสิ้นไป   

มาเถิดมาเรามารวมจิต เพื่อชวยคิดทําใหบานเมอืงเจริญ 

 

เพลง  ยิ้ม 

ย้ิม  ย้ิม  ย้ิม ย้ิมมา หนาตาหวานช่ืน ย้ิมนิดชีวิตหย่ังยืน   

สดช่ืนอุรา  อยามัวรอ  

มาย้ิมกันหนอ เพื่อนเอย  ( ซ้ํา) 

 

เพลง  ลมพัด ลมเพ  

ลมเพ ลมพัด โบกสะบัด พัดมาไวไว (ซ้ํา)  

ลมเพ ลมพัดจะอะไร (ซ้ํา)   ออ จะบอกให พัดคนที่....(สวมเสื้อเขียว  สวมกางเกง) 

 

เกม 

ชื่อเกม  รองหาเพื่อน 

อุปกรณ   บัตรภาพสัตว 

วิธีการเลน 

1.  ผูเลนรับบัตรภาพคนละ 1 ภาพ หามทุกคนพูดคุยสนทนาและเปดบตัรภาพกอนที่จะไดรับ

คําสั่ง ใหทุกคนหาเพื่อนในกลุมเดียวกัน ตามจํานวนที่ระบุใหครบ โดยการสงเสียงรองเรียกเพื่อนตาม

เสียงรองของสัตวในภาพ เชน ไดภาพลิง สงเสียงรองเรียกเพื่อนกลุมเดียวกันวา เจี๊ยก ๆ ๆ   

2.  กลุมที่สมาชิกครบใหน่ังลงและหยุดสงเสียงรอง กลุมที่น่ังลงกอนน้ันถือเปนผูชนะ กลุมอื่น

กลาวคําชมเชย  วิทยากรบอกคุณธรรมหลักที่ไดจากเกม  

 

คุณธรรมหลักท่ีไดจากกิจกรรม  ความซื่อสัตย  ความมีวินัย 
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บัตรภาพ 

     

  

 

 

    

 

   ลิง    แมว 

 

 

 

 

 

 

   มา    อีกา 

 

 

 

 

 

   หม ู    กบ 

 

 

 

 

 

   วัว    เปด 

 

หมายเหตุ  บัตรภาพขนาด  3 × 3  น้ิว 
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 บัตรงานที่   1 

คําชี้แจง 

1. ใหแตละกลุมเลอืกบุคคลทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

                            ประธาน รองประธาน    เลขานุการ 

                            สมาชิกในกลุมเปนคณะกรรมการ 

2. ต้ังช่ือกลุม เขียนคําขวัญประจํากลุม 

3. เขียนช่ือกลุมลงในกระดาษสี  วางประจํากลุมของตนเอง 

                                                      (เวลา 10 นาที) 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนกิจกรรมที.่.................เรื่อง.................................................................................................... 

 

ท่ี ชื่อกลุม 

รายการ 

คะแนน

รวม ระดับคุณภาพ 

กา
รว

าง
แผ

นก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะค

วา
มต

ั้งใ
จ 

กา
รมี

สว
นร

วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ผล
งา

นที่
ปฏ

ิบัต
ิ 

(3) (3) (3) (3) (12) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

10 - 12  คะแนน       หมายถึง    ดีมาก 

7 -   9  คะแนน       หมายถึง    ดี 

4 -  6  คะแนน     หมายถึง    พอใช 

1 -   3  คะแนน       หมายถึง    ปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผนการทํางาน 

 มีองคประกอบ ดังน้ี 

 1) การวางแผนงาน 

 2) การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

 3) ปฏิบัติตามแผน 

มีองคประกอบ

ครบทัง้ 3 อยาง 

 

ขาดองคประกอบ  

1 อยาง 

ขาด

องคประกอบ  

2 - 3 อยาง 

2.  ความสนใจและต้ังใจ มีความสนใจและ

ต้ังใจปฏิบัติ

กิจกรรมมากกวา

รอยละ 80 

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมระหวาง 

รอยละ 60 - 80  

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมนอยกวา 

รอยละ  60   

3.  การมสีวนรวมในกจิกรรม 

 

มีสวนรวมและให

ความรวมมือ

มากกวารอยละ 80 

มีสวนรวมและ   ให

ความรวมมือ

ระหวาง รอยละ 60 

- 80 

มีสวนรวมและ    

ใหความรวมมือ

นอยกวา รอยละ 

60 

 

4.  ผลงานที่ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานเสร็จตาม

เวลาและงาน  มี

คุณภาพ 

ปฏิบัติงานเสร็จทัน

ตามเวลากําหนด 

แตงานไมมีคุณภาพ

หรืองานเสรจ็ 

ไมทันตามเวลา

กําหนดแตงาน 

มีคุณภาพ  

ปฏิบัติงานเสร็จ   

ไมทันตามกําหนด

และงานไมมี

คุณภาพ 
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แผนกิจกรรมที่  2 

 

เรื่อง  คุณธรรมพ้ืนฐาน                                      

 

จุดประสงค 

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเรื่อง ความหมายของคุณธรรมพื้นฐาน ความสําคัญ

ของคุณธรรมพื้นฐาน  

 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายของคุณธรรมและคุณธรรมพื้นฐาน   

2. ประโยชนของคุณธรรม 

3. ความสําคัญของคุณธรรมพื้นฐาน     

 

เวลา 60 นาที 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

1.  คณะวิทยากรใหผูเขาอบรมรวมกิจกรรมเพลง “คุณธรรมพื้นฐาน”/เกม “หาคู” (10 นาที) 

          2.  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ความหมายคุณธรรมและคุณธรรมพื้นฐาน ความสําคัญของ

คุณธรรม ประโยชนของคุณธรรม (15 นาที) 

3.  ปฏิบัติกิจกรรมกลุม บัตรกิจกรรมที่ 2 (15 นาที) 

4.  นําเสนอ บัตรกิจกรรมที่ 2 ผูเขานักเรียนและวิทยากรสรุปความรู เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

(20 นาที) 

 

สื่อการเรียนรู 

1.  Power Point 

2.  บัตรงานที่  2   

3.  เอกสารประกอบการอบรม 

4.  กระดาษขาว - เทา 

5.  ปากกาเคม ี

          6.  เพลงคุณธรรมพื้นฐาน/เกมหาคู 

 

การวัดและประเมินผล   สังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
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 (ภาคผนวก) 

 

เพลง 

เพลงคุณธรรมพ้ืนฐาน 

คุณธรรมๆ พื้นฐาน มีหลายประการที่ควรจดจํา 

จดจําแลวปฏิบัติ  ขยันประหยัด  ซื่อสัตยมีวินัย 

มีนํ้าใจ สุภาพ สะอาด และสามัคคี 

คุณธรรมทั้งแปดประการน้ี ๆ เด็กไทยที่ดีตองปฏิบัติๆ 

 

เกม  

เกมหาคู  

 

วิธีการเลน  

1.ใหแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมและเขาแถวรูปวงกลม ซอนกัน 2 วง แลวหันหนาเขาหา

กันพรอมกับจับคูคนที่อยูตรงกับตนเอง และใหจําไว  

2.เมื่อวิทยากรใหเริม่เลน ผูเขารับการอบรมวงในใหทําขวาหนั วงนอกซายหัน แลวรองเพลง 

พรอมกับเดินวนไปรอบวงของตนเองโดยสวนทางกัน  

3.เมื่อวิทยากรเปานกหวีดครั้งแรกใหนักเรียนไปหาคูของตนเองใหเจอในเวลา ที่กําหนด เมื่อ

ไดแลวใหน่ังลง เมื่อวิทยากรเปานกหวีด ครั้งทีส่องเปนสัญญาณหมดเวลา ใหนักเรียนที่ยังหาคูไมได

ออกจากการแขงขัน  

4.ทํา 3 รอบเมือ่หยุดแลวกลุมใดเหลือสมาชิกทีร่วมเลนมากที่สุดเปนฝายชนะ กลุมอื่นกลาว

คําชมเชย วิทยากรบอกคุณธรรมหลักที่ไดจากเกม  

  

คุณธรรมท่ีไดจากกิจกรรม  ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  สุภาพ 
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บัตรงานที่   2 

 

คําชี้แจง 

ใหแตละกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไปน้ี 

-  อภิปรายและสรปุในประเด็นคุณธรรมพื้นฐาน  

    โดยเขียนเปนแผนผังความคิด (15 นาที) 

-   ตัวแทนกลุม นําเสนอผลงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนกิจกรรมที.่.................เรื่อง.................................................................................................... 

 

ท่ี ชื่อกลุม 

รายการ 

คะแนน

รวม ระดับคุณภาพ 
กา

รว
าง

แผ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะค

วา
มต

ั้งใ
จ 

กา
รมี

สว
นร

วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ผล
งา

นที่
ปฏ

ิบัต
ิ 

(3) (3) (3) (3) (12) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

10 - 12  คะแนน       หมายถึง    ดีมาก 

  7 -   9  คะแนน       หมายถึง    ดี 

   4 -   6  คะแนน       หมายถึง    พอใช 

    1 -   3  คะแนน       หมายถึง    ปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผนการทํางาน 

 มีองคประกอบ ดังน้ี 

 1) การวางแผนงาน 

 2) การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

 3) ปฏิบัติตามแผน 

มีองคประกอบ

ครบทัง้ 3 อยาง 

 

ขาดองคประกอบ  

1 อยาง 

ขาดองคประกอบ  

2 - 3 อยาง 

2.  ความสนใจและต้ังใจ มีความสนใจและ

ต้ังใจปฏิบัติ

กิจกรรมมากกวา

รอยละ 80 

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมระหวาง 

รอยละ 60 - 80  

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมนอยกวา 

รอยละ  60   

3.  การมสีวนรวมในกจิกรรม 

 

มีสวนรวมและให

ความรวมมือ

มากกวารอยละ 80 

มีสวนรวมและ   ให

ความรวมมือ

ระหวาง รอยละ 60 

- 80 

มีสวนรวมและ    

ใหความรวมมือ

นอยกวา รอยละ 

60 

 

4.  ผลงานที่ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานเสร็จตาม

เวลาและงาน  มี

คุณภาพ 

ปฏิบัติงานเสร็จทัน

ตามเวลากําหนด 

แตงานไมมีคุณภาพ

หรืองานเสรจ็ 

ไมทันตามเวลา

กําหนดแตงาน 

มีคุณภาพ  

ปฏิบัติงานเสร็จ   

ไมทันตามกําหนด

และงานไมมี

คุณภาพ 
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แผนกิจกรรมที่  3 

 

เรื่อง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพ้ืนฐาน                               

 

จุดประสงค 

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 8 

 

เน้ือหาสาระ 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประกอบดวยขยัน ประหยัด ซื่อสัตย          

มีวินัย สุภาพ  สะอาด  สามัคคี และมีนํ้าใจ 

 

ระยะเวลา  180  นาที 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงท่ี  1   

1. วิทยากรใหผูเขาอบรมรวมกิจกรรมนันทนาการ เพลง หากวาเรากําลังสบาย/เพลง

คุณธรรม (10 นาที) 

2. ผูเขาอบรมชม Clipวีดิโอ เรื่อง บางระจันใหแตละกลุมอภิปรายถึงพฤติกรรมของตัว

ละครในเรื่องวามีคุณธรรม (20 นาที) 

3. วิทยากรบรรยาย  เรื่อง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ( 25 นาที) 

4. ผูเขาอบรมและวิทยากรรวมกันสรุปความรู (5 นาที) 

ชั่วโมงท่ี  2 -3 

     1. วิทยากรใหผูเขาอบรมรวมกจิกรรมนันทนาการ เพลงความซื่อสัตย อยาเกียจคราน 

เพลงคุณธรรมพื้นฐาน /เกมจอมพลงั   (20  นาที) 

     2. ทําบัตรงานที่ 3 (30นาที) 

        บัตรงานที่ 3 มีทั้งหมด  8  หัวขอ  ดังน้ี 

                  ที่  1 นิทานคุณธรรม ขยัน  เรื่อง ขุมทรัพยในไรองุน 

      ที่  2 นิทานคุณธรรม ประหยัด  เรื่อง คนข้ีเหนียวกับทองคํา  

      ที่  3 นิทานคุณธรรม มีวินัย   เรื่อง หมูบานไมเปนไร 

      ที่  4 นิทานคุณธรรม สุภาพ   เรื่อง เศรษฐี ชาวนาและจอมพลงั 

      ที่  5 นิทานคุณธรรม สะอาด  เรื่อง ผจญภัยในหองนํ้า 
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      ที่  6 นิทานคุณธรรม สุภาพ   เรื่อง เศรษฐี ชาวนาและจอมพลงั 

      ที่  7 นิทานคุณธรรม มีนํ้าใจ เรื่อง ลูกเตาบกกบัลุงเตานํ้า 

      ที่  8 นิทานคุณธรรม สามัคคี  เรื่อง ลิงแขงเรอื 

ใหตัวแทนกลุมจับฉลากหัวขอแลวอภิปรายสรปุ และนําเสนอผลงาน (40นาที) 

3. ผูเขาอบรมและวิทยากรรวมกันสรปุความรู   (30 นาที) 

 

สื่อการเรียนรู 

1.  เพลง/เกม 

2.  บัตรงานที่ 3 

3.  นิทานคุณธรรมเรื่อง 

4.  Clip วีดิโอ  เรื่อง บางระจัน  

5.  Power Point 

6.  กระดาษขาว - เทา 

7.  ปากกาเคมี/สเีมจิก 

8.  เอกสารประกอบการอบรม 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เพลง 

เพลงคุณธรรม 

คุณธรรมๆ พื้นฐาน มีหลายประการที่ควรจดจํา 

จดจําแลวตองปฏิบัติ  ขยันประหยัด  ซื่อสัตยมีวินัย 

มีนํ้าใจ สุภาพ สะอาด และสามัคคี 

คุณธรรมทั้งแปดประการน้ี ๆ เด็กไทยที่ดีตองปฏิบัติ 

 

เพลงหากวาเรากําลังสบาย 

หากวาเรากําลงัสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง)  

หากวาเรากําลงัสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง) 

หากวาเรากําลงัมีสุข หมดเรื่องทุกขใดใดทุกสิ่ง  

มัวประวิงอะไรกันเลา จงปรบมือพลัน (ปรบมอื 2 ครั้ง) 

(ผงกหัว, กระทืบเทา, สงเสียงดัง, ออกทาทาง) 

 

เพลงความซื่อสัตย 

                 ความซื่อสัตยเปนสมบัติของผูดี  หากวาใครไมมี ชาติน้ีเอาดีไมได  

มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป 

คดโกงแลวใครจะรบัไวเขารวมงาน 

 

เพลงอยาเกียจคราน 

                 อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา  งานหนักงานเบา  เหน่ือยแลวเราพักผอนก็หาย   

ไมทํางานหลบหลกีงาน   เฝาเกียจครานเอาแตสบาย   

แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ  
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เกม  

เกมจอมพลัง  

วิธีการเลนเกม  

1. ใหผูเขาอบรมเขาแถวตอนยืนหางจากเสนแขงประมาณ 5 เมตร  

2. ที่เสนชัยมีลูกโปงวางไวกลุมละ 3 ลูก  

3. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มเลนใหผูเขาอบรมคนแรกรีบไปเปาลูกโปงโดยใหเวลานับ 1-10 

วินาทีใหแตก แตหากยังไมแตกตองเปลี่ยนคนเปา เมื่อครบทุกคนแลวยังไมแตกรอบตอไปใหเวลาเพิ่ม

เปน 30 วินาที จนกวาลูกโปงจะแตก  

4. เมื่อครบเวลาแลวใหกลุมที่เปาลูกโปงแตกมากที่สุดเปนฝายชนะ กลุมอื่นกลาวคําชมเชย   

วิทยากรบอกคุณธรรมหลักที่ไดจากกิจกรรม  

 

คุณธรรมท่ีไดจากกิจกรรม  ความซื่อสัตย  ความขยัน  ความมีวินัย  มีนํ้าใจ 

 

บัตรงาน 

 

 

 

บัตรงานที่   3 

 

คําชี้แจง 

                    1.   แตละกลุมอานนิทานคุณธรรมเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  

                                2.   อภิปรายสรปุประเด็นตอไปน้ี 

                                     - สรุปเรื่องสั้นๆ 

- คุณธรรมที่ไดจากเรื่อง 

- หากปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาวจะเกิดผลดีอยางไร 

- หากไมปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาวจะเกิดผลเสียอยางไร 

                                3.   เขียนสรุปผลจากการประเด็นอภิปราย ลงในกระดาษ 

                                4.   ตัวแทนกลุม   นําเสนอผลงาน  
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นิทาน 

 

 

เรื่อง ขุมทรัพยในไรองุน 

ไรองุนแหงหน่ึง มีพอผูสูงอายุกับลูกชายจอมข้ีเกียจ 3 คนอาศัยอยู ตอมาพอลมปวยลงและ

กอนที่จะสิ้นลมหายใจ ไดเรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียวา อยาขายที่ดิน เพราะพอไดซอนขุมทรัพย

มหาศาลเอาไว ใหขุดดินพรวนดิน ขุดหาใหทั่วทุกตารางน้ิวของไร เมื่อพอไดสิ้นใจตายลงไปแลว ลูก

ชายทั้ง 3 ก็ลงมือและต้ังหนาต้ังตาไถคราดพรวนดิน พวกเขาก็ไมพบแมแตเศษเงินอยางที่พอไดบอกไว 

หน่ึงปผานไปไรองุนที่พวกเขาต้ังหนาต้ังตาขุดพรวนดินเพื่อหาขุมทรัพยน้ันกลับเกิดผล ออกดอกออก

ผลออกมา และเมื่อเปนเชนน้ันลูกชายทั้ง 3 จึงหันมาชวยกันนําผลองุนเหลาน้ันออกขาย และพวกเขา

รูวาขุมทรัพยที่พอพูดถึงน้ัน หมายถึงการทํางานหนัก ขยันขันแข็ง เอาหยาดเหงื่อแรงงานเขาแลกใน

ที่ดินที่พอของพวกเขาไดทิ้งไวใหมากกวาน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคํา  

ชายคนหน่ึงเปนคนข้ีเหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝงดินเอาไวที่รอบๆ บานไมยอมนํามาใช

จายใหเกิดประโยชนตอมาเขากลัววาจะไมปลอดภัยถาฝงเงินทอง ไวหลายแหงเขาจึงขายสมบัติทั้ง

หมดแลวซื้อทองคําแทง แลวนํามาฝงไวที่หลังบานของตน แลวไปดูอยูทุกวันคนใชผูหน่ึงบังเกิดความ

สงสัยข้ึนมา จึงแอบตามไปดูที่หลงับาน แลวก็ขุด เอาทองแทงไปเสียวันรุงข้ึนชายข้ีเหนียวมาดูที่ฝงทอง

อีกเชนเคยแตกลับพบหลมุทีว่างเปลาในวันตอมาก็เสียใจ รองหมรองไหไปบอกเพื่อนบานคนหน่ึงเพื่อน

บานจึงแนะนําแบบประชดประชันวา “ทานก็เอากอนอิฐใสในหลุมแลวคิดวาเปนทองคําสิ เพราะถึง

อยางไรทานก็ไมเอาเอามาใชอยูแลว” 
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เรื่อง เทพารักษกับคนตัดไม 

ชาวปาผูหน่ึง ขณะเขาไปตัดตนไมซึ่งข้ึนอยูริมแมนํ้าเกิดทําขวานหลุดมือตกจมหายลงไปใน

นํ้า นึกเสียดายขวานคูชีวิตเลยน่ังลงรองไหเทพารักษมีความเมตตาสงสารไดปรากฏกายข้ึนและลงไป

งมขวานมาคืนให แตคิดอยากจะลองใจชายผูน้ี ครั้งแรกจึงนําขวางทองข้ึนมาจากแมนํ้าแลวถามวา 

“ขวานดานน้ีใชของเจาหรือไม” “ไมใชหรอกขอรับ ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็กธรรมดา”

เทพารักษนึกพอใจแตยังคิดอยากจะทดสอบอีกครั้ง ดําลงไปคนหาในแมนํ้าแลวโผลข้ึนมาพรอมกับ

ขวานเงินในมือ “ขวานดานน้ีใชของเจาหรือไม” “ไมใชหรอกทาน ขวานของขาพเจาเปนขวานเหล็ก

ธรรมดา”เมื่อเทพารักษนําขวานเหล็กมาคืนใหกับชาวตัดฝน ทานไดยกขวานเงินและขวานทองใหดวย

เพื่อเปนรางวัลในความซื่อสัตย  ครั้นเพื่อนของชายตัดฟนทราบเรื่อง จึงทําทีออกไปตัดฟนแลวน่ัง

รองไหคร่ําครวญหลังจากแกลงทําขวานหลนในแมนํ้า เมื่อเทพารักษปรากฏตัวข้ึนลองใจโดยงมขวาน

ทองมาสงให ชายผูน้ันเกิดความโลภรีบบอกวาเปนขวานของตนเทพารักษเห็นวาชายผูน้ีกลาวเท็จจึง

แสดงฤทธ์ิหายตัวไปทันท ีชายผูไรความซื่อสัตยนอกจากไมไดขวานเงินและขวานทองเปนรางวัล แมแต

ขวานเหล็กของตนก็จมอยูในแมนํ้าน้ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง  หมูบานไมเปนไร 

ที่ชานเมืองแหงหน่ึงมีหมูบานช่ือ “หมูบานไมเปนไร”ทุกคนใน หมูบานมีนิสัยมักงายและไร

ระเบียบวินัย ทําใหทุกหนทุกแหงในหมูบานเต็มไปดวยขยะและสิ่งปฏิกูล เพราะทุกคนคิดวาเปนเรื่อง

ไมเปนไร ขอเพียงในบานสะอาดก็พอแลว แมวาจะมีคนไดรับบาดเจ็บและปวยไขเพราะความไมมี

ระเบียบก็ยังไมมีใครสํานึกในความผิด ตอมาเมื่อฝนตกลงมาและไมสามารถระบายนํ้าได ทําใหทุกบาน

ถูกนํ้าทวมขังถึงครึ่งเดือนทําใหเสยีหายหนัก หลังจากน้ันจึงมีใครมกังายทิง้ขยะไมเปนที่เปนทางอีกเลย
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เรื่อง  เศรษฐี ชาวนาและจอมพลัง 

 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีวัวตัวหน่ึงช่ือนันทวิศาล ชาวบานเรียกวาโคนันทวิศาล อาศัยอยูกับ

ชาวนายากจน โคนันทวิศาลพยายามคิดหาวิธีชวยใหชาวนามีความเปนอยูที่ดีข้ึน โคนันทวิศาลคิดวิธี

ใหชาวนาไปทาประลองกับเศรษฐีข้ีโกงวามีโคที่แข็งแรงมากสามารถลากเกวียนของเศรษฐีไดทั้งหมด 

เมื่อถึงวันน้ันมีเกวียนเปนจํานวนมาก โคนันทวิศาลลากเกวียนไมไหว ชาวนาจึงตวาดใส โคนันทวิศาล

เสียใจและเศราใจ จนไมสามารถลากเกวียนใหขยับไดแมแตนิดเดียว ตอมาชาวนารูสึกเสียใจจึงไปขอ

โทษโคนันทวิศาล โคนันทวิศาลเห็นวาชาวนาสํานึกผิดจึงคิดชวยชาวนาอีกครั้ง การประลองครั้งน้ี

เศรษฐีข้ีโกงใสกอนหินลงในเกวียนแทนผลไม ครั้งน้ีชาวนาพูดจาออนหวานไพเราะ โคนันทวิศาลมี

กําลังใจจึงสามารถลากเกวียนไดสําเร็จ ชาวนาและโคนันทวิศาลนําเงินที่ไดมาแบงปนใหชาวบาน และ

ทั้งสองก็ใหอภัยเศรษฐี  

 

 

 

 

 

เรื่อง  ผจญภัยในหองนํ้า 

 ในหองนํ้าที่สะอาด นํ้ามนตถูกแมจับขังไวในน้ัน เพราะเขาไมยอมอาบนํ้า เขาเกลียดการ

อาบนํ้า นํ้ามนตเดินอยางเบื่อหนายอยูในน้ัน แลวเขาก็กดชักโครกเลน หองนํ้ากลายเปนปาสีนํ้าเงิน มี

ตนไมรก นากลัวมาก นํ้ามนตไปเจอเตาสกปรกเหม็นมาก นํ้ามนตขอใหเตาชวยบอกทางกลับบาน แต

วาเตาใหนํ้ามนตไปขอสบูลูกจันทรจากแมมดเฉอะแฉะ แมมดยอมใหแตวานํ้ามนตตองไปขอใหแมงมุม

ถักผาเช็ดตัวให แมงมุมยอมให ถานํ้ามนตไปขอยุงจากหมูอวน เมื่อไปถึงหมูอวนใหนํ้ามนตชวยเกาหลัง

ให หมูพอใจจึงใหยุง นํ้ามนตนํายุงไปใหแมงมุม แมงมุมใหผาเช็ดตัว แมมดจึงมอบสบูใหแกเตา เตาดีใจ

ที่ไดอาบนํ้า เตาจะพานํ้ามนตกลับบานแตบอกวานํ้ามนตตองอาบนํ้าใหสะอาดกอนจึงจะใหข่ีหลัง เมื่อ

นํ้ามนตกลับถึงบานก็บอกกับแมของเขาวาตอไปน้ีจะไมข้ีเกียจอาบนํ้าอีกแลว 
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เรื่อง  ลิงแขงเรือ 

                 ณ ปาแหงหน่ึงแบงเปนปาเหนือปาใต  มีลําธารใสเย็นไหลผาน และมีฝูงลิงอาศัยเลนนํ้า

อยางสําราญ ลิงมักจะไปทาทายใหสัตวตางๆ ในปามาแขงงพายเรือกับพวกตน จนสัตวปาพากันระอา 

เมื่อสิงโตรูขาวจึงรบัคําทาของลงิ ไดรวบรวมสัตวปาเหนือฝกฝนพายเรือโดยมีชางอยูทาย ควายอยูหนา

และตรงกลางคือหมูปา แตทางฝายลิงน้ันกับคิดวาเปนเรื่องนาขันที่พวกสัตวซอมพายเรือกัน ในขณะที่

พวกลิงไมฝกซอมวัน ๆ  เอาแตทะเลาะกัน เมื่อเวลาแขงขันมาถึงสัตวปาทางเหนือสามคัคีพายเรือพรอม

เพรียงกันเปนจังหวะ สวนลิงน้ันขาดความพรอมเพรียง จนเรือควํ่าลมเหลวสรางความอับอาย เพราะ

ไมสามัคคีกัน  

   

 

 

 

 

 

 

เรื่อง  ลูกเตาบกกับลุงเตานํ้า 

ลูกเตาบกตัวหน่ึงเดินทางเพื่อคนหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ วันหน่ึงลูกเตาบกเดินทางมาถึง

บึงนํ้าที่กวางใหญและไดพบกับลุงเตานํ้าขนาดใหญใจดี ลุงเตานํ้าพาลูกเตาบกวายนํ้าเที่ยวที่บึงนํ้าแหง

น้ัน ทั้งสองสนิมสนมกันอยางเร็ว ตอมาลูกเตาบกอยากเห็นที่อยูของมนุษยที่ลุงเตานํ้าเลาใหฟง แมลุง

เตานํ้าจะทัดทานอยางไรลูกเตาบกก็ไมฟง ลุงเตานํ้ารักและเปนหวงลูกเตาบก จึงตัดสินใจเดินทางไป

ดวยไปดูที่อยูของมนุษย ทั้งสองถูกมนุษยจับไปขายที่บริเวณหนาวัดแหงหน่ึง โชคดีที่มีเด็กใจดีมาซื้อ

ลูกเตาบกไปปลอย เด็กนอยไมเขาใจวาลูกเตาบกวายนํ้าไมเกงจึงพยายามโยนลูกเตาบกลงไปในแมนํ้า 

ขณะน้ันมีคนใจดีอีกคนหน่ึงซื้อลุงเตานํ้ามาปลอย ลุงเตานํ้าจึงวายนํ้ามาชวยชีวิตลูกเตาบกไวได

ทันเวลา ทั้งสองขอบคุณคนใจดีและวายนํ้าไปจากที่น่ัน โดยไมหวนกลับมาอีกเลย 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนกิจกรรมที.่.................เรื่อง.................................................................................................... 

 

ท่ี ชื่อกลุม 

รายการ 

คะแนน

รวม ระดับคุณภาพ 
กา

รว
าง

แผ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะค

วา
มต

ั้งใ
จ 

กา
รมี

สว
นร

วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ผล
งา

นที่
ปฏ

ิบัต
ิ 

(3) (3) (3) (3) (12) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

10 - 12  คะแนน               หมายถึง    ดีมาก 

  7 -   9  คะแนน      หมายถึง    ดี 

   4 -   6  คะแนน      หมายถึง    พอใช 

    1 -   3  คะแนน      หมายถึง    ปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผนการทํางาน 

 มีองคประกอบ ดังน้ี 

 1) การวางแผนงาน 

 2) การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

 3) ปฏิบัติตามแผน 

มีองคประกอบ

ครบทัง้ 3 อยาง 

 

ขาดองคประกอบ  

1 อยาง 

ขาดองคประกอบ  

2 - 3 อยาง 

2.  ความสนใจและต้ังใจ มีความสนใจและ

ต้ังใจปฏิบัติ

กิจกรรมมากกวา

รอยละ 80 

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมระหวาง 

รอยละ 60 - 80  

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมนอยกวา 

รอยละ  60   

3.  การมสีวนรวมในกจิกรรม 

 

มีสวนรวมและให

ความรวมมือ

มากกวารอยละ 80 

มีสวนรวมและ   ให

ความรวมมือ

ระหวาง รอยละ 60 

- 80 

มีสวนรวมและ    

ใหความรวมมือ

นอยกวา รอยละ 

60 

 

4.  ผลงานที่ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานเสร็จตาม

เวลาและงาน  มี

คุณภาพ 

ปฏิบัติงานเสร็จทัน

ตามเวลากําหนด 

แตงานไมมีคุณภาพ

หรืองานเสรจ็ 

ไมทันตามเวลา

กําหนดแตงาน 

มีคุณภาพ  

ปฏิบัติงานเสร็จ   

ไมทันตามกําหนด

และงานไมมี

คุณภาพ 
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แผนกิจกรรมที่  4 

 

เรื่อง  บูรณาการการเรียนรู  

จุดประสงค 

1.  ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

2.  เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมพื้นฐานและคุณลักษณะพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีนํ้าใจ 

 

ระยะเวลา   360 นาที 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใชแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการกําหนดเปนฐานการ

เรียนรู แบงออกเปน 8 ฐานการเรียนรู ในแตละฐานการเรียนรูจะประกอบดวย กิจกรรมเพลง /เกม    

ศึกษาแผนภูมิความรู ทําใบงาน ซึ่งรายละเอียดฐานการเรียนรู ดังตาราง 

  

แผนกิจกรรม จุดประสงค เน้ือหาสาระ เวลา/นาที 

ปฐมนิเทศ 

 

ช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรม  1.  การปฏิบัติกิจกรรม 

2.  ขอตกลงในการทํากิจกรรม 

60 

 

ฐานที่ 1  

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง ขยัน 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ขยัน 30 

ฐานที่ 2  

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง ประหยัด 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ประหยัด 30 

ฐานที่ 3   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง ซื่อสัตย 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ซื่อสัตย 30 

ฐานที่ 4   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง มีวินัย 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง มีวินัย 30 

ฐานที่ 5   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง สุภาพ 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง สุภาพ 30 
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แผนกิจกรรม จุดประสงค เน้ือหาสาระ เวลา/นาที 

ฐานที่  6   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง  สะอาด 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง  สะอาด 30 

ฐานที่ 7   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง สามัคคี 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง สามัคคี 30 

ฐานที่ 8   

 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรม

พื้นฐานเรือ่ง  มีนํ้าใจ 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง  มีนํ้าใจ 30 

อภิปราย

สรปุผล 

สรปุผลการปฏิบัติกจิกรรม  

 

อภิปรายสรุปผลการปฏิบัติ

กิจกรรม  

60 

 

2. อภิปรายสรุปผลการทํากิจกรรม และกจิกรรมนันทนาการ 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ตารางการปฏิบัติกจิกรรม   

2. บัตรงาน  

3. แบบบันทึกกจิกรรม  

4. แผนภูมิความรู 

5. ใบงาน  

6. เกม/เพลง 

7. อุปกรณที่ใชการเลนเกม 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนกิจกรรมที.่.................เรื่อง.................................................................................................... 

 

ท่ี ชื่อกลุม 

รายการ 

คะแนน

รวม ระดับคุณภาพ 
กา

รว
าง

แผ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะค

วา
มต

ั้งใ
จ 

กา
รมี

สว
นร

วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ผล
งา

นที่
ปฏ

ิบัต
ิ 

(3) (3) (3) (3) (12) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

10 - 12  คะแนน                หมายถึง    ดีมาก 

  7 -   9  คะแนน      หมายถึง    ดี 

   4 -   6  คะแนน      หมายถึง    พอใช 

    1 -   3  คะแนน      หมายถึง    ปรับปรุง 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผนการทํางาน 

 มีองคประกอบ ดังน้ี 

 1) การวางแผนงาน 

 2) การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

 3) ปฏิบัติตามแผน 

มีองคประกอบ

ครบทัง้ 3 อยาง 

 

ขาดองคประกอบ  

1 อยาง 

ขาดองคประกอบ  

2 - 3 อยาง 

2.  ความสนใจและต้ังใจ มีความสนใจและ

ต้ังใจปฏิบัติ

กิจกรรมมากกวา

รอยละ 80 

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมระหวาง 

รอยละ 60 - 80  

มีความสนใจและ

ต้ังใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมนอยกวา 

รอยละ  60   

3.  การมสีวนรวมในกจิกรรม 

 

มีสวนรวมและให

ความรวมมือ

มากกวารอยละ 80 

มีสวนรวมและ   ให

ความรวมมือ

ระหวาง รอยละ 60 

- 80 

มีสวนรวมและ    

ใหความรวมมือ

นอยกวา รอยละ 

60 

 

4.  ผลงานที่ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานเสร็จตาม

เวลาและงาน  มี

คุณภาพ 

ปฏิบัติงานเสร็จทัน

ตามเวลากําหนด 

แตงานไมมีคุณภาพ

หรืองานเสรจ็ 

ไมทันตามเวลา

กําหนดแตงาน 

มีคุณภาพ  

ปฏิบัติงานเสร็จ   

ไมทันตามกําหนด

และงานไมมี

คุณภาพ 
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แผนกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมสัมพนัธ 

 

แผนกิจกรรมปฐมนิเทศ 

จุดประสงค 

รูและเขาใจรายละเอียดการปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมสมัพันธ   

 

เน้ือหาสาระ 

รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช

กระบวนการกลุมสัมพันธ 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

1.   กิจกรรมนันทนาการ 

2.  วิทยากรช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติกจิกรรม ดังน้ี  ฐานการเรียนรูแบงออกเปน 8 ฐาน 

                    2.1 ใหผูเขาอบรมแตละกลุมเขาฐานการเรยีนรูฐานดังน้ี 

 ภาคเชา   คือ 09.30 น. -   11.30 น.  ฐานการเรียนรูฐานที่ 1-4   

 ภาคบาย  คือ 13.00 น. -   15.00 น.  ฐานการเรียนรูฐานที่ 5-8   

             การเขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรู  ฐานละ 2 กลุม  คือ   

 กลุมที่ 1 กับกลุมที่ 2   

 กลุมที่ 3 กับกลุมที่ 4  

 กลุมที่ 5 กับกลุมที่ 6 

 กลุมที่ 7 กับกลุมที่ 8 

       2.2  การเขาฐานการเรียนรูตองเดินแถวตอนนําโดยหวัหนากลุมของแตและกลุม โดย     

             เดินตามเข็มนาฬิกา 

                   2.3  การเขาฐานการเรียนรูตองมีแบบบันทกึกิจกรรม Walk Rally   

 

สื่อการเรียนรู 

1. เพลง/เกม  

2. ตารางการปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

เพลง 

เพลงยิ้ม 

ย้ิม  ย้ิม  ย้ิม  ย้ิมมาหนาตาหวานช่ืน  ย้ิมนิดชีวิตย่ังยืน  

สดช่ืนอุราอยามัวรอ(ซ้ํา) มาย้ิมกันหนอเพื่อนเอย 

 

เพลง เขาแถว เขาแถว 

เขาแถว เขาแถว  อยาล้ําแนว ยืนเรียงกัน อยามัวแชเชือน เดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวัง เดินชนกัน  เขาแถวกันวองไว   

เขาแถว เขาแถว  อยาล้ําแนว ยืนเรียงกัน  อยามัวแชเชือน เดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวัง เดินชนกัน  เขาแถวกันวองไว 

 

ตารางการปฏิบัติกิจกรรม 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 น. -   09.30 น. ปฐมนิเทศ 

ปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู 

09.30 น. -   11.30 น. ฐานที่ 1 ฐานที่ 2 ฐานที่ 3 ฐานที่ 4 

กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 

กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 

กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 

กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 

11.30 น. -   12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 น. -   13.00 น. กิจกรรมนันทนาการ 

13.00 น. -   15.00 น. ฐานที่ 5 ฐานที่ 6 ฐานที่ 7 ฐานที่ 8 

กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 

กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 

กลุม 5, 6 กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 

กลุม 7, 8 กลุม 1, 2 กลุม 3, 4 กลุม 5, 6 

15.00 น. -   15.30 น. สรปุอภิปรายผล 
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แผนกิจกรรมฐานท่ี  1  

 

จุดประสงค 

เพื่อทบทวนความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน  เรื่องความขยัน 

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องความขยัน 

 

ระยะเวลา   30  นาที 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  (10  นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียดกจิกรรม 

2. นักเรียนรองเพลง  “อยาเกียจคราน” 

3.  นักเรียนชมวีดิทัศน  เรื่อง  “มดนอยจอมขยัน” 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (15  นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน  แจกบัตรงานฐานการเรียนรูที่   1 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป ( 5 นาที) 

วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปความรูในฐานการเรียนรู 

 

สื่อการเรียนรู 

1. แผนภูมิ เพลง “อยาเกียจคราน” 

2. บัตรงานที่  1 

3. ใบงาน 

4. แผนภูมิความรู เรือ่ง ความขยัน 

5. แผนภูมิ เพลง “อยาเกียจคราน” 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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ภาคผนวก 

เพลง 

เพลงอยาเกียจคราน 

อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา 

งานหนักงานเบา  เหน่ือยแลวเราพักผอนกห็าย   

ไมทํางานหลบหลกีงาน   เฝาเกียจครานเอาแตสบาย 

แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ 

 

บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1  แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามใบงาน 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3  ปฏิบัติงานตามหนาที ่

2.4  สรปุอภิปรายผล 

2.5  บันทึกผล 
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ใบงาน 

 

ใบงานฐานการเรียนรูที่   1 

ช่ือกลุม…………………………………………… 

 

กิจกรรมท่ี  1  จากการชม  วีดิทัศน  

             ตัวละครเรื่องมีความเกี่ยวของกบัคุณธรรมในเรือ่งใด  และถาทุกคนมีคุณธรรมดังกลาวจะ

เกิดผลอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความขยัน  

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรม  ฐานท่ี 2  

 

จุดประสงค 

ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐานเรือ่ง การประหยัด  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง การประหยัด 

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา   30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เกม  “เติมนํ้าใหเต็มตุม” 

2. บัตรงานที่  2 

3. ใบงาน 

4. แผนภูมิความรู เรือ่ง  ความประหยัด 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  (10  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  เกม “เติมนํ้าใหเต็มตุม”   

2.   เลนเกม 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (20  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน  แจกบัตรงานฐานการเรียนรูที่   2   

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที) 

          วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรปุความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เกม 

ชื่อเกม  เติมนํ้าใหเต็มตุม 

 

อุปกรณ 

1. ถังนํ้า                          จํานวน         4  ใบ 

2. ถุงพลาสติกเจาะร ู           จํานวน        6  ใบ 

3. แกวนํ้าพลาสติกเจาะร ู     จํานวน         6  ใบ 

4. นาฬิกาจับเวลา 

วิธีการเลน 

  

1.  ใหแตละกลุมเลือกอปุกรณ  3  ช้ิน  จากทั้งหมด  6  ช้ิน  

2.  ใหสมาชิกในกลุมใชอุปกรณที่เลือกไวชวยกันขนนํ้าจากถังนํ้าดานหน่ึง 

      ไปยังถังนํ้าอีกดานหน่ึง  ระยะทาง   5  เมตร   ภายในเวลา  4  นาที 

3.  วัดปริมาตรนํ้า 

 

คุณธรรม   

  เรื่องการประหยัดและออม 

 

บัตรงาน 
 

คําชี้แจง 

 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 
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 ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่   2 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1   บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณธรรมพื้นฐานเรือ่ง ประหยัด  

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนของทรัพยากรนํ้าและแนวทางในการประหยัดทรัพยากรนํ้า 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรมฐานท่ี 3  

 

จุดประสงค 

ทบทวนความรู คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความซื่อสัตย 

 

เน้ือหาสาระ 

 คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความซือ่สัตย 

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา   30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เกม  “วาดภาพชาง” 

2. บัตรงานที่  3  ซื่อสัตย 

3. ใบงาน 

4. แผนภูมิความรู  เรื่อง  ซื่อสัตย 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  (10  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  เกม “วาดภาพชาง” 

2.  เลนเกม  “วาดภาพชาง” เมื่อนักเรียนเลนเกมเสรจ็เรียบรอยใหตอบคําถามตอไปน้ี  

คือ ภาพที่ไดจะสมบูรณหรือไมผูปฏิบัติตองมีคุณธรรมในขอใดบาง 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (20  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน  แจกบัตรงาน  ฐานการเรียนรูที่   3 

2.  นักเรียนศึกษาแผนภูมิความรู 

3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอยีดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที)   

วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปความรูในฐานการเรียนรู 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เกม 

ชื่อเกม  วาดภาพชาง 

อุปกรณ 

1. กระดาษขาวเทา  กลุมละ 1 แผน              

2. ปากเคมี            กลุมละ1 ดาม 

3.   ที่รองวาด          กลุมละ 1แผน       

  

วิธีการเลน 

  

1.  ใหแตละกลุมเขาแถวแลวหันหลังใหกระดาษขาวเทาที่ใชวาดภาพ  

2.  ใหแตละคนออกมาลากเสนคนละ 1 เสน ไมกําหนดความยาว แตหามยกปากกา 

3.  ดูผลงานการวาด 

 

บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู  ใชเวลา  15 นาที 

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1  แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.2  ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3  ปฏิบัติงานตามหนาที ่

2.4  สรปุอภิปรายผล 

2.5  บันทึกผล 

 

  



 171 

ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่ 3 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1  เกมทีเ่ลน แสดงถึงคุณธรรมพื้นฐานเรื่องใด  

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความซื่อสัตย  

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

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

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

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

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

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

         

หากทุกคนในสังคมมีคุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความซื่อสัตย จะเกิดผลอยางไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรม  ฐานท่ี 4  

 

จุดประสงค 

ทบทวนความรู คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความมีวินัย 

 

เน้ือหาสาระ 

 คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ความมีวินัย 

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา   30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เกม  “ผูกเชือกสัมพันธ” 

2. บัตรงานที่  4   

3. ใบงาน 

4. แผนภูมิความรู  เรื่อง ความมีวินัย 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  ( 5 นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  เกม “ผูกเชือกสมัพันธ”      

2.   เลนเกม  “ผูกเชือกสัมพันธ”  เมื่อนักเรียนเลนเกมเสร็จเรียบรอยใหตอบคําถาม  

ข้ันดําเนินกิจกรรม (15  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน  แจกบัตรงาน  ฐานการเรียนรูที่  4   

2.  นักเรียนศึกษาแผนภูมิความรู 

3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอยีดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที)   

 วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรปุความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เกม 

         เกม   ผูกเชือกสัมพันธ  

         อุปกรณ เชือกฟางยาวประมาณ 1 ฟุต จํานวนเทาสมาชิก  

         วิธีการเลน 

1. แจกเชือกคนละ 1 เสน  

2. ช้ีแจงกติกา 

3. ใหสัญญาณเริม่กิจกรรมพรอมกับ  

          4. วัดความยามกลุมที่ยาวกวาเปนผูชนะ 

             กติกา  ใหเขาแถวตอนเรียง 1 แลวใหนําเชือกผกูตอกันใหมีความยามมากทีสุ่ดโดยไมใช

เสียงและตองใชเวลาใหนอยที่สุด กลุมที่เสรจ็แลวใหน่ังเปนวงกลม 

 

คุณธรรม   

 เรื่องความความมีวินัย 

 

 

บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 
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ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่   4 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1  เกมทีเ่ลนแสดงถึงคุณธรรมพื้นฐานเรือ่งใด  

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

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

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

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

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

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

 

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนจากปฏิบัติกิจกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรม ฐานท่ี 5 

 

จุดประสงค 

เพื่อทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐานเรือ่งสุภาพ  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมเรื่องสุภาพ  

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา  30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

          1.  บัตรงานที่ 5 

          2.  ใบงาน 

          3.  บัตรสถานการณ “เจายอดทอง” 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  ( 10 นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  

                     2.  อานบัตรสถานการณ “เจายอดทอง” 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (10  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน แจกบัตรงาน ฐานการเรียนรูที่  5 สภุาพ  

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที) 

          วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปขอคิดจากเกมและความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

บัตรสถานการณ 

 

 

 

           
 

วันหน่ึงในขณะที่คุณครูโสรยากําลังสอนกําลงัสอนภาษาไทย  ยอดทองแอบหยิบขนมมากนิ และ

หยิบงานอื่นมาทําเมื่อคุณครูโสรยา สังเกตเห็น ยอดทองกําลังกมหนาทํางาน  โดยไมฟงคุณครูอธิบาย

คุณครูโสรยาถามยอดทองวา“ทําอะไรอยูคะ” ยอดทองมีทาทางตกใจ แลวตอบคุณครูไปวา  “เปลา

ครับ” เมื่อคุณครูเขาไปใกลปรากฏวายอดทองกําลังทํารายงานวิชาสังคม  เพราะเปนวันสุดทายที่

กําหนดสงผลก็คือ หลังรับประทานอาหารกลางวันคุณครูใหยอดทองบําเพ็ญประโยชนโดยการทําความ

สะอาดพื้นอาคารเรียน 

 

คุณธรรม   

 เรื่องความสุภาพ 

 

บัตรงาน 

คําชี้แจง 

 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 
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 ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่   5 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1   อานสถานการณของเจายอดทอง บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึง ความสุภาพ 

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนของการปฏิบัติกจิกรรม 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรม ฐานท่ี 6 

 

จุดประสงค 

เพื่อทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐานเรือ่งสะอาด  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องความสะอาด  

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา  30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

          1.  บัตรงานที่ 6 

          2.  ใบงาน 

          3.  เกม “ชอนบอล” 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  ( 10 นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  

2  เลนเกม“ชอนบอล” 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (10 นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน แจกบัตรงาน ฐานการเรียนรูที่  6 สะอาด  

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที) 

          วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปขอคิดจากเกมและความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

เกม 

ชื่อเกม  ชอนบอล 

อุปกรณ 

1.  ชอน                                             จํานวน      3 คัน 

2.  ลูกบอลพลาสติก  (ขนาดเทาลูกเทนนิส )   จํานวน    50 ลูก 

3.  ตะกรา                                           จํานวน      1 ใบ 

4.  กะละมังหรอือางนํ้า                            จํานวน      1 ใบ 

5.  นาฬิกาจับเวลา  

วิธีการเลน 

1.  ใหผูเลนถือชอนว่ิงไปชอนบอลที่อยูในอางนํ้า  ไปใสตะกรา 

2.  ระยะหางระหวางตะกราและอางนํ้า    5  เมตร   

3.  ภายระยะเวลา 4  นาที นับจํานวนบอลที่ได 

(จํานวนบอลที่ได  = จํานวนบอลทีล่งตะกรา - จํานวนบอลที่หลน) 

 

คุณธรรม   

 เรื่องความสะอาด 

 

บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 
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ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่   6 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1   บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึง สะอาด 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนของการปฏิบัติกจิกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



 181 

แผนกิจกรรม ฐานท่ี 7 

 

จุดประสงค 

เพื่อทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐานเรือ่งสามัคคี  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมเรื่องความสามัคคี  

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา  30  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

          1.  บัตรงานที่ 7 

          2.  ใบงาน 

          3.  แผนภูมินิทานเรื่อง “นกกระจาบ” 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  ( 5 นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  

2.  อานนิทาน เรือ่ง “นกกระจาบ” 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (15 นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน แจกบัตรงาน ฐานการเรียนรูที่  7 สามัคคี  

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที) 

          วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปขอคิดจากเกมและความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

 

นิทาน 

นกกระจาบ 

นกกระจาบฝูงหน่ึงออกหากนิเปนฝูงใหญผิดกับนกทั่วๆ ไปที่ตางออกหากินตามลําพัง วันหน่ึง

ขณะที่ฝูงนกกระจาบกําลังเพลิดเพลินกับการหาอาหาร นกทั้งฝูงไดไปติดขายของนายพรานที่ดักไว 

เหลานกกระจาบพากันตกใจแตกต่ืนบินข้ึนลงหวังที่จะเอาตัวรอด แตก็ไมมีนกตัวใดสามารถหลุดรอด

ออกมาไดเลย ในที่สุดก็พากันเงียบเศราซึมไปหมด   

หัวหนาฝูงซึ่งเปนนกที่มีปญญามากเห็นโอกาสเหมาะก็บอกกับนกทั้งหลายวา ถาพวกเราบิน

ข้ึนพรอม ๆ กัน ก็จะสามารถเอาตาขายที่คลุมตัวพวกเราไปคลุมยอดไมสูงขางหนาโนนได พวกเราก็จะ

หลุดรอดจากตาขายน้ีเหลานกกระจาบเมื่อไดฟงดังน้ัน ก็พรอมใจกันบินข้ึนทันทีสามารถยกตาขายข้ึน

ไดและในที่สุดก็หลุดรอดจากตาขายไปไดทั้งหมด  

 

เกม 

         เกม   ผูกเชือกสัมพันธ  

         อุปกรณ เชือกฟางยาวประมาณ 1 ฟุต จํานวนเทาสมาชิก  

         วิธีการเลน 

1. แจกเชือกคนละ 1 เสน  

2. ช้ีแจงกติกาวาเมื่อเริม่จบัเวลาใหทุกคนนําเชือกของตนเองตอกับเชือกของคนอื่นจน

กลายเปนเสนเดียวกัน  

3. ใหสัญญาณเริม่กิจกรรมพรอมทั้งจับเวลา  

          4. วัดความยามกลุมที่ยามกวาเปนผูชนะ 

 

คุณธรรม   

 เรื่องความสามัคคี 
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บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 

 

 ใบงาน  ฐานการเรียนรูที่   7 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1   อานนิทานเรื่อง นกกระจาบ บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึง สามัคคี  

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนการรวมแรงรวมใจกันปฏิบติักิจกรรม 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรม ฐานท่ี 8 

 

จุดประสงค 

เพื่อทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐานเรือ่งมีนํ้าใจ  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมเรื่องมีนํ้าใจ  

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา 30 นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

          1.  บัตรงานที่ 8 

          2.  ใบงาน 

          3.  เกม “กระปองลงตะกรา” 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

ข้ันนํา  ( 10 นาที) 

1. วิทยากรประจําฐาน ช้ีแจงรายละเอียด  

2. เลนเกม “กระปองลงตะกรา” 

ข้ันดําเนินกิจกรรม (10  นาที) 

1.  วิทยากรประจําฐาน แจกบัตรงาน ฐานการเรียนรูที่  8 มนํ้ีาใจ  

2.  นักเรียนศึกษาใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบงาน 

ข้ันสรุป (10  นาที) 

          วิทยากรประจําฐานและนักเรียนสรุปขอคิดจากเกมและความรูในฐานการเรียนรู   

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกตการปฏิบัติกจิกรรม 
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(ภาคผนวก) 

เกม 

         เกม   ผูกเชือกสัมพันธ  

         อุปกรณ 

               1.  กระปองผูกเชือก 5 เสน ความยาวเสนละ 3 เมตร จํานวน 3 กระปอง 

               2.   ตะกรา จํานวน  1  ใบ 

                3.  นาฬิกาจับเวลา  

 

วิธีการเลน 

  

1. ใหวางแผนเลือกผูเลนครัง้ละ    5  คน 

               2   ผูเลนนําเชือกทีผู่ติดกบักระปองมาผกูกบัเอวคนละ 1 เสนแลวยืนใหเชือกทั้ง 5 เสนตึง   

               3.  ผูเลนทัง้ 5 คนชวยกันหยอนกระปองใหลงตะกราทีก่ําหนดไว (หามไมใหเชือกหยอน)   

เวลา 3 นาที 

              4.  นับจํานวนกระปองที่หยอนลงตะกราได 

 

คุณธรรม   

 เรื่องความมีนํ้าใจ 

 

บัตรงาน 

 

คําชี้แจง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู    ใชเวลา   15  นาท ี

2.  ใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติกจิกรรมดังตอไป 

2.1 แบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

2.2 ศึกษาแผนภูมิความรู ,ศึกษาใบงาน  

2.3 ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.4 สรุปอภิปรายผล 

2.5 บันทึกผล 
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ใบงาน ฐานการเรียนรูที่   8 

 

ช่ือกลุม……………………………………………………. 

 

กิจกรรมท่ี  1   บอกแนวทางการปฏิบัติที่แสดงถึง ความมีนํ้าใจ 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี    2.  บอกประโยชนการมีนํ้าใจในการปฏิบัติกจิกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แผนกิจกรรมสรุปอภิปรายผล 

 

จุดประสงค 

1.  ทบทวนความรูความเขาใจคุณธรรมพื้นฐาน 8  ประการ 

2.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

 

เน้ือหาสาระ 

คุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ 

 

เวลาท่ีใช 

ใชเวลา   60  นาที 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษ 

2. ปากกาเคมี  

3. เกม 

4. เพลง 

5. ของขวัญ 

 

วิธีการจัดกิจกรรม 

1.  กิจกรรมนันทนาการ 

2.  นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม  

3.  วิทยากรประจําฐานการเรียนรูสรปุผลการปฏิบัติกจิกรรม  

4.  นักเรียนและวิทยากรสรปุเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐาน 

5.  กิจกรรมนันทนาการ/มอบของขวัญสําหรับกลุมที่ปฏิบัติกิจกรรมไดยอดเย่ียม 

 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต การปฏิบัติกิจกรรม 
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

หลักสตูรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน 

ระดบัประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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เอกสารประกอบการฝกอบรม 

หลักสตูรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคณุธรรมพืน้ฐาน 

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดทําโดย 

นางสาวเบญจพร บญุหรอ 

นักศกึษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

  

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคานิยมพ้ืนฐาน 

ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใตรมเย็น) 
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คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

 

ความหมายของคุณธรรม  

คุณธรรมเปนคุณลักษณะซึ่งเปนรูปแบบอยางหน่ึงของคุณงามความดีที่ซึ่งจะแสดงออกมา

โดยการกระทําทางกาย วาจา และจิตใจเปนสิ่ง ที่มีประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคม  

คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลสวนใหญยอมรับวาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําที่เปน

ประโยชน และความดีงามที่ดีที่แทจริงตอสังคม  

 

ประโยชนของคุณธรรม 

1.  ประโยชนตอตนเอง 

 1.1 ทําใหตนเองมีชีวิตที่สงบเย็น ไมตองเดือดรอนใจไมตองอยูอยางหวาดระแวง

เพราะวาตนเองไมไดเบียดเบียนผูใด มีแตจะสรางประโยชนสุขใหแกสังคมและผูอื่น 

 1.2 ทําใหตนเองมีความเจริญรุงเรืองในชีวิตสวนตัวและการงานอาชีพ มีความมั่นคง

กาวหนา 

 1.3 ไดรับการยกยองสรรเสริญเทิดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป 

 1.4 ครอบครัวอบอุน มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง 

2. ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

 2.1 ประโยชนตอสถาบัน ทําใหบุคคลอื่นศรัทธาเลื่อมใสสถาบันหรือหนวยงานที่ตนเอง

สังกัด มีความเจริญกาวหนาไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และตอเน่ืองทั้งน้ีเพราะสมาชิกทุกคนเปนผู

มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 2.2 ประโยชนตอชุมชน สังคมไดรับความสงบสุข เพราะทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรม 

สังคมไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคนตางทําหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ 

 2.3 ประโยชนตอประเทศชาติ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยมีความมั่นคง

เพราะประชาชนมีความจงรักภักดี และเห็นความสําคัญของสถาบันดังกลาวอยางแทจริง 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมีความมั่นคงถาวรเพราะทุกคนมีความรู 

ความเขาใจอยางถองแทและเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม 

 

คุณธรรมพ้ืนฐาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 35) ไดกําหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ สิ่งที่

บุคคลสวนใหญยอมรับวาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชน และความดีงามที่ดีที่แทจริง
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ตอสังคม ประกอบดวย ขยัน ประยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ ข้ึนเพื่อเปน 

แนวทางใหกับสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใช เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ไดนําไปประพฤติปฏิบัติ 

1.  ขยัน คือ ความต้ังใจ เพียรพยายาม ทําหนาที่การงานอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ อดทน 

ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความ ขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลงาน 

สําเร็จตามความมุงหมาย 

2.  ประหยัด คือ การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของ แตพอควรพอประมาณให

เกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 

3. ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจปลอดจาก

ความรูสึกลําเอียงหรืออคติ 

4.  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยใน

ตนเองและวินัยตอสังคม เชน การ แตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ เขาแถวรับบริการตามลําดับ 

5.  สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยา มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 

6.  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ และ สภาพแวดลอม ความผองใสเปน

ที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจ แกผูพบเห็น 

7.  สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกัน

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอา

รัดเอาเปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลาก หลายทางความคิด ความ

หลากหลายในเรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกัน ในลักษณะเชนน้ี เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท 

8.  มีนํ้าใจ คือ ความจรงิใจที่ไมเห็นแกเพียงตัว เองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ

เห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจ ในความตองการ ความจําเปน 

ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน และกัน 

  

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  

1.  ขยันคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความขยัน คือผูที่ต้ังใจทําอยาง จริงจังตอเน่ืองใน

เรื่องที่ถูกที่ควร ผูที่เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจทํา

หนาที่อยางจริงจัง 

2.  ประหยัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนิน ชีวิตความเปนอยู

เรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยาง

คุมคา รูจักทํา บัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ 
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3. ซื่อสัตยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความ ประพฤติตรงทั้ง

หนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกง ทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเอง และ

ปฏิบัติอยาง เต็มที่ ถูกตอง 

4.  มีวินัยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของ

สถานศึกษาสถาบัน องคกร สังคมและ ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ เชน 

การ แตงกายที่ถูกตองตามระเบียบ เขาแถวรับบริการตามลําดับ 

5.  สุภาพคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอม ถอมตนตาม

สถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราวรุนแรง วางอํานาจขม ผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลา

เดียวกันยังคงมีความมั่นใจ ในตนเอง เปนผูที่มีมารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

6.  สะอาดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสะอาด คือ ผูที่รักษา รางกายที่อยูอาศัย

สิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะฝกฝนจิตใจมิให ขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 

7.  สามัคคีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปด ใจกวาง รับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนทั้งในฐานะผูนํา และผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให การทํางานสําเร็จลุลวง แกปญหา และขจัดความขัดแยงไดเปนผูมีเหตุ ผล 

ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความ เช่ือ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกัน

อยางสัน 

8.  มีนํ้าใจคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ผูที่มีนํ้าใจ คือ ผูใหและผูอาสา ชวยเหลือสังคม รูจัก

แบงปนเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อทําประโยชน แกผูอื่น เขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสา

ชวยเหลือสังคม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวม สรางสรรคสิ่งดี

งามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
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(ภาคผนวก) 
 

1. วันน้ียินดี 
วันน้ียินดี ที่เราไดมาพบกัน วันน้ียินดี ที่เราไดมาพบกัน ยินดี ยินดี ยินดี มาเถอะมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทกุข ใหมันสิ้นไป มาเถิดมาเรามารวมจิต เพื่อชวยคิดทําใหบานเมอืงเจริญ 

 

2. เพลงยิ้ม 

ย้ิม ย้ิม ย้ิม ย้ิมมาหนาตาหวานช่ืน ย้ิมนิดชีวิตย่ังยืน  

สดช่ืนอุราอยามัวรอ(ซ้ํา) มาย้ิมกันหนอเพื่อนเอย 

 

3. เพลงความซื่อสัตย 

ความซื่อสัตยเปนสมบัติของผูดี หากวาใครไมมี ชาติน้ีเอาดีไมได 

มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป คดโกงแลวใครจะรบัไวเขารวมงาน 

 

4. เพลงชวยกันทํางาน 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยทิง้ปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยแตเกี่ยงโยนกลอง 

 ไมมีเสร็จไมมีเสรจ็รบัรอง จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 

 

5. เพลงอยาเกียจคราน 

 อยาเกียจครานการทํางานนะพวกเรา งานหนักงานเบา เหน่ือยแลวเราพักผอนก็หาย  

ไมทํางานหลบหลกีงาน เฝาเกียจครานเอาแตสบาย  

แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ แกจนตายขอทํานายวาไมเจริญ  

 

6. เพลงตรงตอเวลา 

ตรงตอเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา ตรง ตรงเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา เราเกิดมาเปนคน 

 ตองหมั่นฝกตนใหตรงเวลา วันคืนไมคอยทา วันเวลาไมเคยคอยใคร วันเวลาไมเคยคอยใคร 

 

7. เพลงหากวาเรากําลังสบาย 

หากวาเรากําลงัสบาย จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง) (ซ้ํา) 

หากวาเรากําลงัมีสุข หมดเรื่องทุกขใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา จงปรบมือพลัน (ปรบมือ 2 ครั้ง) 

(ผงกหัว,กระทบืเทา ,สงเสียงดัง ,ออกทาทาง) 
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8. เพลงความเกรงใจ 

ความเกรงใจ เปนสมบัติของผูดี ลองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ  

 เกิดเปนคนถาหากไมเกรงใจใครnคนน้ันไซรไรคุณธรรมประจําตน 

 

9. เพลงเขาแถว  

เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนว ยืนเรียงกัน อยา มัวแชเชือนเดินตาม เพื่อนใหทัน 

ระวัง เดินชนกันเขาแถวกัน วองไว (ซ้ํา) 

 

10. เพลงดอกลั่นทม 

โอเจาดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดเชาเด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดดม เด็ดดม 

 

11. เพลง คนมีปญญา 

คนมีปญญาสรางบานไวบนศิลา (ซ้ํา) เมื่อมลีมพายุพัดมา 

เมื่อฝนตกกระหนํ่า และนํ้าก็ไหลเช่ียว (ซ้ํา) บานของเขาก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย (ซ้ํา) เมื่อมลีมพายุพัดมา 

เมื่อฝนตกกระหนํ่า และนํ้าก็ไหลเช่ียว (ซ้ํา) บานของเขาก็พงัทลาย 

 

12. เพลงหนาท่ีเด็ก 

(สรอย) เด็กเอยเด็กดี ตองมหีนาทีส่ิบอยางดวยกัน (ซ้ํา) 

หน่ึง นับถือศาสนา สอง รกัษาธรรมเนียมมั่น สาม เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่ วาจาน้ันตองสุภาพออนหวาน หา ยึดมั่นกตัญู หก เปนผูรูรักการงาน 

เจ็ด ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบั่นไมเกียจไมคราน แปด รูจักออมประหยัด  

เกา ตองซื่อสัตยตลอดกาล นํ้าใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาลสมยัชาติพัฒนา  

สิบทําตนใหเปนประโยชน รูบาปบญุคุณโทษสมบัติชาติตองรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา  

 จะเปนเด็กทีพ่าชาติไทยเจริญ (สรอย จบ)  

 

13. เพลงคุณธรรมพ้ืนฐาน 

คุณธรรมๆ พื้นฐาน มีหลายประการที่ควรจดจํา 

จดจําแลวปฏิบัติ ขยันประหยัด ซื่อสัตยมีวินัย 

มีนํ้าใจ สุภาพ สะอาด และสามัคคี คุณธรรมทั้งแปดประการน้ี ๆ เด็กไทยที่ดีตองปฏิบัติ ๆ 
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ภาคผนวก ฎ 

รายช่ือวิทยากรฝกการอบรม 
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รายชื่อวิทยากรฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐานของนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ท่ี    ชื่อ- สกุล วุฒิการศึกษา 

1. นางจารุณี  ฐานวิเศษ  การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บรหิารการศึกษา)  

2. นายอิทธิพล  พัคคสุนทร  บรหิารสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

3. นางสมจิตร  วรรณศิลป  ศึกษาศาสตรบัณฑิต   (ชีววิทยา) 

4. นางพุทธมาท  พัคคสุนทร  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 บรหิารสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

5. นายพัฒนศักด์ิ เพชรประสิทธ์ิ  ครุศาสตรบัณฑิต  (พลศึกษา) 

6. นางลัดดา  โกละกะ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพฒันาชุมชน)  

7. นายสมยศ  แกวนิรัตน  ครุศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร) 

8. นางพรทพิย  ทองตําลงึ  การศึกษาบัณฑิต  (การประถมศึกษา) 

9. นายอนุสรณ  เพชรศรีเปย  การศึกษาบัณฑิต  (วิทยาศาสตรทั่วไป) 

10. นายสิทธิพงศ  จุนหวิทยา  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

11. นางพจมาศ จันทราธรกุล  การศึกษามหาบัณฑิต  (การอุดมศึกษา) 

12. นางสาวสายชล  หมื่นระยา  ครุศาสตรบัณฑิต  (เกษตรกรรม) 

13. นางสุนิสา  พุทธศร ี  ครุศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา) 

14. นางวิลาวัณย  บุญเพียง  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 

15. นายณรงคศักด์ิ  บุญเพียง  ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

16. นางดุษฎี  บุญสง  การศึกษาบัณฑิต  (การประถมศึกษา) 

17. นางญาโณบล  ธรรมใจ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพฒันาชุมชน)  

 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

18. นางสาวสุภาวรรณ  บุญมา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา) 

19. นางสาวณิชาพัตร  ขนอม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 

20. นายเกรียงศักด์ิ  บูรพา  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) 

21. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 
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ภาคผนวก ฏ 

ภาพกิจกรรมการอบรม 
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ภาพที่ 1 นางจารุณี  ฐานวิเศษ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม  ประธานในพิธีเปดการอบรมฯ 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยและแนะนําคณะวิทยากร 
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ภาพที่ 3 วิทยากรใหความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 วิทยากรจดักิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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ภาพที่ 5 วิทยากรจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  

 

 

 
 

ภาพที่ 6  ผูเขารบัฝกอบรมนําเสนอผลงาน 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 
ชื่อ - นามสกุล    นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 

 

วัน  เดือน ปเกิด  19 ธันวาคม 2514 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 63 หมูที่ 1 ตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2536   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพฒันาชุมชน)  

  วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2541 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)  

  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

                     พ.ศ. 2552   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ประการณการทํางาน พ.ศ. 2543 - 2545 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานเกาะพลวย  

                 อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2545 - 2552 ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใตรมเย็น) 

                 ตําบลบานเสด็จ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดอินทการาม 

        ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตําแหนงหนาท่ี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดอินทการาม 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดอินทการาม 

 เลขที่ 79 หมูที่ 5 ตําบลทาเรือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

โทรศัพท 08-1078-4037 

 

E –mail ann.boon1972@hotmail.com 

 


