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แบบฝึกการคิดเรื่อง กฎของการอยู่ร่วมกัน
วาดภาพการปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียนมา 1 อย่าง แล้วตอบ
ค�าถาม

การปฏิบัติตนในภาพ คือ ........................................................................................................................................

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

ผลดีของการปฏิบัติตามกฎนี้ คือ ...................................................................................................................

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

ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตาม ..............................................................................................................................

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

(วาดภาพ)
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แบบฝึกการคิดเรื่อง สทิธแิละเสรีภาพของตนเองและผ้อ่ืูน
เขียนแผนผังความคิดหัวข้อ “การแสดงออกที่แสดงถึงการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น”

การแสดงออก 

ที่แสดงถึงการเคารพ

สิทธิของผู้อื่น
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แบบฝึกการคิดเรื่อง เด็กดีมีมรรยาท
วาด  ใน  ที่แสดงถึงการมีมรรยาทไทย และวาด  ใน 

 ที่แสดงถึงการไม่มีมรรยาทไทย

มุกแต่งกายเรียบร้อย

นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร

บีมกินขนมมูมมาม

พิมไม่ค้อมตัวเมื่อเดินผ่านคุณครู

เด็ก ๆ  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

คิมท�าความเคารพคุณครูตอนกลับบ้าน
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แบบฝึกการคิดเรื่อง ชุมชนของเรา
อ่านข้อความ แล้วน�าตัวเลขหน้าข้อความใส่ใน  หน้าค�าตอบ
ที่สัมพันธกัน

1. ผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลบริหารงานในโรงเรียน

2. ผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลประชาชนภายในหมู่บ้าน

3. ผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลประชาชนภายในต�าบล

4.  ชือ่เรยีกบ้านเรือนทีห่ลาย ๆ  หลังคาเรอืนมาอาศยัอยูร่่วมกัน

5.  ชื่อเรียกเขตปกครองที่หลาย ๆ  หมู่บ้านมารวมกัน

ก�านัน

หมู่บ้าน

หมู่บ้านพร้อมสุข

หมู่บ้านร่วมสามัคคี

ต�าบล

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ�านวยการ
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รวบยอดเรื่อง คนดีของชุมชน
กิจกรรม

อ่านสถานการณ แล้วตอบค�าถาม

 ในต�าบลมีสุข น้านิวเปนก�านันของต�าบล มีหน้าที่ดูแลประชาชน

ภายในต�าบล แต่น้านิวไม่เคยจัดกิจกรรมให้ประชาชนในต�าบลมี

ส่วนร่วมกับชุมชน ท�าให้ชุมชนเกิดปัญหาในเรื่องของความสะอาด 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจชุมชน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของชุมชน ขาดความสามัคคี ไม่มีการแสดงความคิดเห็นและรับฟัง

ปัญหาของคนในชมุชน ท�าให้ต�าบลมสีขุไม่มีความเปนระเบยีบเรยีบร้อย 

และไม่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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(วาดภาพ)

1. นักเรียนคิดว่า น้านิวควรจัดกิจกรรมใด เพื่อแก้ปัญหาในชุมชน

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

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

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

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

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

2.  ให้นักเรียนวาดภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนสนใจ  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของต�าบลวันใหม่

3.  นักเรียนกับครอบครัวเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของตนเอง

อย่างไรบ้าง

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

 .............................................................................................................................................................................................................
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พัฒนาทักษะศตวรรษที่
กิจกรรม 21
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แบ่งกลุม่ ร่วมกนัอภปิรายในหวัข้อ “เราจะอยูรวมกันในโรงเรยีนอยาง
มีความสุขได้อยางไร” แล้วเขียนข้อสรุปลงในแบบบันทึกกิจกรรม

แบบบันทึกการท�ากิจกรรม

1. นกัเรยีนคดิว่า เราจะอยูร่่วมกนัในโรงเรยีนอย่างมคีวามสขุได้อย่างไร

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

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

2. กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร

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

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

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

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

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