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แบบรายงาน Best Practice 

 

Best Practice โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

๑. Best Practice 
๑.๑ สภาพทั่วไป 
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังขาด
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ขาดการเห็นคุณค่าของการท าความดี ขาดการรู้ผิดชอบชั่วดี ขาดการมีความ
ภาคภูมิใจในการท าความดีและการรังเกียจการโกง  ตลอดจนขาดการฝึกหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์
กับชีวิตประจ าวัน  
 
๑.๒ สภาพปัญหา 

 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยคิดวิธีการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้นักเรียนรู้ผิดชอบชั่วดี คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  โดยใช้นิทาน
การ์ตูนในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ใช้การ์ตูนในการน าเสนอเรื่องราวและสอดแทรกแนวคิด ต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
 
๑.๓ ลักษณะส าคัญของ Best Practice 
 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้นิทานการ์ตูนเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกลไกที่ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข ดัง      
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ประเทศของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส าคัญ ผลจากการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเป็นเครื่องก าหนดอนาคตของชาติใน
วันข้างหน้า”  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สภาพความเป็นอยู่ของสังคมใด ๆ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นความมีประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาของสังคมนั้น ๆ ด้วย 

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีปัญหาหลายประการเช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับ
สิ่งที่มีประโยชน์ การเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มักกล่าวโทษว่าระบบการศึกษาเป็นเหตุ  ถึงขั้นกล่าวว่า
การศึกษาไทยมีสภาพถึงขั้นวิกฤต ต้องเร่งรีบแก้ไขโดยด่วน  รุ่ง  แก้วแดง (2543) ได้กล่าวถึงวิกฤตของการศึกษาไทย



ว่า การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน   ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล  สังคม  และประเทศ   เมื่อต้อง
เผชิญกับกระแสความคาดหวังจากสังคมที่จะให้การศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันใน
สังคมโลกด้วย  ก็ยิ่งเห็นสภาพความสับสน  ความล้มเหลว  และความล้าหลังที่เป็นปัญหาของการศึกษามากขึ้น  และ
วิกฤตที่ส าคัญของการศึกษานอกจากนี้อาจกล่าวได้อีกคือ  วิกฤตของผู้เรียน กล่าวคื อ ผู้เรียนมีความทุกข์เนื่องจาก
เนื้อหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความจริงในชีวิตประจ าวัน  ต้องจ าใจเรียนสิ่งที่ไกลตัว  ต้องสร้างจินตนาการด้วยความ
ยากล าบาก  และต้องท่องจ าตลอดเวลา ขาดการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ท า
ให้เกิดความสับสน  ผลที่เกิดขึ้นคือ มีเจตคติทางลบต่อการเรียน  และเป็นปัญหาของสังคม เช่น  ฆ่าตัวตาย  เป็นคน
เกเรหนีเรียน สร้างปมเด่นในทางที่ผิด  และติดยาเสพติด 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากจะเน้นเรื่องทักษะวิชาการแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ที่ให้
โรงเรียนด าเนินการโครงการ “โรงเรียนสุจริต” (Upright School) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ถึงความส าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี  การภูมิใจในการท าความดีและรังเกียจการ
โกง รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งท่ีไม่โกง  

การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่มจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคม
พ้ืนฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพ่ือให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสั งคมที่ใหญ่ขึ้นได้ ซึ่ง 
สพฐ. ได้ตั้งความหวังไว้ว่า เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น เด็กไทยจะมีทั้งความเป็น
ไทย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป(http://taamkru.com/th) 

จากการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ยังขาดหลักการคิดอย่างมีเหตุผล ขาดการเห็นคุณค่าของการท าความดี 
ขาดการรู้ผิดชอบชั่วดี ขาดการมีความภาคภูมิใจในการท าความดีและการรังเกียจการโกง  ตลอดจนขาดการฝึกหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน   

สื่อการสอนมีบทบาทส าคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสื่อการสอนสามารถจัด
ประสบการณ์กิจกรรมและการกระท าต่าง ๆไว้ได้อย่างคงทนถาวร ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน ทั้งใน
ลักษณะของรูปภาพ เสียง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้ตามความต้องการอีกท้ังสามารถจัดแจงจัดการและ
ปรุงแต่งประสบการณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพราะสื่อการสอนบางชนิด สามารถ
ใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือเอาชนะข้อจ ากัดในด้านขนาด ระยะทาง เวลา และความเป็นนามธรรมของประสบการณ์ตาม
ธรรมชาติได้ สามารถแจกจ่ายและขยายช่องข่าวสารออกเป็นหลาย ๆ ฉบับเพ่ือเผยแพร่สู่คนจ านวนมาก และสามารถ
ใช้ซ้ า ๆ ได้หลาย ๆ ครั้ง ท าให้สามารถแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 , หน้า น. 1059 - 1060 )  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ได้นั้น ผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนในเรื่องนั้นบ่อย ๆอีกท้ังมีการจูงใจในการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
การน ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ นิทานการ์ตูนมาใช้นั้นเหมาะสมที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากนิทานการ์ตูนเป็น
สื่อที่น าเสนอภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน สามารถหยุดเสียงภาพให้ช้าลงและเร่งให้เร็วขึ้นได้เป็นสื่อที่สร้างอารมณ์

http://taamkru.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881/


ให้แก่นักเรียนเป็นการจ าลองของจริง เหตุการณ์ บุคคล บนจอภาพน าเสนอ ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นการจูงใจลักษณะ
พิเศษ สามารถสร้างจินตนาการแก่นักเรียนได้ดี สามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนที่มีสมาธิสั้นอย่างดีเยี่ยมอีกทั้ง
ยังดึงดูดนักเรียนให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับภาพเคลื่อนไหว มีความบันเทิงท่ีหลากหลาย ท าให้การเรียนการสอนด้านภาษา
สนุกสนานมากขึ้น มีบรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลายมีความวิตกกังวลน้อยก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวทั้ง
สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

จากเหตุผลและการศึกษาที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมนิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริต
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ  สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีความซื่อสัตย์สุจริตที่ดีขึ้น  จึงได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งสื่อดังกล่าวนี้ เป็นสื่อการ
สอนที่ช่วยให้ผู้ครูสอนสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้
ผู้เรียนสามารถน าสื่อดังกล่าวมาใช้เพ่ือเสริมความเข้าใจ และเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียน ควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม  โดยการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในประเทศไทย 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

๑. เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นิทานการ์ตนูสร้างสานคณุธรรมน้อมน าสู่สจุริตส าหรับ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

๒.  นกัเรียนมีทกัษะการอ่าน การเขียน การคิดอยา่งมีเหตผุล รู้ผิดชอบชัว่ดี มีคณุธรรมจริยธรรม และ
ความซ่ือสตัย์สจุริต หลงัจากการเรียนโดยใช้นิทานการ์ตนูสร้างสานคณุธรรมน้อมน าสู่สจุริต 

๓. นกัเรียนเห็นความส าคญัของการเป็นคนดี และสามารถปฏิบตัตินเป็นคนดีความคณุลกัษณะ ๕ 
ประการ 

๔.เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน ที่เรียนโดยใช้นิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริต มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังเรียน 
    ร้อยละ ๘๐ 
  - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะ ๕ ประการร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  - สื่อนิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริตมีคุณภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
  - นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีตามคุณลักษณะ ๕ ประการร้อยละ ๘๐ 
 

 

 



 

๕. Conceptual Fame Work 

 

 

INPUT 

 

 

 

 

 

  PROCESS 

 

 

 

 

 

 

  OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่
สุจริต 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาสื่อรูปแบบ สื่อ และ
เครื่องมือ 

- ทดลองใช้งาน ปรับปรุง 
- ประเมินผล 

 

นักเรียนมีพฤติกรรม K P A ตรงตามที่
ก าหนดไว้ 



 

๖. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.งบประมาณโครงการ 

       ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑. ศกึษาจากเอกสารการพฒันาด้าน

คณุธรรมและจริยธรรม 

๒. ศกึษาจากงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

๓. ศกึษาจากการสงัเกตพฤติกรรมของ

เด็ก 

๔. ศกึษาการจดัการเรียนการสอนด้วย

นิทาน 

๕. แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการสอน 

       พัฒนาสื่อรูปแบบ สื่อ และเครื่องมือ 
 

๑. ก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 

๒. ก าหนดเนือ้หาสือ่การสอน 

๓. สร้างเคร่ืองมือ 

๔. สร้างแผนการสอน 

๕. จดัท าคูม่ือการใช้งาน 

ทดลองใช้งาน ปรับปรุง 
 

๑. น าสือ่ที่ได้ไปใช้กบักลุม่ทดลอง 

๒. ปรับปรุงแก้ไข 

๓. น าสือ่ที่ได้ไปใช้กบักลุม่ประชากร 

๔. สงัเกตพฤติกรรม 

๕. ปรับปรุงแก้ไขก่อนการน าไปใช้จริง 

ประเมินผล 
 

๑. ทดลองใช้งานกบักลุม่เปา้หมาย 

๒. วดัผลประเมินผลตามวตัถสุงค์ 
K P A 

๓. เผยแพร่สือ่ และงานวิจยั 



 - 

๘.ผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เมื่อด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ตอบรับวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนสุจริตข้อใดและอย่างไร 

 ๑.  ได้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นิทานการ์ตูนสานสร้างคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริต เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
อ่าน การเขียน คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

๒.  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการสอนในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
๙. ร่องรอยหลักฐานระหว่างการพัฒนาที่แสดงว่าการด าเนินการน าไปสู่เป้าหมาย 
 ๑. เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรม เรื่อง “เด็กดีศรีจรูญลอง” 
 ๒. รูปแบบการแต่งนิทาน 
 ๓. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๔. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ๕. ใบความรู้เรื่องคุณธรรมพ้ืนฐาน ๕ ประการ 
 ๖. ใบงานคุณธรรมพื้นฐาน ๕ ประการ 
 
๑๐. Best Practice โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการอย่างไรบ้าง 

คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

๑.ทักษะกระบวนการคิด - เนื้อเรื่องนิทานคุณธรรม เรื่อง “เด็กดีศรี
จรูญลอง” 

- รูปแบบการแต่งนิทาน 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

๒.ความมีวินัย - รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีวินัยทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังคุณครู 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.ความซื่อสัตย์สุจริต - ความซื่อสัตย์ รู้บาปบุญ คุณโทษ ไม่คดโกง แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔.อยู่อย่างพอเพียง - รู้จักความพอเพียงพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟ่ือย แบบสังเกตพฤติกรรม 

๕.มีจิตสาธารณะ - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนโดยตัวแทนนักเรียนการเล่านิทาน
ผ่านเสียงตามสายในเวลาพักกลางวัน  

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 



 

 

๑๑. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

ปฏิญญา กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 

๑.การปลูกฝัง - การจัดค่ายคุณธรรม - ใช้กระบวนการ PDCA 

๒.การป้องกัน - นักเรียนฝึกแต่งนิทาน พร้อมกับ
วาดภาพประกอบ ท าเป็นรูปเล่ม 

- ใช้กระบวนการ PDCA 

๓.การสร้างเครือข่าย - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่
ผู้ปกครองและชุมชน 

- ใช้กระบวนการ PDCA 

 

๑๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยนิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริตจ านวน ๕ แผน และคู่มือการใช้
วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ 

๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องนิทานการ์ตูนสร้างสานคุณธรรมน้อมน าสู่สุจริตก่อนและ      
      หลังเรียน เป็นแบบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๕ ข้อ และ แบบเติมค า ๑๕ ข้อ 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

๑๓. แนวทางขยายผลสร้างเครือข่าย/วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 ๑. เผยแพร่นิทานคุณธรรม เรื่อง “เด็กดีศรีจรูญลอง” โดยท าออกมาในรูปแบบ E-book ผ่านทางเว็บไซต์และ
Facebook ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

๑๔. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ๑. คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนยังขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติของโรงเรียนสุจริต วิธีการแก้ไข คือ 
จัดประชุมชี้แจงให้คณะครูและบุคลากรรับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

๑๕. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 



 

 

 

๑๖. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ) 

 

 

นักเรียนร่วมกันแต่งนิทาน 

 

 

นักเรียนช่วยกันวาดภาพประกอบนิทานคุณธรรม 



 

 

 

 

 



นักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ นิทานคุณธรรม 

 

          

ตัวอย่างนิทานคุณธรรม เรื่อง “เด็กดีศรีจรูญลอง”  ผลงานของนักเรียนที่ช่วยกันคิดและจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 

 

 

 

 



 

                เนื้อเรื่อง  เด็กดีศรีจรูญลอง  

เด็กเอ๋ยเด็กดี   ผู้มีวินัย 

   รู้เอาใจใส่    หน้าที่เร็วพลัน  

ตื่นเช้าขึ้นมา   ล้างหน้าแปรงฟัน 

   อีกท่ีนอนนั้น    เก็บอย่างช านาญ 

อาบน้ าแต่งตัว   เข้าครัวหาอาหาร 

   อ่ิมหน าส าราญ    รีบไปโรงเรียน 

   ไปถึงโรงเรียน   ก่อนเรียนเขียนอ่าน 

   ต้องช่วยการงาน   ส่วนรวมด้วยใจ 

    โรงเรียนสะอาด  เศษกระดาษใบไม้ 

   พวกเราร่วมใจ    เก็บกวาดทุกวัน 

อีกท้ังห้องน้ า   ของโรงเรียนนั้น 

   เราต่างช่วยกัน    ดูแลอย่างดี 

 ถ้าพบบกพร่อง   เราต้องเร็วรี่ 

   แก้ไขทันที    ไม่รอใครน า 

คุณครูชื่นใจ   ชมไม่ขาดค า 

   เราสุขใจล้ า    หมั่นท าความดี 

   เราพร้อมร่วมใจ   ในสามัคคี 

   เสียสละน าชี้    เยี่ยมยอดอาจอง 

โรงเรียนจะด ี   เป็นศรีมั่นคง 

   ขอพวกเราจง    ช่วยพัฒนา 



   เรารักโรงเรียน   แหล่งเพียรศึกษา 

   ต่อไปภายหน้า    ไม่ขอลืมคุณ 

    อีกท้ังคุณครู   ผู้คอยเกื้อหนุน 

   ขอทดแทนคุณ    ด้วยเป็นเด็กดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่าง ใบงาน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่งเรื่องจากภาพโดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่งเรื่องจากภาพโดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง 
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