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ค าน า 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน              
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน    
ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง  
คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั ่นคง รวมทั ้งการแก้ปัญหาเรื ่ องการทุจร ิตคอรัปชั ่น           
ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษาด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้น
ไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการในโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ทั้ง 225 โรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขยาย
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทั่วประเทศ และก าหนดให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ให้กับโรงเรียนเครือข่าย
สุจริตในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
ขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุจริตต้นแบบได้เลือกใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” ให้กับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 2 ต่อไป  

 
 

                                                                      ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย        ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 “ค้นหาคนรู้ใจ และจดจ าความดี ของ คนรู้ใจ”    เวลา ๑ ชัว่โมง 

-------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

๑. ซื่อสัตย์ สุจริต 
- ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ  

๒. จิตสาธารณะ      
- ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชน สังคม  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนบอกข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อื่น 
๒. เพ่ือให้นักเรียน ชื่นชม การปฏิบัติดีของเพ่ือน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค้นหาคนรู้ใจ 
1. แจกกระดาษให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคน ละครึ่งแผ่น กระดาษ เอ 4   
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าตาราง 6 ช่อง ให้เต็มพ้ืนกระดาษ เขียนหมายเลข 1 – 6 ลงในช่องใดก็ได้ให้ครบทุกช่อง 
3. ผู้น ากิจกรรม พูดว่า (โดยการพูดทลีะประโยค) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินไปถามชื่อเพ่ือน แล้วเขียนลงในช่อง
หมายเลขท่ี ผู้น ากิจกรรมบอก 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในสายตาของนักเรียน   ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  1 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  มีน้ าใจ ในสายตาของนักเรียน     ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  2 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  มีวินัย ในสายตาของนักเรียน     ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  3 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  มีจิตสาธารณะ ในสายตาของนักเรียน     ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  4 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  มีความประหยัด ในสายตาของนักเรียน     ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  5 
  - เขียนชื่อเพ่ือนที่คิดว่าเป็นคนที่  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ในสายตาของนักเรียน    ลงในช่อง  หมายเลขท่ี  6 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  กิจกรรม จดจ าความดี ของ คนรู้ใจ 
น ากระดาษท่ีเขียนชื่อเพ่ือนจากกิจกรรมแนะน าตัว มาเล่น โดย 
(1) ผู้น ากิจกรรม  พูดว่า 
   - ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข 1 ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต  
ในเรื่องใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 
   - ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข 2  ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความมีน้ าใจ ในเรื่อง
ใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 
   - ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข 3   ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความมีวินัย  ในเรื่อง
ใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 
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   - ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข 4 ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความมีจิตสาธารณะ 
ในเรื่องใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 

- ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข  5 ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความประหยัด ใน
เรื่องใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 

- ให้ไปสัมภาษณ์เพ่ือน ในช่องหมายเลข  6 ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ท า ความดี  เกี่ยวกับความไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น ในเรื่องใด ให้เล่าให้ฟัง 1 เรื่อง 
(2) สุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมของเวลา ออกมาแนะน าเพ่ือน ที่ละคนที่ไปสัมภาษณ์มา 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. กระดาษ เอ ๔  
๒. ปากกา 

ชิ้นงาน 
แผ่นชื่อ และความดีของเพ่ือนที่รู้ใจ 

การวัดและประเมินผล 
๑. พิจารณาข้อมูลของนักเรียนสอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นไปได้ 
๒. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ในการกล่าวชื่นชมความดีของผู้อื่น 

 
--------------------------------------------------------------- 
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แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
กิจกรรมที่ 2 “สร้างข้อตกลง”  จ านวนเวลา  ๓๐  นาท ี

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ /  ตัวช้ีวัด  

มีวินัย    
๑. มีวินัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 
๓. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบ และ

กฎหมาย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และระเบียบของโรงเรียนอย่างตั้งใจ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จทันเวลา โดยมีการแนะน าบ้าง 
๔. เพ่ือให้นักเรียนรู้สิทธิ และรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง 
๕. เพ่ือให้นักเรียนรับผิดชอบในการกระท าของตน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. แจกกระดาษปรู๊ฟให้ทุกกลุ่มและสร้างส่วนต่างๆตามรูป 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
๒. ผู้น ากิจกรรมแนะน าการสร้างข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกันขณะอยู่ค่ายทุกกลุ่มรับทราบและอธิบายถึง

ความหมายของแต่ละสี ดังนี้ 
สีแดง  หมายถึง  ปฏิบัติไม่ได้ 
สีเหลือง  หมายถึง  อาจจะปฏิบัติได้บางส่วน 
สีเขียว  หมายถึง  ปฏิบัติได้ 

๓. แต่ละกลุ่มแจกกระดาษให้กับสมาชิกคนละ 1 แผ่นส าหรับเขียนข้อตกลงคนละ ๑ ข้อเพ่ือเสนอในกลุ่ม
ของตน 

๔. ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายข้อตกลงของแต่ละคนว่าควรน าลงในช่องสีใดโดยวิธีลงมติ   ถ้าลงสีเขียว น าไป
เป็นข้อปฏิบัติได้เลย ถ้าลงสีเหลือง น ามาปรับปรุงบางส่วนเพื่อลงช่องสีเขียว แต่ถ้าลงสีแดงให้ตัดทิ้ง 
  

๕. น าข้อตกลงของแต่ละกลุ่มมาสรุปร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของค่ายโดยผู้น ากิจกรรมคอยแนะน า
เพ่ิมเติมถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลง 
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วัสดุอุปกรณ์  
๑. กระดาษปรู๊ฟ 
๒. ปากกาสีเมจิกส าหรับทุกกลุ่ม 
๓. กระดาษกาว 

ชิ้นงาน 
ข้อตกลงค่าย ที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๒. สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3 “สร้างความตระหนัก ป้องกันการทุจริต  ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน”   

จ านวนเวลา    ๑.๕    ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะการคิด    

  ๑. มีทักษะการจ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ   
๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนแยกแยะพฤติกรรมที่ดี ไม่ดี ที่พบเห็น รอบตัว 
๒. เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ โทษ ที่ตนเอง สังคม ประเทศชาติจะได้รับจากการปฏิบัติ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ชม คลิปวีดีโอ เกี่ยวการทุจริต จากเหตุการณ์ บ้านเมืองปัจจุบันที่นักเรียนมักได้ยินข่าว 

จากสื่อต่างๆ 
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนท าใบงาน วิเคราะห์เหตุการณ์ จากการชม คลิปวีดีโอ 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. คลิปวีดีโอ เรื่อง  โฆษณาต่อต้านคอรัปชั่น ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ 
๒. คลิปวีดีโอ เรื่อง  เปิดกลโกงจ าน าข้าว 
๓. คลิปวีดีโอ เรื่อง ทุจริต วชริพยาบาล 
๔. เพลง โตไปไม่โกง 

ชิ้นงาน 
ใบงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ 

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจใบงาน 
๒. สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 

  



๙ 

 

 

ใบงานกลุ่ม 
 “สร้างความตระหนัก ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ”  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ชม  คลิปวีดีโอ ( ภาพข่าวเหตุการณ์ ) อย่างตั้งใจ น าเหตุการณ์ดังกล่าว  
            ไปวิเคราะห์ ตามประเด็นที่ก าหนดให้ในใบงาน  
      

พฤติกรรม ผลดี ผลเสีย 
พฤติกรรมที่ดีที่พบในเหตุการณ์ 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

มีผลดีเกิดกับใครบ้าง 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

มีผลเสียเกิดกับใครบ้าง 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

พฤติกรรมที่ไม่ดทีี่พบในเหตุการณ์ 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

มีผลดีเกิดกับใครบ้าง 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

มีผลเสียเกิดกับใครบ้าง 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

สรุป กลุ่มจะตัดสินใจ ปฏิบัติอย่างไร 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 
ชื่อกลุ่ม.................................................................... 

 

 

 
 
 



๑๐ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย        ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 “เรียนรู้ ฐานความดี”    จ านวนเวลา    ๒    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
  ๑.๑ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
๒. มีวินัย 

๒.๒ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
๓. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๓ ประพฤติตรงต่อตนเอง และผู้อื่น ทั้งกาย วาจา และใจ 
๔. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๔.๔ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
๕. จิตสาธารณะ 

  ๕.๕ ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน 
จุดประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเลือกตัดสินใจปฏิบัติ โดยยึดความถูกต้องได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบของค่ายได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนพูดความจริง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อ่ืน 
๔. เพ่ือให้นักเรียนไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕. เพ่ือให้นักเรียนใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม อย่างประหยัด คุ้มค่า

และเก็บรักษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
๖. เพ่ือให้นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ และโดยไม่หวังผลตอบแทนและชักชวนผู้อ่ืนให้ร่วม

ปฏิบัติด้วย 
๗. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งของแก่เพ่ือน ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  เรียนรู้ ฐานความดี 
ฐานที่ ๑ คิดดี พูดดี ท าดี 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรแจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น 
๒. ให้นักเรียนเขียน ความคิดที่ดีในการอยู่อยู่ค่าย  ค าพูดดีที่ตั้งใจจะพูด และการท าความดี ที่ตั้งใจจะท าใน

ระหว่างการอยู่ค่าย 
๓. ให้นักเรียนน าไปติดที่บอร์ดค่าย 
๔. วิทยากรพี่เลี้ยง ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการอยู่ค่าย  

 



๑๑ 

 

 

ฐานที่ ๒ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากร แบ่งกลุ่มนักเรียน ตามความเหมาะสม  
 ๒. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง คนตัดไม้กับขวานเงิน ขวานทอง ให้นักเรียนดู 

๓. วิทยากรและนักเรียนสรุปแนวคิดความซื่อสัตย์สู่การปฏิบัติร่วมกัน 
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม อ่านนิทาน ความซื่อสัตย์ กลุ่มละ ๑ เรื่อง แล้วสมาชิกกลุ่มช่วยกันออกมาเล่า

นิทานให้เพื่อนๆ ฟัง 
 ๕. วิทยากร สรุป สาระส าคัญของนิทานแต่ละเรื่องอีกครั้งหนึ่ง 
 ๖. ครูแจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียน เขียนข้อคิด ที่ได้จากการฟังนิทาน 
 ๗. น าหัวใจไปติดบอร์ดค่าย เพ่ือร่วมเรียนรู้ ข้อคิดดีๆ ระหว่างการอยู่ค่าย 
 
ฐานที่ ๓ วินัยดี สังคมดี 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
 ๑. วิทยากร เปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง มดผู้น า มีวินัยดี  และเรื่อง ความมีวินัย  
 ๒. วิทยากรและนักเรียนสรุป สาระส าคัญ จากคลิปวีดีโอ ทั้ง ๒ เรื่อง  
 ๓. ครูแจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียน เขียนข้อคิด ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ 
 ๕. น าหัวใจไปติดบอร์ดค่าย เพ่ือร่วมเรียนรู้ ข้อคิดดีๆ ระหว่างการอยู่ค่าย 
 
ฐานที่ ๔ ตามรอยพ่อ พอเพียง 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากร น าวีดีโอ ผู้ปิดทองหลังพระ (คาราบาว) และคลิปวีดีโอ ป.ปลา ให้นักเรียนดู 
 ๒. วิทยากรและนักเรียนร่วมกันสรุป สาระส าคัญ ความพอเพียง  
 ๓. ครูแจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียน เขียนข้อคิดความพอเพียง 
 ๔. น าหัวใจไปติดบอร์ดค่าย เพ่ือร่วมเรียนรู้ ข้อคิดดีๆ ระหว่างการอยู่ค่าย 
 ๕. วิทยากรแจกเนื้อเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” และเปิดเพลงคลอเบา ให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน  
ฐานที่ ๕ จิตสาธารณะ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากร เปิดคลิปวีดีโอ การแบ่งปัน ให้นักเรียนดู   
 ๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม อ่านนิทาน กลุ่มละ ๑ เรื่อง แล้วสมาชิกกลุ่มช่วยกันออกมาเล่านิทานให้ 
 ๓. วิทยากรและนักเรียนร่วมกันสรุป สาระส าคัญการแบ่งปัน และการมีจิตสาธารณะ 
 ๔. ครูแจกกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียน เขียนข้อคิด การมีจิตสาธารณะ 
 ๕. น าหัวใจไปติดบอร์ดค่าย เพ่ือร่วมเรียนรู้ ข้อคิดดีๆ ระหว่างการอยู่ค่าย 
 



๑๒ 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. กระดาษตัดรูปหัวใจ ขนาด ครึ่งแผ่นของกระดาษ  เอ ๔ 
๒. วีดีโอ เรื่อง คนตัดไม้กับขวานเงิน ขวานทอง  
๓. นิทานความซื่อสัตย์ 
๔. คลิปวีดีโอ เรื่อง มดผู้น า มีวินัยดี   
๕. คลิปวีดีโอ เรื่อง ความมีวินัย  
๖. วีดีโอ ผู้ปิดทองหลังพระ (คาราบาว)  
๗. คลิปวีดีโอ ป.ปลา 
๘. คลิปวีดีโอ การแบ่งปัน 
๙. คาราโอเกะเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” 
๑๐. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
๑๑. คอมพิวเตอร์ 

ชิ้นงาน 
๑. กระดาษรูปหัวใจ คิดดี พูดดี ท าดี 
๒. กระดาษรูปหัวใจ ข้อคิดความมีวินัย 
๓. กระดาษรูปหัวใจ ข้อคิดความซื่อสัตย์ 
๔. กระดาษรูปหัวใจ ข้อคิดความความพอเพียง 
๕. กระดาษรูปหัวใจ ข้อคิดอยู่อย่างพอเพียง 

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจผลงานนักเรียน  
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
  



๑๓ 

 

 

เพลง: ของขวัญจากก้อนดิน 
 

ค าร้อง / ท านอง : นิติพงษ์ หอ่นาค 
เรียบเรียง : จิระศักดิ์ ปานพุ่ม 

 
เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง 

เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย 
อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป 

เมื่อน้ าแห้งไป ก็แตกระแหง 
 

มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา 
เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง 

รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง 
รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน 

 
* เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน 

ต้องล าบากใจกาย ไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ... พลังแห่งแผ่นดิน 

ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป 
 

** หากจะหา ของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง 
เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม 

บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ 
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา 

 
 
 
 

 
 
 



๑๔ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย          ระดับช้ันประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 5  “วิเคราะห์ข่าวการคอรัปชั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

จ านวนเวลา ๑.๕ ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด  
๑. ทักษะการคิด 

๑.๑ มีทักษะการจ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ 
   ๑.๒ มีทักษะกระบวนการคิด เชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒. อยู่อย่างพอเพียง      
๒.๑ ด าเนินชีวิต อย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

  ๒.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ดี ไม่ดี ที่พบเห็นรอบตัวได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ โทษ ที่ตนเอง สังคม จะได้รับจาการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้ข้อมูล ข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
๑. วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. กิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียน  
๓. วิทยากร แจก ข่าวการคอรัปชั่น กลุ่มละ ๑ เรื่อง และใบงาน 
   (วิเคราะห์ข่าวคอรัปชั่นและหาวิธีป้องกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
๔. ให้แต่ละกลุ่มอ่าน ข่าวคอรัปชั่น โดยใช้เวลา ประมาณ ๑๕  นาที  
๕. สมาชิกกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ข่าว และหาวิธีป้องกันโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง บันทึกลงในใบงาน 
๖. กลุ่มส่งตัวแทนออกน าเสนอ 
๗. วิทยากรสรุป ผลดีของการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. ข่าวคอรัปชั่น  
๒. ใบงาน 

ชิ้นงาน 
ใบงานการวิเคราะห์ข่าวคอรัปชั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจผลงานนักเรียน 
๒. สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
๓. สังเกตการน าเสนอผลงาน 



๑๕ 

 

 

ใบงาน  การวิเคราะห์ข่าวคอรัปชั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่ม................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้  ๒  เงื่อนไข 
ความรู้ คุณธรรม 
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………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

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

...................................................................................... 
……………………………………………………….. 
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……………………………………………………… 

 
สู่ความย่ังยืน/มิติ  ๔  สมดุล 

เศรษฐกิจ/วัตถุ/ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
............................................... 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
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....................................... 
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...................................... 

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

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

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

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

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

........................................... 
……………….…………………... 
…………………………………….. 
……………..……………………... 
……………..……………………... 

เรื่อง........................................................................................... 

พอประมาณ 
.......................................................................................
................................................................................. 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

มีเหตุผล 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………. 
           ……………………………………………………………….. 
             …………………………………………………………. 
              ……………………………………………………. 

 

มีภูมิคุ้มกัน 
         ……………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………….. 
         ……………………………… 
                 …………………… 

 



๑๖ 

 

 

 
 

โกงโอเน็ต  ใช้นาฬิกา มือถือไฮเทค 
 

ตามที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด าเนินการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ส าหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 29 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 55 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ
สอบเพื่อวัดสัมฤทธิผลในการเรียนระดับ ม.ปลาย ทั้งยังมีการน าคะแนนสอบโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ทุกฝ่ายให้ความส าคัญกับการสอบ และเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ 
แต่ยังไม่วาย ยังมีการทุจริตเกิดขึ้นจนได้   

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นางอุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการทุจริตการสอบโอเน็ตจาก
ศูนย์สอบจุฬาฯ โดยพบนักเรียนที่ทุจริตในการสอบจ านวน 5 คน ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย โดยกรณี
หนึ่งเป็นการทุจริตจากโทรศัพท์ ซึ่งมีการใช้ โทรศัพท์ 2 เครื่อง อีกกรณีเป็นนักเรียน 2 คน ขออนุญาตอาจารย์ผู้คุม
สอบไปเข้าห้องน้ า แต่ขากลับอาจารย์พบพิรุธเพราะมีท่าทีผิดปกติ จึงเข้าไปสอบถาม จนสุดท้ายนักเรียนยอมรับว่า 
มีการไปเขียนค าตอบไว้ในยางลบให้ กัน และอีกกรณีหนึ่งนักเรียน 2 คนเข้าไปบอกข้อสอบกันในห้องน้ า ซึ่งตนจะน า
เรื่องนี้เข้าหารือในคณะกรรมการบริหาร สทศ.ในการประชุมวันที่ 7 มี.ค.นี้ ว่า จะมีการปรับตกเฉพาะในรายวิชาที่
ทุจริต หรือปรับตกทุกรายวิชา ทั้งนี้ ส่วนตัวแล้วคิดว่าควรปรับตกเฉพาะในรายวิชาที่นักเรียนทุจริตเท่านั้น ส่วนศูนย์
สอบที่เหลืออีก 17 ศูนย์นั้นก าลังทยอยรายงานเข้ามา  

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ได้พบข้อความนักเรียนที่เขียนในเว็บไซต์ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งเป็นรุ่นใหม่
ที่ออกแบบให้เหมือนนาฬิกาข้อมือ โดยมีผู้ใช้ ชื่อว่า “ToeYeZ” เขียนข้อความว่า  

“วันนี้ผมได้พบพฤติกรรมเลวๆของคนที่ใช้นาฬิกามือถือรุ่นนี้  คือเด็กนักเรียนในการสอบโอเน็ต เด็ก
นักเรียนสามารถน าเข้าห้องสอบได้ และไม่ถูกจับว่าเป็นมือถือ เพราะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีนาฬิกามือถือออกมาแล้ว 
ดังนั้น ก็สามารถน ามาใช้ได้ ในขณะที่มือถืออีกเครื่องก็เอาไว้ใต้โต๊ะ ปิดเครื่องไว้เพ่ือโชว์ความบริสุทธิ์ใจ และใช้
นาฬิกามือถือนี้รับส่งเอสเอ็มเอสได้ (ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นค าตอบแบบตัวเลือก) ผมเจอเข้าอย่างจังวันนี้ที่โรงเรียนผม
ในการสอบโอเน็ต เพ่ือนร่วมรุ่นของ (ไม่อยากนับเลยเมื่อท าเหตุการณ์เช่นนี้) น านาฬิกามือถืออันนี้เข้าไปในห้องสอบ 
และท าการรับโพยจากเด็กเรียนเก่ง ที่ส่งมาให้เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว (เวลาสอบ 2 ชม. แต่ส่วนใหญ่ 1 ชมครึ่งก็
เสร็จละครับ) ที่นีไ่อ้คนที่รอรับก็นั่งรอเอสเอ็มเอสที่จะส่งมาจากเด็กเก่ง แต่สุดท้ายถูกอาจารย์จับได้   

เนื่องจากอาจารย์เห็นว่ามันผิดปกติ โดนปรับตกตามกติกาไป ก็สมควรละครับทุจริตการสอบ ผมไม่ชอบ
มากๆเลย ผมอ่านหนังสือแทบตายเพื่อที่จะมาสอบ กะได้แค่ไหนเอาแค่นั้น กลับเจอทุจริตแบบนี้ เซ็งครับ การศึกษา
ไทย ใครฉลาดแกมโกงก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ คนที่อ่านเองคงสู้ไม่ได้หรอกครับ สุดท้ายผมก็เข้าใจนะครับ ส่วนใหญ่
ไม่ใช้ในจุดประสงค์เลวๆ เช่นนั้น เพราะมันสะดวกดี ผมก็เคยคิดเหมือนกัน ผมคิดว่าสอบครั้งหน้า สทศ. คงต้อง

ข่าว ที่ ๑ 



๑๗ 

 

 

อัพเดตรุ่นมือถือใหม่ๆ ละ และแจ้งตาม ร.ร.ต่างๆให้รับทราบทั่วกัน เพราะไม่แน่ อนาคตอาจมีปากกามือถือก็ได้ ใคร
จะไปรู้ได้ครับ”  

เมื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังนางอุทุมพรอีกครั้ง ได้รับค าตอบว่า ได้รับรายงานพบเหตุผิดปกติท่ีศูนย์สอบ
จุฬาฯรายหนึ่ง  ตรงกับข้อมูลที่เด็กมีการเขียนไว้ในอินเตอร์เน็ต  ศูนยส์อบก็ด าเนินการลงโทษไปแล้ว และ
ทาง  สทศ.ก็ยืนยันตามโทษที่ศูนย์สอบตัดสิน เพราะถือว่าให้อ านาจแก่ศูนย์สอบไปแล้ว คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี
เดี๋ยวนี้พัฒนาไปมาก ตนเองก็ยังไม่ทราบว่ามีโทรศัพท์นาฬิกามือถือลักษณะนี้ ผู้ใหญ่เองก็อาจจะก้าวตามเด็กไม่ทัน 
และเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากล าบากมาก จึงเป็นช่องว่างให้เกิดการน ามาใช้ในการทุจริตการสอบ เพราะอาจารย์ผู้
คุมสอบในวันนั้นคงไม่ทันสังเกต ดังนั้น  จึงอยากขอเรียกร้องให้นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ ช่วยแจ้งอาจารย์ที่คุมสอบ 
หรือแจ้งข้อมูลมายัง สทศ. เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุเกิดข้ึนที่ศูนย์การสอบใด และจะได้ตรวจสอบไปยังนักเรียนที่
กระท าผิดอีกทอดหนึ่ง   

นางอุทุมพรกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันก็ได้มอบ หมายให้เจ้าหน้าที่ สทศ. ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ที่นักเรียน
นิยม เข้ามาเขียนข้อความว่า มีการแจ้งเหตุทุจริตอื่นๆ อีกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ตนจะได้น าเข้าหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่นักเรียนน ามาใช้ในทางที่
ผิด เพ่ือจะได้ก้าวตามให้ทัน เพราะปีนี้มีนาฬิกาท่ีเป็นโทรศัพท์มือถือ ปีหน้าอาจจะมีการพัฒนาอื่นๆ ตามมาก็ได้ 
นอกจากนั้น จะหารือว่า สทศ.จะต้องมีการอบรมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย
หรือไม่ ทั้งนี้ สทศ.จะรวบรวมกรณีทุจริตทั้งหมดเสนอต่อ รมช.ศธ.ต่อไป  

ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ. ให้สัมภาษณ์ ภายหลังทราบข่าวการทุจริตโดยอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยว่า สกอ.จะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริต ซ่ึง
เราก็มีอยู่แล้ว เพราะถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีต้องดูแลอย่างเข้มงวด แต่เมื่อเกิดการใช้ไฮเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้กับการ
สอบโอเน็ต ดังนั้น ในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง  หรือเอเน็ต ซึ่งจะสอบกันในวันที่ 8-9 มี.ค.
นี้ ก็จะก าชับศูนย์สอบให้ตรวจตราเข้มงวดขึ้น รวมทั้งดูแลเรื่องโทรศัพท์นาฬิกาข้อมือนี้ด้วย   

ผู้สื่อข่าวถามว่า จ าเป็นถึงขนาดตัดสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณศูนย์สอบหรือไม่ เพราะเครื่องมือดังกล่าวส่ง
ด้วยสัญญาณโทรศัพท์ นายสุเมธกล่าวว่า ขอหารือเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะการตัดสัญญาณโทรศัพท์ จะกระทบคนอ่ืนที่
อยู่ในบริเวณดังกล่าว  

แหล่งที่มา  หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

 

 

 

http://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://www.thairath.co.th/
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คดีทุจริตคอรัปชั่น/พิพากษาคดีกล้ายาง/เนวิน  

วันนี้(21ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้หลายฝ่ายคงต้องจับตา  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  นัดอ่านค าพิพากษาในคดีทุจริตกล้ายางพารา 90 ล้านต้น มูลค่า 
1,400 ล้านบาท ในเวลา 14.00น.โดยคดีนี้ นายเนวิน ชดิชอบ อดีต รมช.เกษตร กับพวกรวม 44 
คนเป็นจ าเลยนั้น ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีจ าเลยบางส่วนขอเลื่อนฟังค าพิพากษาออกไปอีกครั้ง        

ด้าน พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล สั่งการให้ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการ
ต ารวจนครบาล 1 จัดก าลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัย โดยรอบศาลฎีกานักการเมือง ที่จะมีการอ่านค า
พิพากษาคดีทุจริตกล้ายางพารา ในช่วงบ่ายวันนี้อย่างเข้มงวด ขณะที่จากการติดตามด้านการข่าว ยังไม่พบความ
เคลื่อนไหวของมวลชน ที่จะเดินทางไปให้ก าลังใจจ าเลยในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด พล.ต.ท.วรพงษ์  กล่าวด้วยว่า หาก
มีความจ าเป็นต้องใช้ก าลัง ก็สามารถเรียกใช้ได้ทันที ตามที่ยังคงก าลังไว้ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจ าอยู่ตามจุดต่างๆ                                                        

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แกนน าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีข่าวนายเนวิน ชิดชอบ แกนน าพรรคภูมิ
ไจไทย เตรียมเลี้ยงฉลองหลุดคดีกล้ายาง และมีการประกาศกับคนในพรรคภูมิใจไทยว่าหลุดคดีแน่ ว่า ไม่มีการจัด
งานเลี้ยงไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีเหตุผลในการเลี้ยงฉลอง เพราะต่อให้หลุดคดีกล้ายางจริง ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็น
อย่างไร ยังมีเรื่องของคดีหวยบนดิน ที่มีการนัดในวันที่ 30 ก.ย.นี้อีก นอกจากนี้เรื่องคดีของนายเนวินไม่มีการพูดคุย
กันในพรรคภูมิใจไทยเลย โดยแกนน าทุกคนไม่มีใครถามนายเนวิน ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ เพราะทราบดีว่าทุกคนที่
ต้องขึ้นศาลย่อมมีความหนักใจ และคงอึดอัดใจที่ต้องตอบค าถาม อีกท้ังเป็นเรื่องของศาล ที่ไม่มีใครทราบว่าผล
ออกมาจะเป็นอย่างไร 

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ส าหรับตัวนายเนวิน ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้กับคนในพรรค ส่วนตนนั้น แม้นายเนวิน จะ
ไปขึ้นศาลในวันที่ 21 ก.ย.นี้ แล้วก็ไม่คิดจะถาม นายเนวิน เพราะเห็นว่าในเมื่อนายเนวิน พร้อมที่จะน้อมรับค า
ตัดสินของศาล และนายเนวิน ยืนยันจะไปศาลแน่นอน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องนี้ 
ดังนั้น ข่าวที่ออกมาไม่เป็นตรรกะ ไม่เป็นธรรม ตั้งใจให้เห็นว่าท้าทายอ านาจศาล ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

ขอขอบคุณรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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ไทยคอรัปชั่น 3แสนล้าน/ปี ปลุกต้านโกง 

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นจัดอันดับโกงกิน ไทยอยู่ในขั้นรุนแรง เผยเสียหาย 3 แสนล้านต่อปี ระบุยิ่งใช้
นโยบายประชานิยมมากเท่าไหร่ จะเปิดช่องทุจริตมากขึ้น คาด 5 ปีข้างหน้าอาจสูญกว่า 5 แสนล้านต่อปี!  
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น (ภตค.) เปิดเผยเมื่อวันพุธถึงผลการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอรัปชั่นไทยประจ าเดือน มิ.ย.
2554  จากกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน ข้าราชการ และนักธุรกิจ 2,133 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 
3.4 คะแนน จาก 10 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในขั้นรุนแรงเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2553    
ส าหรับประเด็นที่ใช้ในการส ารวจ ได้ถามถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยส่วนใหญ่ยังมองว่าจะมี
ปัญหาเพิ่มขึ้น 75% เท่าเดิม 18% และลดลงอยู่ที่ 7% ส่วนการคาดการณ์ความรุนแรงในปีหน้านั้นยังเห็นว่าปรับ
เพ่ิมข้ึน 49% ปัญหาเท่าเดิม 30% ไม่มีความเห็น 12% และลดลง 9% 

นายธนวรรธน ์พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะ
ผู้จัดท าผลส ารวจค่าดัชนีคอรัปชั่นครั้งนี้ กล่าวว่า ในภาพรวมยังถือว่าปัญหาคอรัปชั่นยังอยู่ในขั้นรุนแรง ใกล้เคียงกับ
การส ารวจเมื่อเดือน ธ.ค.2553 ที่ได้มีการส ารวจมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่คาดหวังว่าหลังจากมีการสร้างภาคีเครือข่าย
และกระแสขับเคลื่อนขึ้น จะช่วยท าให้ค่าดัชนีคอรัปชั่นปรับตัวดีขึ้นบ้าง  
  นายธนวรรธน์กล่าวว่า ค่าดัชนีคอรัปชั่นที่ออกมาจะอยู่ในระดับที่แย่ ซึ่งตัวเลขท่ีเคยประมาณการไว้มูลค่า
การทุจริตคอรัปชั่นยังอยู่ในวงเงิน 2-3 แสนล้านบาท/ปี หรือคิดเป็นสัดส่วน 25-30% ของวงเงินงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ แต่จะเพ่ิมข้ึนหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของภาครัฐที่จะน ามาใช้กับนโยบาย
ประชานิยมจะมากขึ้นแค่ไหน เพราะมีส่วนท าให้เกิดช่องในการทุจริตได้ โดยคาดว่าถ้ามีการเพิ่มวงเงินในอีก 5 ปี
ข้างหน้า มูลค่าการทุจริตอาจสูงถึง 5 แสนล้านบาท/ปี ดังนั้นจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ในอนาคต และ
ต้องอาศัยเวลาในการก าจัดปัญหาทุจริตอย่างน้อย 10 ปีถึงจะหมดไปได้ 
          “ทุกวันนี้มียอดการคอรัปชั่น 25-30% จากตัวเลขงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบฯ 2.5 ล้าน
ล้านบาทต่อปี ความเสียหายก็จะอยู่ประมาณ 3-4 แสนล้านบาท และอาจสูงถึง 5 แสนล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่ง
ถือว่าสูงมาก 5 แสนล้านบาทสามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ ท าโครงการดีๆ ได้อีกหลายโครงการ” นายธน
วรรธน์กล่าว 
  วันเดียวกัน ที่อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และหน่วยงาน
องค์กรภาคี 20 องค์กร ร่วมกันจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างชาติโปรง่ใส สร้างไทยซื่อตรง” โดย
นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสส าหรับ
สังคมไทยขณะนี้ โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติได้มีการจัดท าเรตติ้งของประเทศไทย จากคะแนนเต็ม 10 เราอยู่ที่ 
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3.5 และอยู่ในอันดับที่ 80 กว่าทั่วโลก จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักเป็นอย่างมาก  
           “การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยอยู่ประมาณ 30-40% จากงบประมาณแผ่นดินกว่า 2 แสนล้านบาท 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง และจากการที่หอการค้ามีการท าโพล จะเห็นว่าการคอรัปชั่นมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
มากถึง 12.11% และมีคนเห็นตรงกันว่าการคอรัปชั่นควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังประมาณ 83.3% แต่จะ
แก้ไขอย่างไร เริ่มกันที่ตรงไหน จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องคิดและท า” นายศรีราชากล่าว 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันพุธที่ 30 มินายุน  2554 
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ไทยติดอันดับที่ 88 คอรัปชั่น โครงการหยุดโกง=สร้างภาพ 

ผลการจัดอันดับขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (ทีไอ) เกี่ยวกับสถานการณ์การคอรัปชั่นประจ าปี 
2555 ที่เป็นการจัดอันดับปัญหาการคอรัปชั่นใน 176 ประเทศทั่วโลก และปรากฏว่าประเทศไทย ได้รับการจัด
อันดับอยู่ที่อันดับ 88 ร่วมกับ กรีซ โคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ โมร็อกโก และ เปรู โดยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 
37 คะแนนจาก 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาการคอรัปชั่นมากและอยู่ในระดับสูงนั้น จะท า
ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นในการร่วมมือร่วมใจเพื่อหยุดวงจรอุบาทว์ของการทุจริตใช้อ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนั้น อาจจะยังไม่มีเครื่องมือชี้วัด แต่ในฐานะรัฐบาลแล้ว นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร สมควรต้องมีค าตอบและอธิบายไม่มากก็น้อยว่า จะน าพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากความน่าอับ
อายขายหน้า เพราะติดอันดับโกงแบบถอยหลังเข้าคลองได้จริงจังแค่ไหน นับจากวันนี้เป็นต้นไป   
 ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าบริหารประเทศ สถานการณ์คอรัปชั่นของไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 80 กล่าวคือปีที่ผ่านมา
โกงน้อยกว่าปีนี้ ทั้งๆ ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก าหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจังเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก และมอบหมายในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ 8 ก.พ.
2555 ให้มีการรณรงค์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการพัฒนาระบบ ราชการไทย
ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือให้ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นของประเทศดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดิน   ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในโครงการร่วมกันหยุด
คอรัปชั่น เพ่ือการรณรงค์และสร้างความตื่นตัวของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น รัฐบาลยิ่งลักษณ์ละเลง
งบประมาณไปเท่าไร กับการจัดเวิร์กช็อป จัดอีเวนต์  รวมทั้งการเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสการทุจริตอันได้แก่ 1. สาย
ด่วน 1206  2. ตู้ร้องเรียน  และ 3. www.stopcorruption.go.th  
แต่มองข้ามความจริงมิได้ว่า สิง่ที่รัฐบาลอวดอ้างยกการปราบโกงเป็นนโยบายเร่งด่วนล าดับต้นๆ นั้น เป็นแค่กลยุทธ์
ทางการตลาดสร้างภาพ "ผู้น าหญิง" แสนสวยแสนดีในชุดสูทงดงาม แล้วถ่ายภาพกับกล่องร้องเรียนตามสถานที่
สาธารณะเท่านั้น ทั้งนี้ดัชนีชี้วัดของทีไอ คือค าตอบสุดท้ายที่ชัดเจน 

ผลสัมฤทธิ์ที่มี "คนนอก" อย่างทีไอเป็นตัวบ่งชี้ถึงความล้มเหลว และสะท้อนการโกหกค าโตของรัฐบาลต่อ
การใส่ใจในปราบโกง อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ท่ามกลางอุณหภูมิการเมืองที่กลับ
ระอุร้อนแรงขึ้นอีกหน อันเนื่องมาจากความพยายามในการรื้อฟ้ืนการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ดูเหมือน
ประเด็นปัญหาคอรัปชั่นที่ล่อแหลมจะกดดันให้สถานภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลายเป็นยิ่งเละลงได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รัฐมนตรีตอบค าถามเรื่องโครงการรับจ าน าข้าวไม่ได้เลยนั้น ก็ยิ่งท าให้สามารถสรุป
ได้ว่า โครงการร่วมหยุดคอรัปชั่นของรัฐบาลชุดนี้เป็นแค่วาทกรรมสร้างภาพ ไม่ผิดกับพ่อค้านักธุรกิจที่ตั้งเป้าโฆษณา
สินค้าชิ้นใหม่ ก็อัดแคมเปญเกินจริงหลอกลวงชาวบ้านนั่นแหละ    

ข่าว ที่ ๔ 

http://www.stopcorruption.go.th/


๒๒ 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน ป.3 เจอเงินสด กว่า 3 หม่ืนส่งคืนเจ้าของ 

ชัยภูมิ 21 พค.- “น้องข้าวสวย” นักเรียน ป.3 เก็บกระเป๋าพร้อมเงินสดกว่า 3 หมื่นบาทน าแจ้งครู ส่งคืน
ของผู้ปกครองเพ่ือนร่วมโรงเรียนเดียวกัน  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค ผอ.โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชา
สามัคคี) ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ร่วมมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ด.ญ. ศุภิสรา หงส์
สวาสดิวัฒน์ อายุ 9 ขวบ หรือ”น้องข้าวสวย” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) 
เก็บกระเป๋าสตางค์ พร้อมเงินสดจ านวน 39,010 บาท จากนั้นรีบน ามาแจ้งผอ.รร.ให้ช่วยตามหาส่งคืน ซึ่งเจ้าของ
กระเป๋าคือนางบุญช่วย ลาภขุนทด ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน   นางบุญช่วย เล่าว่า เมื่อวันที่ 17 พค. 
55 เดินทางมาท าธุระช่วงเปิดเทอมที่โรงเรียน ระหว่างนั้น ท ากระเป๋าเงินตกหายโดยไม่ทราบว่าหายที่ไหน ที่ผ่านมา
ได้ระดมญาติๆออกตามหากระเป๋าเงินอยู่นานหลายวันก็ยังไม่เจอ จนกระทั่งทราบข่าวจากทางโรงเรียนว่าพบกระเป๋า
เงินที่ท าหล่นหายให้มารับคืน     นางบุญช่วย บอกว่า โชคดีวันนี้ด.ญ. ศุภิสรา เดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า ไปพบ
กระเป๋าเงิน พร้อมกับรีบเก็บมาแจ้งคุณครู และผอ.รร. ให้ช่วยตามหาและส่งคืนเจ้าของจนได้เป็นผลส าเร็จ หลังได้รับ
เงินคืนครบทั้งหมดนางบุญช่วยบอกว่า ขอบคุณน้ าใจด.ญ. ศุภิสราที่เก็บของได้และรีบน ามาคืนให้ และอยากให้เด็กๆ

ข่าว ที่ ๕ 



๒๓ 

 

 

ทุกคนน าไปเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเงินจ านวนดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อครอบครัวมาก เพราะเป็นเงินที่กู้ยืมมาเพ่ือ
จะเตรียมไปซื้ออุปกรณ์ต่อเดิมบ้าน  

ด้านนายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค ผอ.โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) กล่าวว่า ส าหรับพฤติกรรมความมีคุณธรรมของ
ด.ญ. ศุภิสรา นักเรียน รายนี้ พบว่ามีประวัติการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในโรงเรียน และ
ท าความดีให้กับโรงเรียนมาตลอดด้วย  

ประวัติส่วนตัวของ ด.ญ.ศุภิสรา หงส์สวาสดิวัฒน ์เกิดเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 อยู่บ้านเลขท่ี 
151 หมู่ 3 บ้านกุ่ม ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิเป็นบุตรของนายสิรเชษฐ์ หงส์สวาสดิวัฒน์ และนาง
หยาดฟ้า แสไพศาล ปัจจุบันก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาศัยกับแม่และพ่ี ส่วนพ่ออุปสมบท เป็นพระภิกษุ
สงฆ ์ 

การท าความดีครั้งนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมทั้งในนักเรียน และสังคมทั่วไป ทาง สพป.ชัยภูมิ    เขต 3 
จึงออกใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ด.ญ.ศุภิสรา ที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม 

ข่าวจาก คม ชัด ลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 

ติดสินบนอดีต"ผู้ว่า ททท.-ลูกสาว" 

21 มกราคม ส านักข่าวเอพีรายงานความคืบหน้าคดีท่ีนายเจอรัลด์ และ นางแพทริเซีย กรีน สองสามีภรรยา
ชาวอเมริกัน ตกเป็นจ าเลยของส านักงานอัยการแห่งนครลอสแองเจลิส ในคดีท่ีอัยการกล่าวหาว่าทั้งคู่สมคบกัน
จ่ายเงินเป็นการติดสินบนให้กับนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แลกเปลี่ยนกับ
การได้สิทธิเป็นผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯระหว่างปี 2545-2550 ซึง่คณะลูกขุนชี้ขาดเมื่อเดือน
กันยายน 2552 ที่ผ่านมาว่าทั้งสองกระท าความผิดจริงตามฟ้องว่า ในเวลา 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือราว 
23.00 น. ตามเวลาไทยในวันเดียวกันนี้ศาลมีก าหนดจะเริ่มกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อก าหนดบทลงโทษใน
ความผิดดังกล่าว ซึ่งทางอัยการระบุว่า นายเจอรัลด์ กรีน วัย 78 ปี อาจต้องโทษจ าคุกจากการกระท าผิดในข้อหา
สมคบกันกระท าความผิดและฟอกเงินนานกว่า 30 ปี ในขณะที่นางแพทริเซีย วัย 55 ปี อาจถูกลงโทษจ าคุกระหว่าง 
19-24 ป ี

เอพีระบุด้วยว่า ทางส านักงานอัยการลอสแองเจลิส ได้เผยแพร่ค าฟ้องร้องที่เก่ียวเนื่องกับคดีดังกล่าวออกมา
อีกคดีเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา โดยค าฟ้องดังกล่าวเป็นการฟ้องร้อง นางจุฑามาศ ศิริวรรณ และ นางสาวจิตติ
โสภา ศิริวรรณ บุตรสาวในข้อหาสมคบคิดกันเพื่อฟอกเงินและข้อหาอื่นๆอีก 8 ข้อหา ซึ่งถ้าหากถูกตัดสินว่ามี
ความผิดจริง ทั้งคู่อาจถูกพิพากษาจ าคุกนานถึงคนละ 20 ปี 

ในค าบรรยายฟ้องดังกล่าวระบุว่า นางจุฑามาศ เป็นผู้รับเงินจากนายและนางกรีน เป็นเงินสินบนรวมแล้ว
ราว 1.8 ล้านดอลลาร์ (ราว 61.2 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาทต่อดอลลาร์) เหตุเกิดระหว่างปี 2545-
2550 ทั้งนี้เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิแก่นายและนางกรีนเป็นผู้จัดและบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
กรุงเทพฯ ในประเทศไทย และได้สัญญาอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับททท.แก่คนทั้งสอง โดยใช้วิธีการตกลงกันให้นายและนาง
กรนี เพ่ิมวงเงินงบประมาณในการจัดการเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวให้สูงขึ้นจากท่ีน่าจะเป็นคือ 13.5 ล้านดอลลาร ์
(ราว 459 ล้านบาท) 

อัยการอเมริกันระบุไว้ในค าฟ้องด้วยว่า นายและนางกรีนใช้วิธีการจ่ายเงินให้กับนางจุฑามาศหลายวิธี โดย
บางส่วนเป็นการจ่ายเป็นเงินสด ในขณะที่อีกบางส่วนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ โดยระบุว่าเป็น ค่า
คอมมิชชั่น ที่คิดจากเงินงวดที่ได้รับครั้งละ 10-12 เปอร์เซ็นต์ ค าฟ้องยังระบุด้วยว่า นางจุฑามาศและนางสาว จิตติ
โสภา ได้เปิดบัญชีส่วนตัวเพ่ือรับเงินสินบนดังกล่าวไว้ทั้งที่ สิงคโปร์ และ ในสหราชอาณาจักร 

ทัง้นี้ รายงานข่าวของเอพี ไม่ได้ระบุว่า นางจุฑามาศและนางสาวจิตติโสภา ถูกฟ้องร้องตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
การคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ เอฟซีพีเอ) เช่นเดียวกับนายและนางกรีนหรือไม่ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางการทูต
ระบุว่า ในกรณีของนางจุฑามาศและบุตรสาว น่าจะถูกฟ้องร้องเนื่องจากทางอัยการมีหลักฐานบ่งชี้ว่า ได้กระท า
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับรัฐบัญญัติเอฟซีพีเอในดินแดนสหรัฐอเมริกา เนื่องจากท้ังคูถูกกล่าวหาว่าเดินทางไปรับเงินเป็น
เงินสดจากนายและนางกรีนถึงลอสแองเจลิสด้วยเช่นเดียวกัน 

แหล่งข่าวซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อดังกล่าวระบุว่า เมื่อเทียบเคียงกรณีนี้กับคดีอ่ืนๆ ที่เคยมีการขอให้ส่งตัวผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดไปด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับ

ข่าว ที่ ๕ 
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สหรัฐอเมริกานั้น กระบวนการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อ คดีทีนางจุฑามาศตกเป็นจ าเลยในประเทศไทย
สิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น โดยถ้าหากคดีที่นางจุฑามาศตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในเวลามีการส่งฟ้อง ก็ต้องรอจนกว่าคดีจะ
ถึงท่ีสุดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หากศาลพิพากษาให้จ าคุก ก็ต้องใช้โทษจ าคุกในไทยจนสิ้นสุดแล้วกระบวนการส่ง
ตัวไปด าเนินคดีในสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนจึงเริ่มต้นขึ้นได้ 

ต่อกรณีท่ีมีรายงานข่าวบางกระแสว่า นางจุฑามาศและนางสาวจิตติโสภา ไปใช้ชีวติอยู่ในต่างแดนนั้น 
แหล่งข่าวระบุว่า ทางการสหรัฐอเมริกาจ าเป็นต้องส่งค าร้องให้ส่งตัวมายังไทย ในฐานะเป็นถ่ินพ านักของนาง
จุฑามาศก่อนเป็นล าดับแรก หลังจากนั้นหากไม่สามารถควบคุมตัวได้ตามท่ีต้องการจึงค่อยร้องขอไปยังประเทศอ่ืนๆ 
หรือในบางกรณีอาจแจ้งเรื่องไปยังต ารวจสากลให้ติดตามตัวก็ได้เช่นกัน 

ข่าวรายงานว่า ป.ป.ช.ได้ตั้งนายเมธี ครองแก้ว กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุไต่สวนข้อเท็จจริง และเมื่อ
ประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา นายเมธีได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐ เพ่ือขอคัดลอกค าพิพากษาและส านวนในคดีที่
ภาคเอกชนของสหรัฐ ตกเป็นจ าเลยฐานให้สินบนนางจุฑามาศ ทั้งนี้ เพ่ือน าหลักฐานดังกล่าวมาใช้ประกอบในคดีที่ 
ป.ป.ช.ก าลังไต่สวนด าเนินคดีกับนางจุฑามาศในประเทศไทย แต่กระทั่งปัจจุบันนี้อัยการสหรัฐยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ 
ป.ป.ช.แต่อย่างใด (มติชนออนไลน์ 21 มกราคม 2553) 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย           ระดับช้ันประถมศึกษา  
กิจกรรมที่ 6 “กรณีศึกษาคนดีต้นแบบ”  จ านวนเวลา    ๑.๕    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด  

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
- มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต  
- มีวินัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเลือกตัดสินใจปฏิบัติ โดยยึดความถูกต้องได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนไม่พูดปด ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อ่ืนได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติถูกต้อง  
๔. เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕. เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม   
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาการด าเนินชีวิต และวิธีการปฏิบัติตน ของ “คนดีต้นแบบ”   

กลุ่มละ ๑ คน 
๓. แจกกระดาษบรู๊ฟ และใบงานการวิเคราะห์การด าเนินชีวิต ของคนดีต้นแบบ ให้นักเรียนวิเคราะห์การใช้

หลักความคิดและหลักคุณธรรม ในการด าเนินชีวิต 
๔. กลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการวิเคราะห์  

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. ประวัติและผลงาน “คนดีต้นแบบ” 
๒. ใบงาน การวิเคราะห์การด าเนินชีวิต คนดีต้นแบบ 
๓. กระดาษบรู๊ฟ 

ชิ้นงาน 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินชีวิต คนดีต้นแบบ  

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจผลงานนักเรียน  
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๓. สังเกตการน าเสนอของนักเรียน 
 
 



๒๗ 

 

 

ใบงานวิเคราะห์การด าเนินชีวิตคนดีต้นแบบ 
ค าชี้แจง  

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์การด าเนินชีวิตคนดีต้นแบบ โดยใช้รูปแบบตามใบงาน เขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟ 
สาระส าคัญ 
ชื่อคนดีต้นแบบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การด าเนินชีวิตของคนดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวิเคราะห์การน าเนินชีวิต ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของคนดีต้นแบบ และการเชื่อมโยงการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นคนดีต้นแบบ 

ที ่ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ คนดีต้นแบบ การพัฒนาตนเอง 
สู่ความเป็นคนดีต้นแบบ 

๑ ทักษะกระบวนการคิด 
 

  

๒ ความมีวินัย 
 

  

๓ ความซื่อสัตย์ 
 

  

๔ อยู่อย่างพอเพียง 
 

  

๕ มีจิตสาธารณะ 
 

  

 
ชื่อกลุ่ม........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย     ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 7  “ส านึกฉัน รักชาติ รักแผ่นดิน หมดสิ้นทุจริต”  จ านวนเวลา    ๔    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ /   ตัวช้ีวัด 

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
- มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 

๒. มีจิตสาธารณะ 
- ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน 

๓. อยู่อย่างพอเพียง 
- ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเลือกตัดสินใจปฏิบัติ โดยยึดความถูกต้องได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนช่วยปฏิบัติงาน ด้วยความเต็มใจ และโดยไม่หวังผลตอบแทนและชักชวนผู้อ่ืนให้ร่วม

ปฏิบัติด้วย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม อย่างประหยัด คุ้มค่า

และเก็บรักษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ที่ ๑ 

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
๒. วิทยากร เปิดวีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกความรักชาติ 
๓. แจกกระดาษบรู๊ฟ และใบงาน “ร่วมรักษ์ ชาติไทย” กลุ่มระดมความคิด ตามประเด็นที่ก าหนดให้ 

ในใบงาน 
๔. แจกกระดาษ พร้อมสี ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ออกแบบ โลโก้ และเขียนค าขวัญ  

เพ่ือรณรงค์และปลูกจิตส านึกการป้องกันการทุจริต 
๕. กลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการระดมความคิด และการออกแบบโลโก้ / เขียนค าขวัญ 
๖. วิทยากร และนักเรียนร่วมกันสรุป 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ที่ ๒ การวางแผนเตรียมการแสดงละคร เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต 
๑. กลุ่มเตรียมเรื่องที่จะแสดงละคร      
๒. เขียนเค้าโครง บทละคร เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  
๓. ก าหนดตัวละคร  
๔. เตรียมฉากประกอบการแสดง เครื่องแต่งตัว  
๕. ซ้อมการแสดงละคร  
๖. แสดงละคร 
 



๒๙ 

 

 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

๑. วีดีทัศน์ เรื่อง น้ าตาไหลไม่รู้ตัวทรงพระเจริญ 
๒. วีดีทัศน์ เรื่อง เสียงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
๓. วีดีทัศน์ เรื่อง เปิดปมทวงคืนวังน้ าเขียว 
๒. ใบงาน “ร่วมรักษ์ ชาติไทย” 
๓. กระดาษบรู๊ฟ 
๔. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
๕. คอมพิวเตอร์ 
๖. กระดาษ เอ ๔  
๗. สีชอล์ก 

ชิ้นงาน 
          ๑. ผลการระดมความคิด “ร่วมรักษ์ ชาติไทย” 
          ๒. ละครเกี่ยวกับ การป้องการทุจริต 
          ๓. โลโก้ และค าขวัญ การป้องกันการทุจริต 
การวัดและประเมินผล 

๑. ตรวจผลงานนักเรียน  
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๓. สังเกตการแสดงละครของนักเรียน (พิจารณาจาก เนื้อหา การล าดับเหตุการณ์ ข้อคิดจากละคร) 
๔. สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 

--------------------------------------------- 

  



๓๐ 
 

 

ใบงาน “ร่วมรักษ์ ชาติไทย” 
 
 

ค าชี้แจง 
๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตอบค าถาม ข้อที่ ๑ – ๔ ลงในกระดาษบรู๊ฟ 

  (๑) นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด คนจึงคิดทุจริต ถ้าเป็นนักเรียนจะคิดเช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใด  
(๒) ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกัน “การทุจริต” 
(๓) การทุจริต จะส่งผลต่อชาติบ้านเมืองอย่างไร 
(๔) ในฐานะ ของนักเรียน ควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะมีส่วนในการ ด ารงไว้ซึ่งชาติไทย 

๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ออกแบบ โลโก้ และเขียนค าขวัญ เพื่อรณรงค์และปลูกจิตส านึกการป้องกัน 
    การทุจริต 
๓. ส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
 

--------------------------------------------------------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย              ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมท่ี 8  “เรื่องเล่า : สุจริตชนคนดี ที่ประทับใจ”  จ านวนเวลา    ๑.๕    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ /   ตัวช้ีวัด 

๑. ทักษะกระบวนการคิด  
 - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต  
   - มีวินัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
จุดประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเลือกตัดสินใจปฏิบัติ โดยยึดความถูกต้องได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนไม่พูดปด ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
๓. เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้อง  
๔. เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕. เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากร ให้นักเรียน ดูวีดีทัศน์ บุคคลต้นแบบความซื่อสัตย์    
 ๒. วิทยากรมอบหมายให้กลุ่ม ศึกษาประวัติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ แล้วระดมความคิด และอภิปราย
คุณสมบัติ ของบุคคลผู้นั้น เกี่ยวกับ การกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  ความ
พอเพียง  และความมีจิตสาธารณะ    
 ๓. แต่ละกลุ่มน าเสนอ กลุ่มละ  ๕  นาที 
วัสดุอุปกรณ์ 

๑. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
๒. คอมพิวเตอร์ 

ส่ือ 
 วีดีทัศน์บุคคลต้นแบบความซื่อสัตย์ 
ชิ้นงาน 
 ผลการระดมความคิด อภิปรายถึงคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบ 
การวัดและประเมินผล 
 พิจารณาจากการระดมความคิดของกลุ่ม 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 9  “กิจกรรมค้นหาสุดยอดคนสุจริตพิชิตคอรัปชั่น”  เวลา    ๑.๕    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

๑. ทักษะกระบวนการคิด   
๑.๑ มีทักษะการจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ  
๑.๒ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒. มีวินัย 
๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 - ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๔. อยู่อย่างพอเพียง 
๔.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 
๔.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕. มีจิตสาธารณะ 
๕.๑ ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
๕.๒ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนแยกแยะพฤติกรรมที่ดี ไม่ดี ที่พบเห็นรอบตัวได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนยกตัวอย่าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในค่ายได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้  
๔. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของค่ายได้ด้วยความเต็มใจ  
๕. เพ่ือให้นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
๖. เพ่ือให้นักเรียนรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 
๗. เพ่ือให้นักเรียน ชื่นชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และน าตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีของเพ่ือนไปเป็นส่วน

ในการปฏิบัติตน 
๘. เพ่ือให้นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ช่วยปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
๙. เพ่ือให้นักเรียนให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อื่นได้ 
๑๐. เพ่ือให้นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเองและของใช้ส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. คณะท างานจัดค่ายควรจัดท า แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการอยู่ค่ายของนักเรียน ส าหรับให้นักเรียน
ประเมินเพ่ือนทุกวัน  
 ๒. กลุ่มสรุป ผลคะแนน ที่ได้สังเกต เพื่อนๆ ในกลุ่มเพ่ือคัดเลือก เป็นสุดยอดคนสุจริต พิชิตคอรัปชั่น ของ
กลุ่ม    



๓๓ 

 

 

 ๓. จัดนิทรรศการ ตลาดนัดคนดี  “สุดยอดคนสุจริต พิชิตคอรัปชั่น” 
 ๔. แต่ละกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากนิทรรศการของค่าย 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. เตรียมบอร์ด จัดนิทรรศการ ตลาดนัดคนดี 

ส่ือ 
 แบบสังเกตพฤติกรรม 
ชิ้นงาน 
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. บอร์ด นิทรรศการ ตลาดนัดคนดี 
การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

---------------------------------------------- 
  



๓๔ 

 

 

 
(รายบุคคล) 

แบบสังเกตพฤติกรรม สุดยอดคนสุจริตพิชิตคอรัปชั่น 
ชื่อผู้สังเกต.............................................................................................กลุ่ม.............. .................................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะ รวม 
๒๐ 

คะแนน 
กระบวน
การคิด 

มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ 

อยู่อย่าง
พอเพียง 

มีจิต
สาธารณะ 

๔ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๔ 
คะแนน 

๔ คะแนน 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        
๖        
๗        
๘        
๙        

รวมคะแนน       
 
หมายเหตุ  ไม่ต้องให้คะแนนตัวเอง 
  



๓๕ 

 

 

แบบสรุป สุดยอดคนสุจริต พิชิตคอรัปชั่น 
 

กลุ่ม................................................................. 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ผู้สังเกตคนที่ 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑            
๒            
๓            
๔            
๕            
๖            
๗            
๘            
๙            

๑๐            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย          ระดับช้ันประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 10  “สัญญาใจ ฝากไว้ในแผ่นดิน”   เวลา    ๑.๕    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ /   ตัวช้ีวัด  

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
๑.๑ มีทักษะการจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ  
๑.๒ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒. มีวินัย 
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต 
- ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๔. อยู่อย่างพอเพียง 
- มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕. มีจิตสาธารณะ 
๕.๑ ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
๕.๒ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้อง  
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 
๔. เพ่ือให้นักเรียน ชื่นชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และน าตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี ของเพ่ือนไปเป็นส่วน

ในการปฏิบัติตน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. แจกกระดาษรูปหัวใจ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น 
 ๒. วิทยากรมอบหมายงาน ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ ในระหว่างการอยู่ค่าย ความตั้งใจที่จะท าเพ่ือ
ตนเอง  ครอบครัว และประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ ลงในกระดาษรูปหัวใจ 
 ๓. รวบรวมน าไปติดที่ กระดาษรูปหัวใจใหญ่ของค่าย 
วัสดุอุปกรณ์ 

กระดาษรูปหัวใจ ขนาดประมาณ ครึ่งแผ่นกระดาษ เอ ๔ 
ชิ้นงาน 
 ความประทับใจ ในกระดาษรูปหัวใจ 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. ประเมินจากข้อความประทับใจของนักเรียน 

๒. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
---------------------------------------------- 

 
 



๓๗ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 11  “กัปตันหลายสไตล์”   จ านวนเวลา ๒ ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

ทักษะการคิด 
วัตถุประสงค์  

1. นักเรียนบอกลักษณะของผู้น าแบบต่างๆได้ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของผู้น าแบบต่างๆ  กับประสิทธิภาพการ ท างานกลุ่มได้ 

 สาระส าคัญ         
                           ผู้น ามีอิทธิพลต่อผลงานกลุ่ม  ผู้น าแต่ละลักษณะจะท าให้งานประสบผลส าเร็จภายใต้
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน   
  
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นกิจกรรม(รวบรวมข้อมูล) 
  1.  คัดเลือกตัวแทนนักเรียน  3  คน  ที่มีลักษณะของผู้น า  3  แบบ คือ  ประชาธิปไตย   เผด็จ
การ  และ แบบตามสบาย 
  2.  ตัวแทนนักเรียนทั้ง  3  คน  พับนก 
  3.  แจกบัตรกติกาให้ตัวแทนนักเรียนทั้ง  3  คน  ซึ่งได้รับมอบบทบาทให้แสดงพฤติกรรมที่
แตกต่างกันตามลักษณะของผู้น าและบัตรค าสั่งตัวแทนนักเรียนแต่ละคนจะต้องเก็บไม่ให้ผู้อ่ืนเห็น 
 ขั้นวิเคราะห์(จัดกระท าข้อมูล) 

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่มๆละ  5  คน  ก าหนดให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละคนเข้า
ประจ ากลุ่ม 

2. ตัวแทนนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด  ให้ตัวแทนนักเรียน สอนสมาชิกในกลุ่มพับนก
จากกระดาษให้ได้จ านวนมากที่สุด   ก าหนดท ากิจกรรม   15  นาที 

3. น าผลงานของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันในเรื่องปริมาณและความสวยงาม 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (น าไปใช้) 
                            นักเรียนที่เป็นสมาชิกแต่ละกลุ่ม เล่าถึงลักษณะของผู้น าที่น ามาสอนพับนก  ความรู้สึก  ของ
สมาชิกแต่ละกลุ่มต่อผู้น าของตน  ผู้น าของท่านมีผลต่อการท างานของกลุ่มอย่างไร 
 ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง(การก ากับตนเอง) 
                           นักเรียนเลือกผู้น าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ 
วัสดุอุปกรณ์  
1. กระดาษหนังสือพิมพ์ 
2. บัตรค าสั่งตัวแทนนักเรียน 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

การประเมนิผล(ระดับคุณภาพ) 
 ประเด็นการประเมิน 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
                     2.    แบบแผนการคิด 

3.    ชิ้นงาน 
4.    ท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
              ระดับ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับ

มอบ  บทบาทที่แสดง
พฤติกรรมไม่สมบทบาท  
ขาดความความตั้งใจ 

ปฏิบัติตามกติกาท่ีได้รับ
มอบ บทบาทแสดง
พฤติกรรมไม่สมบทบาท  
มีความตั้งใจน้อย 

ปฏิบัติตามกติกาท่ีได้รับมอบ 
บทบาทแสดงพฤติกรรมได้
สมบทบาท  มีความตั้งใจจริง 

2. แบบแผนการคิด เสนอแผนการด าเนิน 
งานอย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้แก้ปัญหา 
ได้น้อย 

เสนอแผนการด าเนิน 
งานอย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ปาน
กลาง 

เสนอแผนการด าเนิน 
งานอย่างเป็นระบบ 
และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ครบถ้วน 

3.  ชิ้นงาน มีชิ้นงานน้อยกว่า 6ชิ้น ไม่
ประณีต ไม่ค่อยสะอาด 
ต้องปรับปรุง 

ชิ้นงานไม่น้อยกว่า  7  ชิ้น  
ไม่ค่อยประณีต แต่ 
สะอาด เรียบร้อย 

มีชิ้นงาน 10 ชิ้นขึ้นไป มี
ความประณีต สะอาด 
เรียบร้อย  

4 .ท างานเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

เสร็จไม่ทันเวลาที่ก าหนด  
ไม่กระตือรือร้น 
 

เสร็จทันเวลาที่ก าหนด แต่
มีการกระตุ้นให้มีความ
กระตือรือร้น 

ท างานที่ได้รับมอบหมายให้
เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนด
และตรงต่อเวลามีความ
กระตือรือร้นท างานเต็ม
ความสามารถ 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ครูควรจดัสถานการณ์ใหผู้้น าท้ัง  3 แบบปฏิบัตติ้องบอกบทบาทให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความแตกตา่งกันในลักษณะผู้น า  3  
แบบ 
2. กิจกรรมที่น ามาใช้อาจให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปสตัว์ต่าง ๆ จะเลือกประดิษฐ์ในสิ่งท่ีคนอ่ืนท าไมไ่ด้ 
 

---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 12 “ค าพันผูกลูกโซ่”  จ านวนเวลา  45  นาที 

-------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

ทักษะการคิด 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดประยุกต์และคิดสร้างสรรค์ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม 
สาระส าคัญ ค าภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นกิจกรรม  (  รวบรวมข้อมูล  )     
  1.  ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม 
  2.  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  3-5  คน 
  3.  ผู้สอนแจกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ      
 ขั้นวิเคราะห์  (  จัดกระท าข้อมูล  ) 
  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาค าภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์มาตัดแล้วติดลงกระดาษที่แจกโดย
ที่ค าแต่ละค าจะต้องมีพยัญชนะข้ึนต้นตรงกับตัวสุดท้ายที่น ามาต่อให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ก าหนด  30  นาที 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้  (  น าไปใช้  )   
  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าค าท่ีหาได้แล้วแล้วติดลงการะดาษที่ก าหนดมาแยกประเภทของค าโดย
ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม 
 ขั้นสร้างค่านิยมในตนเอง  (  การก ากับตนเอง  ) 
วัสดุอุปกรณ์ 1.  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
  2.  กระดาษ 
  3.  กาว 
  4.  พจนานุกรม  (  ภาษาอังกฤษ ) 
 
การประเมินผล  (  ระดับคุณภาพ  ) 
 ประเด็นการประเมิน 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  แบบแผนการคิด อ่ืนๆ  ( แล้วแต่ละสาระ  กิจกรรม  ชิ้นงาน )  เช่น  เนื้อหาสาระ  การน าเสนอ  
การใช้ภาษา 
 



๔๐ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

จ านวนค าที่หาได้ ต่ ากว่า  10  ค า 10-15  ค า 16  ค าข้ึนไป 
ความถูกต้องในการต่อ
ค า 

มีการต่อค าไม่ถูกต้อง  
7  ค าขึ้นไป 

มีการต่อค าไม่ถูกต้อง  
4-6  ค าขึ้นไป 

มีการต่อค าไม่ถูกต้อง  
1-3  ค า 

แผ่นงานที่ส่ง  (  ที่หา
ค ามาติดกระดาษ  ) 

มีการติดค าต่อกันตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้
ถูกต้อง 

มีการติดค าต่อกันตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสะอาด
เรียบร้อย 

มีการติดค าต่อกันตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้
ถูกต้องและสะอาด
เรียบร้อยอย่างสวยงาม  
มีศิลปะ 

การแยกประเภทค า มีการแยกประเภทค า
ได้ถูกต้องโดยมีผิดบ้าง
มากกว่า  5  ค า     

มีการแยกประเภทค า
ได้ถูกต้องโดยมีผิดบ้าง
ไม่เกิน  5  ค า     

มีการแยกประเภทค า
ได้ถูกต้องทั้งหมด 

ความหมายของค า มีการหาความหมาย
ของค าผิด  เกิน  3  
ค า 

มีการหาความหมาย
ของค าผิด  ไม่เกิน  3  
ค า 

มีการหาความหมาย
ของค าได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

 
ข้อเสนอแนะ     

 ถ้าเป็นระดับชั้นเรียนสูงขึ้นอาจจะเป็นการต่อค าให้เป็นประโยค,  ส านวน,  สุภาษิต,  ค าศัพท์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 13 “อีกาหุบปีก”      จ านวนเวลา    ๒    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 

จุดประสงค์ 
   

พุทธิพิสัย 
จิตพิสัย ทักษะพิสัย 

1.  ปฏิบัติตนตาม 
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
สรุปความ 

1.  มีสมาธิในการอ่าน 
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
2.  แสดงความสนใจ 
ต่อสารที่อ่าน 
3.  ตอบค าถามถูกต้อง 
4.  มีส่วนรว่มในการ
อภิปราย 
5. ท างานเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด 

1.  นั่งตัวตรงให้สายตา
ห่างจากตัวหนังสือ
ประมาณ  1  ฟุต 
2.  เคลื่อนสายตาตาม
ตัวอักษรโดยไม่เคลื่อน
ใบหน้าหรือใช้นิ้วชี้ตาม
ตัวอักษร 
3.  ไม่ท าปากขมุบขมิบ 
หรือ ออกเสียงขณะอ่าน 

2.  ปฏิบัติตามล าดับขั้นของการคิดพ้ืนฐานและ
คิดวิจารณญาณ 

1.  มีสมาธิในการอ่าน 
2.  ตอบค าถามถูกต้อง 
 3.  แสดงความสนใจต่อ
แผนภูมิที่อ่าน 

คิดพ้ืนฐานจากการอ่าน  
คือ ความรู้จ า ความเข้าใจ  
และการน าไปใช้คิด
วิจารณญาณ  คือ การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  
และการประเมินค่า 

3.อ่านเรื่องการละเล่นอีกาหุบปีกแล้ว นักเรียน
กลุ่มสูง,กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ าท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80,70  และ 60 
ตามล าดับ 

1.  มีสมาธิในการอ่าน 
2.  ให้ความร่วมมือท า
กิจกรรม 
 3.  ตอบค าถามถูกต้อง 
4.  แสดงความสนใจต่อ
การอ่าน 
5.  ตรวจทานผลงาน 

1.  มีความคล่องแคล่วใน
การอ่าน 
2.  ปฏิบัติตนตามลักษณะ
ท่าทางในการอ่าน 
3.  สามารถคิดพ้ืนฐาน
ด้านการอ่าน แล้วรู้จ า 
เข้าใจและน าไปใช้คิด
วิจารณญาณ  คือ การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  
และการประเมินค่า 

 
 
 



๔๒ 

 

 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
          ขั้นกิจกรรม(รวบรวมข้อมูล)  
 1.ติดแผนภูมิข้อควรปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติในการอ่านสรุปความบนกระดานด า  แล้วให้นักเรียนอ่านในใจ
และฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็นการทบทวน (10 นาที) 
 2. ติดแถบประโยคการอ่านสรุปความบนกระดานด า ให้นักเรียนอ่านในใจเพ่ือเป็นการทบทวนแล้วช่วยกัน
อภิปรายความหมายของค าตามล าดับขั้นในการอ่านสรุปความท้ัง  6  ขั้น ดังนี้ (10 นาที) 

- ความรู้ความจ า 
- ความเข้าใจ 
- การน าไปใช้ 
- การวิเคราะห์ 
- การสังเคราะห์ 
- การประเมินค่า 

3.  ครูให้ค าแนะน าพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องและอธิบายเพ่ิมเติมในข้อที่นักเรียนยังสงสัย  
(5 นาที) 

          ขั้นวิเคราะห์(จัดกระท าข้อมูล) 
 1. แจกสื่อเรื่องการละเล่น อีกาหุบปีกแล้วให้นักเรียนอ่านก าหนดเวลาให้ 10 นาที 

 โดยให้ปฏิบัติตนตามหลักการอ่านสรุปความ ขณะที่นักเรียนก าลังอ่านครูสังเกตการใช้เวลา ความ   
  สนใจ การมีสมาธิในการอ่าน การจับและการวางเอกสารเมื่อหมดเวลาครูให้ค าแนะน าทั้งแก้ไข 
  ข้อบกพร่อง 

2.  ให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องต่อกันคนละ 1 ประโยคจนจบเรื่อง ครูขออาสาสมัครมาสาธิตวิธีการเล่น
อีกาหุบปีกจ านวน 5 คน โดยครูสังเกตการให้ความร่วมมือและความสนใจในการร่วมกิจกรรม จากนั้นให้
ช่วยกันตอบค าถามจากการอ่านตามล าดับขั้นการอ่านดังนี้ (10 นาที) 
  2.1 การเลือกคนเป็นอีกาสามารถท าวิธีใดได้บ้าง (ความรู้ความจ า) 
           ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (น าไปใช้) 
  2.2 อะไรคือข้อสรุปของเรื่องนี้ (ความเข้าใจ) 
แนวคิด     ข้อสรุปของเรื่องการละเล่นอีกาหุบปีกคือ การเล่นอีกาหุบปีก ผู้เล่นจะใช้นิ้วจิ้มที่ปีกของอีกาแล้วชักนิ้ว
ออกให้ทันก่อนอีกาจะร้องว่าหุบ 
  2.3 นักเรียนจะน าประโยชน์จากการเล่นอีกาหุบปีกไปใช้ในชีวิตประจ าวันอะไรได้บ้าง(การ
น าไปใช้) 
  2.4 คนที่เล่นเป็นอีกาหุบปีกควรจะบอกหุบ อย่างไรจึงจะสนุก (การวิเคราะห์) 
  2.5 การเล่นใดที่มีลักษณะคล้ายกับการเล่นอีกาหุบปีก (การสังเคราะห์) 
      ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง (การสร้างก ากับตนเอง) 
   2.6 ถ้านักเรียนกับเพ่ือนเล่นอีกาหุบปีกบ่อยๆ ต่อไปนักเรียนจะมีลักษณะอย่างไร 
(การประเมินค่า) 
 3.  ให้นักเรียนอ่านเรื่องการละเล่นอีกาหุบปีกอีกครั้งเพ่ือทบทวนแล้วให้ท าแบบฝึกหัด จ านวน  10 ข้อ 
เมื่อหมดเวลาเก็บกระดาษค าตอบให้นักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบโดยครูแนะแนวทางในการตอบแบบฝึกหัดบางข้อ 
และอธิบายเพ่ิมเติมในข้อที่นักเรียนยังสงสัย (10 นาที) 



๔๓ 

 

 

     วัสดุอุปกรณ์ 
 1. แผนภูมิข้อควรปฏิบัติในการอ่านสรุปความ 
 2. แผนภูมิล าดับขั้นในการคิดพ้ืนฐานและคิดวิจารณญาณ 
 3. แผ่นบัตรค ายาก 
 4. สื่อการอ่านเรื่องการละเล่น อีกาหุบปีก 
 5. แบบฝึกหัดการอ่านสรุปความจ านวน 10 ข้อ 
 
การประเมินผล  (ระดับคุณภาพ) 
 

ระดับประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

ความรู้ 
k 

1.  ปฏิบัติตนตาม
หลักการอ่านสรุปความ 
2. ความถูกต้องในการ
ตอบค าถาม 
3. อ่านเรื่องการละเล่น
อีกาหุบปีกแล้ว 
นักเรียน ท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ  60  

1.  ปฏิบัติตนตาม
หลักการอ่านสรุปความ 
2. ความถูกต้องในการ
ตอบค าถาม 
3. อ่านเรื่องการละเล่น
อีกาหุบปีกแล้ว 
นักเรียน ท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ 70 

1.  ปฏิบัติตนตาม
หลักการอา่นสรุปความ 
2. ความถูกต้องในการ
ตอบค าถาม 
3. อ่านเรื่องการละเล่น
อีกาหุบปีกแล้ว 
นักเรียนท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

ทักษะกระบวนการ 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความคล่องแคล่วใน
การอ่าน 
2. การฝึกปฏิบัติ เช่น 
การเคลื่อนตา การจับ
หนังสือ 
3. ท่าทางในการนั่ง
ขณะที่อ่านและการกะ
ระยะสายตาห่างจาก
ตัวหนังสือ 
 

1.ความคล่องแคล่วใน
การอ่าน 
2. การฝึกปฏิบัติ เช่น 
การเคลื่อนตา การจับ
หนังสือ 
3. ท่าทางในการนั่ง
ขณะที่อ่านและการ 
กะระยะสายตาห่าง
จากตัวหนังสือ 
4. ทักษะความคิด
ตามล าดับขั้นได้แก่ ขั้น
คิดพ้ืนฐานจากการอ่าน
คือความรู้จ า ความ
เข้าใจ น าไปใช้ และคิด
วิจารณญาณ 
คือ การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์การประเมิน

1.ความคล่องแคล่วใน
การอ่าน 
2. การฝึกปฏิบัติ เช่น 
การเคลื่อนตา การจับ
หนังสือ 
3. ท่าทางในการนั่ง
ขณะที่อ่านและการ 
กะระยะสายตาห่าง
จากตัวหนังสือ 
4. ทักษะความคิด
ตามล าดับขั้นได้แก่ ขั้น
คิดพ้ืนฐานจากการอ่าน
คือความรู้จ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ 
และคิดวิจารณญาณ 
วิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การ



๔๔ 

 

 

ค่าโดยเน้นขั้นคิด
พ้ืนฐาน 

ประเมินค่าโดยเน้นขั้น
คิดพ้ืนฐาน 

ระดับประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

ทักษะกระบวนการ 
P 
 

  5.ตอบค าถามถูกต้อง
ตามล าดับขั้นของการ
คิดพ้ืนฐานและ
ความคิดวิจารณญาณ
ในการอ่าน 
 

ความรู้สึก 
ตระหนัก 
ค่านิยม 

A 
 
 
 

1. มีสมาธิในการอ่าน
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
2. แสดงความสนใจต่อ
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
3. ตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
4. แสดงความสนใจต่อ
แผนภูมิล าดับขั้นใน
การคิดพ้ืนฐานและคิด
วิจารณญาณ 
5. ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 
 

1. มีสมาธิในการอ่าน
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
2. แสดงความสนใจต่อ
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
3. ตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
4. แสดงความสนใจต่อ
แผนภูมิล าดับขั้นใน
การคิดพ้ืนฐานและคิด
วิจารณญาณ 
5. ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 
6. แสดงความสนใจต่อ
การอ่านสารการละเล่น 
7. การท างานเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 

1. มีสมาธิในการอ่าน
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
2. แสดงความสนใจต่อ
ข้อปฏิบัติในการอ่าน 
3. ตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
4. แสดงความสนใจต่อ
แผนภูมิล าดับขั้นใน
การคิดพ้ืนฐานและคิด
วิจารณญาณ 
5. ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม 
6. แสดงความสนใจต่อ
การอ่านสารการละเล่น
ไทย 
7. การท างานเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

ระดับประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

ความรู้สึก 
ตระหนัก 
ค่านิยม 

A 
 

  8.ความตั้งใจในการ
อ่าน 
9. ความร่วมมือในการ
เล่าเรื่อง ตอบค าถาม
และการท ากิจกรรม
ขณะเรียน 
10.ความสนใจในการ
อ่านเรื่องจากแบบฝึก 
11. ความถูกต้องใน
การตอบค าถามจาก
การอ่านแบบฝึกหัด 
 

 
 
 
 
 
 

อีกาหุบปีก 
 

             จ านวนค าประมาณ  222  ค า 
             ค่าเฉลี่ยพยางค์/ประโยค  117/9 
 
 [อีกาหุบปีกเป็นการละเล่นของเด็กไทยภาคกลางโดยมีจ านวนผู้เล่นประมาณ 4 ถึง 5 คน /1 เริ่มเล่นโดย
การจับไม้สั้นไม้ยาวเพ่ือหาคนเป็นอีกา/2  จากนั้นผู้ที่เป็นอีกายกมือขวาขึ้นและยื่นไปข้างหน้า/3 แขนยกเสมอระดับ
ไหล่/4กางนิ้วมือไว้/5  คว่ ามือลงสมมติเป็นปีกอีกา/6   ผู้เลน่อื่นใช้นิ้วชี้มือขวาจี้ไปที่ฝ่ามือของอีกา/7  อีกาก็ร้องขั้น
ว่า “อีกา” โดยลากเสียง “กา” ให้ยาวออกไป/8 ในขณะที่ยังมีเสียงกาดังอยู่ /9]100 ค า อีกาก็ร้องขึ้นว่า “หุบ” แล้วก็
หุบมือทันที ผู้เล่นทุกคนต้องรีบชักนิ้วกลับ โดยเร็วก่อนที่อีกาจะหุบปีกมาสัมผัสกับนิ้วชี้ตน ถ้าอีกาสัมผัสนิ้วของผู้ใด 
ผู้นั้นต้องเป็นอีกาแทน 
 
 กติกาการเล่นคือ ผู้ที่เป็นอีกาต้องร้อง “หุบ” พร้อมกับหุบปีก จะหุบปีกก่อนที่จะร้อง “หุบ” ไม่ได้ และปีก
ต้องอยู่กับที่ จะลดต่ าตามนิ้วของผู้เล่นไม่ได้ เมื่อหุบปีก ถ้าสัมผัสกับนิ้วชี้ของผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนเลือกคนใดคนหนึ่ง
เป็น “อีกา” ต่อไป นอกจากนี้นิ้วชี้ของผู้เล่นจะต้องสัมผัสกับฝ่ามือของอีกา 
 
 
 



๔๖ 

 

 

แบบฝึกหัดเรื่อง การละเล่น  “อีกาหุบปีก” 
 

ค าสั่ง เขียนกากบาท (X)ทับตัวอักษรในกระดาษค าตอบที่ตรงกับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ในการเล่นอีกาหุบปีกอวัยวะใดที่สมมุติว่าเป็นปีกอีกา 
 ก.  ฝ่ามือที่คว่ าลง   ข.  ฝ่ามือที่หงายขึ้น 
 ค.  แขนข้างซ้าย    ง.  แขนข้างขวา 
2. จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่เป็นกาเมื่อใด 

ก. เมื่อผู้เล่นทุกคนร้อง “หุบ” พร้อมกัน    
ข. เมื่ออีการ้อง “หุบ” พร้อมหุบปีกลง 
ค. เมื่ออีกาจับนิ้วผู้เล่นอื่นพร้อมกับร้อง “หุบ”    
ง. เมื่ออีกาหุบปีกลงพร้อมร้องเสียง “กา” 

3. อะไรคือข้อสรุปของเรื่องนี้ 
ก. การเล่นอีกาหุบปีกให้ผู้เล่นทุกคนเป็นอีกาและมีคนออกค าสั่ง “หุบ” 
ข. การเล่นอีกาหุบปีกให้ผู้เล่นเลียนแบบท่าทางการบินของกา 
ค. การเล่นอีกาหุบปีกให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นกาท่ีก าลังนั่งกกไข่อยู่โดยต้องคอบหุบปีกไว้ 
ง. การเล่นอีกาหุบปีกผู้เล่นจะใช้นิ้วจิ้มที่ปีกของอีกาแล้ว ชักนิ้วออกให้ทันก่อนอีการ้อง “หุบ” 

4. ข้อใดเรียงล าดับการเล่น อีกาหุบปีก ได้ถูกต้อง 
1. หาคนเป็นอีกา 
2. ใช้นิ้วชี้มือขวาจี้ไปที่ปีกอีกา 
3. ลากเสียง “กา”  
4. ร้อง  “หุบ” 

 ก.  2      1     3        4  ข.  2       3    1      4    
 ค.  1     2      3        4  ง.  1       2    4      3  
5. นักเรียนคนใดสามารถน าประโยชน์จากการเล่นอีกาหุบปีกไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ก. อรตั้งใจฟังครูสั่งการบ้านก่อนออดหมดเวลา 
ข. อ่อนชอบร้องเพลงให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
ค. อ้วนฝึกออกก าลังแขนด้วยการยกน้ า 
ง. อ้อมสอนน้องสาวอ่านหนังสือ 

6. เพราะเหตุใดจึงเรียกการเล่นนี้ว่าอีกาหุบปีก 
ก. เพราะมีผู้เล่นส่งเสียงร้องและหุบปีกเหมือนอีกา 
ข. เพราะมีการเล่นกระพือปีกอย่างอีกา 
ค. เพราะมีการท าตัวให้สีด าเหมือนอีกา  
ง. เพราะมีการร้องว่า “หุบ” พร้อมกับหุบมือ 

 
 
 
 



๔๗ 

 

 

7. ผู้เล่นที่ขาดคุณลักษณะใดจะมีโอกาสเป็นอีกามากที่สุด  
 ก.  ขาดความรอบคอบ   ข.  ขาดการฟังอย่างมีสมาธิ 
 ค.  ขาดการออกเสียงอย่างมีพลัง  ง.  ขาดความรับผิดชอบ 
8. เหตุใดจึงใช้วิธีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพ่ือหาคนเป็นอีกา 

ก.  เพ่ือความยุติธรรม   ข.  เพื่อความสะดวก 
ค.  เพื่อความสนุกสนาน   ง.  เพื่อความประหยัด 

9. สถานการณ์ใดคล้ายกับข้อสรุปของเรื่องนี้มากท่ีสุด 
ก. ตาชักชวนหลานๆ ไปท าบุญที่วัด 
ข. ฝ้ายท าหน้าที่ในการเป็นจราจรอาสาประจ าโรงเรียน 
ค. ไหมจะฟังเสียงสัญญาณนกหวีดจราจรก่อนข้ามถนน 
ง. แพรฝึกซ้อมวิ่งให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เป็นหวัด 

10. จากเรื่องนี้ข้อใดเป็นเท็จ 
ก.  อีกามีสีด า    ข.  อีการ้องเสียง “กา” 

 ค.  อีกามีปีก    ง.  อีกาหุบปีกเมื่อได้ยิน  “หุบ” 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 14  “แข่งเรือบก”      จ านวนเวลา    ๑    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 

ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์ 
  

๑. นักเรียนสามารถบอกวิธีการในการท างานร่วมกันได้ 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกาท่ีก าหนดขึ้นได้ 

สาระส าคัญ   การที่คนเราต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน จ าเป็นต้องรู้จักปรับตัวเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน 
โดยต้องมีระเบียบและมีวินัยในตัวเอง 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
             ขั้นกิจกรรม ( รวบรวมข้อมูล )  

1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเข้า แถวตอนลึก แต่ละคน 
ห่างกัน  1 ช่วงแขน 

2. ครูบอกกติกาการเล่นว่า ให้ทุกคนนั่งลงโดยคนที่อยู่ถัดไปใช้ขา สองข้างมาเกี่ยวเอวคน 
ข้างหน้าไว้ และใช้มือท้าวพื้นไว้เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเริ่ม ให้แต่ละแถวพาแถวของตัวเองไปให้ถึงจุดเส้นชัย โดย
ใช้การถัดตัวไปข้างหน้า แถวใดถึงเส้นชัย แถวนั้นชนะ ครูให้สัญญาณหยุดเล่น 
            ขั้นวิเคราะห์ ( จัดกระท าข้อมูล )   

3. ครูซักถามนักเรียนน าไปสู่การวิเคราะห์ตามประเด็น ดังนี้ 
  3.1 กลุ่มชนะมีวิธีการท างานอย่างไร จึงท าให้กลุ่มชนะ    
 3.2 กลุ่มช้าเพราะเหตุใด 

3.3 คนกลางแถวมีความรู้สึกอย่างไรที่ต้องท าตามคนอ่ืนถ้าไม่ปฏิบัติตามหัวแถว 
ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 

3.4 การมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน มีความส าคัญอย่างไร 

              ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้  ( น าไปใช้ )  
4. ครู นักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมนี้ และตั้งเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน 

 

ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง  ( การก ากับตนเอง )   
นักเรียนปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนปฏิบัติร่วมกัน โดยมีระเบียบวินัยในตนเอง 

วัสดุอุปกรณ์     เส้นชัย นักเรียน นกหวีด 
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การประเมินผล  ( ระดับคุณภาพ ) 
         ประเด็นการประเมิน 

1.ข้อมูล 
2. แบบแผนการคิด 
3. อื่น ๆ (แล้วแต่สาระกิจกรรม ชิ้นงาน) เช่น เนื้อสาระ การน าเสนอ การใช้ภาษาเกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. ข้อมูล  
       

ปฏิบัติตามกติกาไม่
ถูกต้อง 

ปฏิบัติตามกติกาผิด
บ้าง บางส่วน 

ปฏิบัติตามกติกาได้
อย่างถูกต้อง 

2. แบบแผนการคิด 
      

น าเสนอความคิดได้
น้อย 

น าเสนอความคิดได้
น้อย ยังขาดเหตุผล 

น าเสนอความคิด
ต่อเนื่อง มีเหตุผล 
อธิบายได้ชัดเจน 

3. ความคล่อง แสดงเป็นทีละท่า ขาด
ตอน หยุด คิดนาน 

แสดงต่อเนื่อง รวดเร็ว 
ไม่หยุดคิด 

แสดงต่อเนื่อง เข้า
จังหวะ รวดเร็วพร้อม
เพรียง 

4. ความรู้สึกตระหนัก ยินดีรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ยินดีรับฟังและปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

ยินดีรับฟัง และ
ตอบสนองอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มใจ 

 
 
ข้อเสนอแนะ    นักเรียนต้องเล่นตามกติกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 15  “คณิตคิดสนุก”     จ านวนเวลา    30  นาที 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์ 
 1.  เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณ 
 2.  เพ่ือฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 3.  เพ่ือส่งเสริมความสนุกสนาน  สามัคคีและมีความสุขในการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ 
 การแก้ปัญหา  ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่  น ามาประยุกต์กับความรู้ใหม่ที่ได้รับโดยมี
การรวบรวมข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นกิจกรรม (รวบรวมข้อมูล) 
  1.ให้นักเรียนทุกคนยืนล้อมเป็นวงกลม พร้อมแจกบัตรตัวเลข  1 – 10 ให้ทุกคน  
คนละ 1 ใบ 
  2.ให้นักเรียนเดินไปตามจังหวะเพลงเป็นวงกลม  และหยุดเมื่อครูให้สัญญาณหยุด  จากนั้นให้
นักเรียนรวมกลุ่มกัน  โดยมีสมาชิกกลุ่มละ  5  คน 
 ขั้นวิเคราะห์ (จัดกระท าข้อมูล) 
  ครูชูบัตรเครื่องหมายบวก หรือ ลบ หรือ คูณ หรือ หาร  พร้อมทั้งบอกค าตอบที่ต้องการ  ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม  น าบัตรตัวเลขของทุกคนในกลุ่มไปร่วมกันคิดค านวณกับเพ่ือนเพ่ือให้ได้ค าตอบตามที่ครูก าหนด
ในแต่ละรอบ  
 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (น าไปใช้)  
  1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกวิธีการคิดให้ได้มาซึ่งค าตอบ  ทีละกลุ่ม  กลุ่มที่ตอบถูกต้องเล่น
ต่อในรอบต่อไป  กลุ่มที่ตอบไม่ถูกต้องให้ออกจากการแข่งขัน 
  2. ครูด าเนินการต่อไปในลักษณะเดิม ในรอบต่อ ๆ ไป  จนกระทั่งได้กลุ่มผู้ชนะ 
 ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง (การก ากับตนเอง) 
  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ร่วมกันก าหนดเครื่องหมายที่จะใช้และค าตอบที่ต้องการและช่วยกันคิด
ค านวณและตรวจค าตอบเอง  เพื่อเป็นการฝึกฝนและน าเสนอสู่เพ่ือนกลุ่มอ่ืน 
 
 
 



๕๑ 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  บัตรตัวเลข  1-10  ให้ครบจ านวนนักเรียนทุกคน ๆ ละ  1  ใบ 
 2.  บัตรเครื่องหมาย  บวก ลบ คูณ  หาร 
 3.  เครื่องเล่นซีดี  พร้อม  ซีดีเพลง 
การประเมินผล (ระดับคุณภาพ) 
 ประเด็นการประเมิน  
  -  ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  -  แบบแผนการคิด 
  -  ความร่วมมือภายในกลุ่ม 
  -  การแสดงความคิดเห็น 
  -  การน าเสนองาน 
 เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1.  ข้อมูล 
      1.1  ปริมาณ 

ค าตอบถูกต้องร้อยละ  
0-59 

ค าตอบถูกต้องร้อยละ  
60-79 

ค าตอบถูกต้องร้อยละ 
80  ขึ้นไป 

2.  แบบแผนการคิด มีการรวบรวมข้อมูล  แต่
ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่เป็น
เหตุเป็นผล   

มีการรวบรวมข้อมูล  แต่
ข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็น
เหตุเป็นผล   

มีการรวบรวมข้อมูล  ที่
เป็นเหตุเป็นผล  
เชื่อมโยงกัน 

3.  ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
มีน้อย  ต้องกระตุ้น
บ่อยครั้ง 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ดี  กระตุ้นเป็นบางครั้ง 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ดีมาก  ท างานเองโดยไม่
ต้องกระตุ้น 

4.  การแสดงความ
คิดเห็น 

มีเพียงบางคนท่ีแสดง
ความคิดเห็น 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ท าตามมติกลุ่ม 

5.  การน าเสนองาน ต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างมากในการน าเสนอ 

การน าเสนอเป็นขั้นตอน
ดีแต่ยังไม่ชัดเจน 

การน าเสนอเป็นขั้นตอน
และชัดเจนดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดเครื่องหมายและค าตอบจ านวนน้อย ๆก่อน  และค านึงถึงระดับชั้นของนักเรียน 
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แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 16  “ค้นหาขุมทรัพย์”  จ านวนเวลา    1    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์  
  1.   เพื่อฝึกการคิดและการเปรียบเทียบ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
สาระส าคัญ       การเล่นเกมคู่กับการเรียนรู้ท าให้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
                   ขั้นกิจกรรม ( รวบรวมข้อมูล )      

1. น าของใส่กล่องโดยไม่ให้นักเรียนเห็น   
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม    
3.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาคล าของในกล่องครั้งละ  1  คนโดยไม่ให้ดู 
4. จับเวลาครั้งละ  30  วินาทีต่อคน 
5. ทุกคนต้องจ าลักษณะของสิ่งของให้มากท่ีสุดแล้วแต่ละคนไปบอกเพ่ือนในกลุ่มและช่วยกันหา

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามสิ่งของนั้น ๆ   
                   ขั้นวิเคราะห์ ( จัดกระท าข้อมูล )    
                           น าค าศัพท์ที่ได้มาเขียนแต่งประโยค                                                             
                  ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ ( น าไปใช้ )   
                           อ่านประโยคให้ครูฟัง 
วัสดุอุปกรณ์      กล่องกระดาษแข็งแรง   1  กล่อง   แม่กุญแจ    ยางลบ   ไม้บรรทัดอย่างสั้น      
                          แหวน     ปากกา   ดินสอ  และอ่ืน ๆ ที่ต้องการจะสอนค าศัพท์ 
  



๕๓ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
                         
ระดับ 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

ความรู้ จ าสิ่งของได้น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของสิ่งของ
ทั้งหมด 

จ าสิ่งของได้  ครึ่งหนึ่ง
ของสิ่งของทั้งหมด 

จ าสิ่งของได้เกิน
ครึ่งหนึ่งของสิ่งของ
ทั้งหมด 

กระบวนการคิด แต่งประโยคไม่ได้และ
ต้องได้รับการแนะน า 

แต่งประโยคได้แต่ต้อง
ได้รับค าแนะน าเป็น
บางส่วน 

แต่งประโยคได้เองและ
ถูกต้อง 

ความสามัคคี ท างานคนเดียว ท างานทุกคนแต่ไม่แบ่ง
หน้าที่กันท า 

ท างานทุกคนแบ่ง
หน้าที่กันท าและ
ช่วยกันคิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย         ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 17  “เวลามีค่า”   จ านวนเวลา    1    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์   

1.  นักเรียนบอกคุณค่าของเวลาได้ 
 2.  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ 
สาระส าคัญ เวลาเป็นของมีค่า  การรู้จักใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ย่อมน าความสุข  

ความส าเร็จมาให้ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

  ขั้นกิจกรรม (รวบรวมข้อมูล)   
 1.  ครูน าสนทนาถึงกิจวัตรประจ าวันของนักเรียน ดังนี้ 
    วันหนึ่งมีก่ีชั่วโมง  นักเรียนตื่นนอนเวลาใด  มาโรงเรียนเวลาใด  และเม่ือถึงโรงเรียนแล้วได้ท า
อะไรบ้าง  กลับถึงบ้านท าอะไรบ้าง  หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่าเวลาใดเป็นเวลาว่างของนักเรียน 
  2.  ให้นักเรียนจับฉลากบัตรค า  หรือบัตรภาพที่เตรียมไว้  และให้ผู้ที่มีบัตรเหมือนกัน เข้ากลุ่ม
เดียวกัน 
  3.  แต่ละกลุ่มช่วยกันบอกประโยชน์ของกิจกรรม  ตามบัตรค าหรือบัตรภาพนั้น  และช่วยกัน
คัดเลือกกิจกรรมที่นักเรียนจะน าไปปฏิบัติเมื่อมีเวลาว่าง 
  4.  แต่ละกลุ่มรายงาน  แล้วครูช่วยสรุปให้เห็นคุณค่าของเวลาว่างและควรใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
 ขั้นวิเคราะห์ (จัดกระท าข้อมูล) 

ครูซักถามนักเรียนเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ตนเองดังนี้ 
1.  นักเรียนใช้เวลาว่างท ากิจกรรมอะไรบ้าง  ระบุ  2  กิจกรรม ท าไมจึงชอบท ากิจกรรมนั้น ๆ  

กิจกรรมนั้น ๆ  ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  โดยเฉพาะด้านการเรียน 
2.  ปัญหา  อุปสรรค  ในการท ากิจกรรมมีหรือไม่  อย่างไรและแก้ไขอย่างไร 
3.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการใช้เวลาว่างและผลเสียของการปล่อยเวลาว่างไป ไม่ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
4.   ถ้านักเรียนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ นักเรียนจะมีวิธีการแก้อย่างไร  

 
 
 



๕๕ 

 

 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (น าไปใช้) 
1.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า  การเห็นคุณค่าของเวลา  และรู้จักแบ่งเวลา 
ในแต่ละวันว่า  ช่วงเวลาไหนควรท าอะไร  จะท าให้สามารถใช้เวลาอย่างมีคุณค่า  เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง (การก ากับตนเอง)   
  สร้างนิสัยในการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
วัสดุอุปกรณ์ บัตรค าหรือบัตรภาพ :  ฟังเพลง  ดูโทรทัศน์  เล่นกีฬา  เข้าห้องสมุด  อ่านหนังสือ 

วาดภาพ  ท าการบ้าน   
การประเมนิผล (ระดับคุณภาพ) 
 ประเด็นการประเมิน 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  แบบแผนการคิด 
  อ่ืน ๆ (แล้วแต่สาระ กิจกรรม ชิ้นงาน) เช่น เนื้อหาสาระ การน าเสนอการใช้ภาษา 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ระดับคุณภาพ 
ประเด็นการประเมิน 1 2 3 

ด้านคุณภาพ ระบุกิจกรรมการใช้
เวลาว่าง   

ระบุกิจกรรม และ
เสนอแนะประโยชน์ของ
กิจกรรม 

ระบุกิจกรรมเสนอ แนะ
ประโยชน์ของกิจกรรม
และน าไปปฏิบัติ  

ด้านปริมาณ น าเสนอกิจกรรม 
การใช้เวลาว่างที่มี
ประโยชน์ได้   
 1  กิจกรรม 

น าเสนอกิจกรรม 
การใช้เวลาว่างที่มี
ประโยชน์ได้   
2  กิจกรรม 

น าเสนอกิจกรรม 
การใช้เวลาว่างที่มี
ประโยชน์มากว่า   
2  กิจกรรมขึ้นไป 

แบบแผนการคิด คิดเป็นระบบรวบรวม
ข้อมูล  

คิดเป็นระบบรวบรวม
ข้อมูลเปรียบเทียบและ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล     

คิดเป็นระบบรวบรวม
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
และไตร่ตรองด้วย
เหตุผล    น าไปใช้  

การใช้ภาษา ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจยาก  
ต้องใช้การตีความ แปล
ความเป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ภาษาท่ีง่ายแก่การ
เข้าใจ เป็นส่วนใหญ่ มี
เพียงบางค าท่ีต้อง
ตีความหรือแปลความ 

ใช้ภาษาท่ีสละสลวยง่าย
แก่การท าความเข้าใจ 
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ ครูอาจดัดแปลงกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม 

 
 



๕๖ 

 

 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 

กิจกรรมที่ 18 “ใครท า”   จ านวนเวลา    1    ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------- 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
 
จุดประสงค์  
 นักเรียนบอกสาเหตุของการเกิดมลพิษจากอาชีพ  ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้ 

สาระส าคัญ       มลพิษเกิดจากควันท่อไอเสียรถยนต์    การทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง    ควันด าแก๊สพิษจาก       
                          จากโรงงานอุตสาหกรรม   การใช้ยาฆ่าแมลงและการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
             ขั้นกิจกรรม ( รวบรวมข้อมูล )  

    ครูให้นักเรียนดูภาพต ารวจจราจรใส่หน้ากากป้องกันควันพิษ  แล้วร่วมกันอภิปราย  ดังนี้                     
1. เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดข้ึนที่ไหน   เพราะอะไร 
2.  ท าไมต ารวจต้องสวมหน้ากาก                                                                                                                               

                           3. ถ้าต ารวจไม่สวมหน้ากากจะเป็นอย่างไร  เพราะอะไร    
              จากนั้นร่วมกันสรุปว่า  ถนนในเมืองใหญ่จะมีควันเสียจากรถยนต์ ซึ่งเป็นอันตราย 
 
            ขั้นวิเคราะห์ ( จัดกระท าข้อมูล )   

   ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าในแต่ละวันนักเรียนพบเห็นอะไรบ้างที่เป็นผลเสียต่ออากาศ   น้ า  ดิน  ซึ่ง
ท าลายสุขภาพของเราโดยตรง 

    
            ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้  ( น าไปใช้ )   
  แบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยกันคิดและสรุปเป็นแผนผังความคิดน าไปจัดแสดงป้ายนิเทศ 
 

             ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง  ( การก ากับตนเอง )   
 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากมลพิษต่างๆที่เกิดจากอาชีพ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
 

วัสดุอุปกรณ์     รูปภาพต ารวจจราจรใส่หน้ากากป้องกันควันพิษ 
  

การประเมินผล  ( ระดับคุณภาพ ) 
         ประเด็นการประเมิน 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
2.  แบบแผนการคิด 
3.  เนื้อสาระ  
4.  การเขียนสะกดถูก  ผิด 



๕๗ 

 

 

ระดับ 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. ข้อมูล  - มีข้อมูลการเกิดมลพิษ
จากอาชีพและสาเหตุ 1 
ข้อ 

- มีข้อมูลการเกิดมลพิษ
จากอาชีพและสาเหตุ   
  2 – 3 ข้อ 

- มีข้อมูลการเกิดมลพิษ
จากอาชีพและสาเหตุ   
มากกว่า 3 ข้อ 

2. แบบแผนการคิด 
     การน าเสนอ 

น าเสนอสับสน  ไม่เป็น
เหตุเป็นผลกัน 

น าเสนอเป็นล าดับ
เหตุการณ์ แต่ยังขาด
ความเป็นเหตุเป็นผล 

น าเสนอสาเหตุการเกิด
มลพิษจากอาชีพได้ มี
เหตุผล เชื่อมโยงต่อเนื่อง 

3. เนื้อหาสาระ มีเนื้อหาสาระน้อย มีเนื้อหาสระปานกลาง 
ไม่ครอบคลุม 

มีเนื้อหาสาระมากเห็น
โทษของการเกิดมลพิษ 

4. การเขียนสะกดถูกผิด มีการเขียนค าผิด                
เกิน 3  ค า 

มีการเขียนค าผิด  1  ค า 
แต่วางสระวรรณยุกต์ไม่
ถูกต้อง 

เขียนค า / ข้อความถูก
หมด ไม่มีค าผิด 

 
ข้อเสนอแนะ     1. ครูและนักเรียนช่วยกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับมลพิษอย่างหลากหลายตามโอกาส 

              2. ให้นักเรียนช่วยกันสะสมภาพเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมลพิษและการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 19  “ชวนคิดชวนแก้”   จ านวนเวลา    1    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 2.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่ม 
สาระส าคัญ 
 การแก้ปัญหา  ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่  น ามาประยุกต์กับความรู้ใหม่ที่ได้รับโดยมี
การรวบรวมข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นกิจกรรม  (รวบรวมข้อมูล) 

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นและเกิดข้ึนใกล้ตัวนักเรียน 
2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4 - 5  คน 

 ขั้นวิเคราะห์ (จัดกระท าข้อมูล) 
  ให้ตัวแทนกลุ่มมารับวัสดุอุปกรณ์และจับฉลากปัญหา   ที่ร่วมกันน าเสนอใน 
ข้อ 1 เพ่ือน าไปคิดแก้ปัญหาภายในกลุ่ม โดยตั้งชื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ เช่น 
    1.  ปัญหานักเรียนไม่ท าการบ้าน 
   2.  ปัญหาขยะในโรงเรียน 
    3.  ปัญหาห้องน้ าห้องส้วมในโรงเรียน 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้(น าไปใช้)  
  1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และก าหนดแนวทางในการแก้ ปัญหา  
โดยน าเสนอในรูป  Mind  Mapping  ลงในกระดาษปรู๊ฟ 
  2.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน 
 ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง(การก ากับตนเอง) 
  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม  รวมทั้งประโยชน์
และข้อคิดที่ได้รับจากกิจกรรม 



๕๙ 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  กระดาษปรู๊ฟ 
 2.  สีเมจิก 
 3.  ฉลากปัญหา 
การประเมินผล(ระดับคุณภาพ) 
 ประเด็นการประเมิน  
  -  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  -  แบบแผนการคิด 
  -  ความร่วมมือภายในกลุ่ม 
  -  การแสดงความคิดเห็น 
  -  การน าเสนองาน 
  



๖๐ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1.  ข้อมูล 
      1.1  คุณภาพ 

เป็นการถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับมาจากห้องเรียน
เป็นความรู้พื้นฐาน 

เป็นการถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับมาจากห้องเรียน
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม  แต่
ขาดการประยุกต์กับ
ข้อมูลใหม่ 

เป็นการถ่ายทอดความรู้
ที่ได้รับมาจากห้องเรียน
เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม  และ
ประยุกต์ข้อมูลใหม่ที่เป็น
เหตุเป็นผลกัน 

2.  แบบแผนการคิด มีการรวบรวมข้อมูล  แต่
ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่เป็น
เหตุเป็นผล   

มีการรวบรวมข้อมูล  แต่
ข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็น
เหตุเป็นผล   

มีการรวบรวมข้อมูล  ที่
เป็นเหตุเป็นผล  
เชื่อมโยงกัน 

3.  ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
มีน้อย  ต้องกระตุ้น
บ่อยครั้ง 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ดี  กระตุ้นเป็นบางครั้ง 

ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ดีมาก  ท างานเองโดยไม่
ต้องกระตุ้น 

4.  การแสดงความ
คิดเห็น 

มีเพียงบางคนท่ีแสดง
ความคิดเห็น 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ท าตามมติกลุ่ม 

5.  การน าเสนองาน ต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างมากในการน าเสนอ 

การน าเสนอเป็นขั้นตอน
ดีแต่ยังไม่ชัดเจน 

การน าเสนอเป็นขั้นตอน
และชัดเจนดีมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๑ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรมที่ 20  “ช่วยกันคิด-ง่ายนิดเดียว”      จ านวนเวลา    1    ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ตัวช้ีวัด 
ทักษะกระบวนการคิด    
  - มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
จุดประสงค์ 
 1.   เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา 
 2.   เพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม 
สาระส าคัญ การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ทักษะการคิด แก้ปัญหา 

นอกจากจะเป็นทักษะที่พัฒนาสติปัญญาแล้วยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนา  
  ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นกิจกรรม (รวบรวมข้อมูล) 

1.  ครูน าสนทนาเก่ียวกับปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน 
2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน มอบใบงานสถานการณ์ปัญหา และกระดาษบันทึก กลุ่มละ 
     1 ชุด                                            
3.  ก าหนดให้แต่ละกลุ่มเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้                                        

ขั้นวิเคราะห์ (จัดกระท าข้อมูล) 
แต่ละกลุ่มน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยเขียน ผังความคิด (Mind mapping) 

ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ (น าไปใช้) 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปกิจกรรม 

ขั้นการสร้างค่านิยมในตนเอง (การก ากับตนเอง) 
ให้นักเรียนเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ โดยเชื่อมโยงความคิดเป็นของตนเอง 

วัสดุอุปกรณ์ 1.  ใบงานสถานการณ์ปัญหา 
 2.  กระดาษบันทึก                                                     
การประเมินผล (ระดับคุณภาพ) 
     ประเด็นการประเมิน 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
 แบบแผนการคิด 
 อ่ืนๆ (แล้วแต่สาระ กิจกรรม ชิ้นงาน) เช่น เนื้อหาสาระ การน าเสนอ การใช้ภาษา 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 1 2 3 

1.  ข้อมูล    

1.1 ปริมาณ ปริมาณข้อมูลน้อย ไม่
ครอบคลุม 

มีปริมาณข้อมูลเพียงพอ 
เฉพาะที่เรียนรู้จากใน
ห้องเรียน 

มีปริมาณข้อมูลเพียงพอ 
ครอบคลุมจากท่ีได้ใน
ห้องเรียน และจากแหล่ง
อ่ืนๆ 

1.2 คุณภาพ ข้อมูลเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ได้รับรู้มา 

ข้อมูลมีการเชื่อมโยง จาก
ประสบการณ์เดิม มี
ความถูกต้อง 

ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ชัดเจน ทั้งรูปธรรม และ
นามธรรม 

2.  แบบแผนการคิด น าเสนอสับสน ไม่ล าดับ
ความคิด 

น าเสนอเป็นล าดับ 
ความคิด แต่ยังขาดความ
เป็นเหตุเป็นผล 

น าเสนอเป็นล าดับ
ความคิด เป็นเหตุเป็นผล 
เชื่อมโยงต่อเนื่อง 

3.  เนื้อหาสาระ มีเนื้อหาสาระน้อย มีเนื้อหาสาระปานกลาง 
เห็นประโยชน์ของการ
ประหยัด เพื่อส่วนตัว 

มีเนื้อหาสาระมาก  เห็น
ประโยชน์ของการ
ประหยัด เพ่ือส่วนรวม
และส่วนตัว 

4.  กระบวนการกลุ่ม สมาชิกส่วนน้อย ที่ร่วม
คิด ร่วมกิจกรรม 

สมาชิกส่วนใหญ่ ร่วมคิด 
ร่วมกิจกรรม 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วม
คิด ร่วมกิจกรรม ด้วย
ความตั้งใจ 

 
ข้อเสนอแนะ ตัวอย่างใบงานสถานการณ์แก้ปัญหา 
 - จงบอกวิธีการบริโภคอาหารอย่างประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 
 - จงบอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 

- จงบอกวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 
- จงบอกวิธีการใช้เงินอย่างประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 

 
 
 



๖๓ 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย            ระดับชั้นประถมศึกษา 
กิจกรรม “ สัญญาใจ ปลูกต้นไม้สุจริต”   เวลา    ๑    ชัว่โมง 

--------------------------------------------------------------------- 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ /   ตัวช้ีวัด  

๑. ทักษะกระบวนการคิด    
๑.๑ มีทักษะการจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ  
๑.๒ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๒. มีวินัย 
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต 
- ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

๔. อยู่อย่างพอเพียง 
- มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕. มีจิตสาธารณะ 
๕.๑ ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน 
๕.๒ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้อง  
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 
๔. เพ่ือให้นักเรียน ชื่นชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และน าตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี ของเพ่ือนไปเป็นส่วน

ในการปฏิบัติตน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. แจกกระดาษรูปหัวใจ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น 
 ๒. วิทยากรมอบหมายงาน ให้นักเรียนเขียนความประทับใจ ในระหว่างการอยู่ค่าย ความตั้งใจที่จะท าเพ่ือ
ตนเอง  ครอบครัว และประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ ลงในกระดาษรูปหัวใจ 
 ๓. รวบรวมน าไปห้อยก่ิงต้นไม้สุจริต 
 วัสดุอุปกรณ์ 

- กระดาษรูปหัวใจ ขนาดประมาณ ครึ่งแผ่นกระดาษ เอ ๔ 
- เชือกห้อยกระดาษรูปหัวใจ 
- กิ่งต้นไม้สุจริต 

 
ชิ้นงาน 
 ความประทับใจ ในกระดาษรูปหัวใจ 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. ประเมินจากข้อความประทับใจของนักเรียน 

๒. สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
---------------------------------------------------------------------- 


