
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

                

                     
                   

                                                       

        
                                          

       STRONG”



บทคัดย่อ 

ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นอกห้องเรียน
ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียน เกิดความตระหนัก เกิดแรง
บันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน ในโรงเรียนสุจริต เกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวน  การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ   หัวใจ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  ซึ่งประกอบด้วย  S (Sufficient) : ความพอเพียง   T (Transparent) : ความโปร่งใส  R (Realize) : ความ
ตื่นรู้    O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า    N (Knowledge) : ความรู้   G (Generosity) : ความเอื้ออาทร  

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุรติ ผ่านทางการจดั กิจกรรมค่าย
เครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG”: จิตพอเพียงต้านทจุรติ  
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมคา่ยเครือขา่ยผู้น าเยาวชนไทยหัวใจ 
“STRONG”  
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  ประจ าปีงบประมาณ 
2565  
  จ านวนนักเรียนแกนน าทัง้หมด 150 คน มาเข้ารว่มกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”  จ านวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.56 

กิจกรรมฐาน มี ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก ่ 
1. ฐานทักษะกระบวนการคิด  กิจกรรม “สังคมของฉัน” 
2. ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 
3. ฐานความซื่อสัตย ์สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent) กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร 
4. ฐานอยู่อยา่งพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคดิ งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 
5. ฐานความเอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 

ความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   นักเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับพอใจมาก มคี่าเฉลี่ย 4.26  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกข้อ  
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ค าน า 

 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” ปีงบประมาณ 
2565 นี้ มีวัตถุเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ที่
ท าให้นักเรียน เกิดความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน
ในโรงเรียนสุจริต เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ปีงบประมาณ 2565 ฉบับน้ี จะยังประโยชน์แก่ทางโรงเรียนในการน าไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
มากขึ้นต่อไป 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 
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สารบัญ 

บทน า           ก 
ค าน า           ข 
สารบัญ           ค 
บทที่ 1 บทน า  
 ความเป็นมาของการจดักิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   1 

วัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  2 
ขอบเขตของการจัดกจิกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”   2 
เป้าหมายของการจัดกจิกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”   2 

 การประเมินผล          3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ         3 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต      4 

ความหมาย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต              4 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ 

การด าเนินงานจัดกจิกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   6 
เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล        7 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”     8 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”     8 
ตารางวิเคราะห์ข้อมูล         9 

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการด าเนินงานกจิกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”     10 
ความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย     11    
ข้อเสนอแนะ          11 

ภาคผนวก 
โครงการค่ายเครอืข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”    
ฐานทักษะกระบวนการคดิ  กิจกรรม “สังคมของฉัน” 

 ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสรา้งวินัยในโรงเรียน”  
  ฐานความซื่อสัตย ์สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent) กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร” 
  ฐานอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคดิ งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 
  ฐานความเอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
การทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่ต้องมาอยู่
ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนอาจมาจากสภาพครอบครัวที่ต่างกัน อาจมีพฤติกรรม
บางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน การพูดจาก้าวร้าว พูดปด พูดค าหยาบ การเล่น
กันด้วยความรุนแรง เป็นต้น 

ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอรัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของ
หลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับ
ประเทศไทย ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบ
ปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายาม ป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่า
ปัญหาการคอรัปชั่นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขเท่าใดนัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต (Upright School)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบน
ฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะน าไปสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ โครงการ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความส าคัญของการคิด
อย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการท าความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไป
เป็นคนเก่งที่ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์
รัปชัน การเรียนการสอนแบบดังกล่าว เริ่มข้ึนจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคม
พื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้ 
  ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” จึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นอก
ห้องเรียนด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียน เกิดความ
ตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน ในโรงเรียนสุจริต เกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวน  การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ  

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  ซึ่ง
ประกอบด้วย  

S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน  การทุจริตอย่าง
ยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  ผู้อื่น และส่วนรวม ความพอเพียงจึง
เป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้  ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้  



T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง นักเรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติกฎหมาย ความโปร่งใส ซึ่งต้อง  ให้ความรู้ความเข้าใจ
และปลุกให้ตื่นรู้  

R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้า  ของปัญหา 
และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิด เมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ ไม่ยินยอมต่อการทุจริต  ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบ ต่อระดับบุคคลและส่วนรวม  

 O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง นักเรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ ส่วนรวมให้ มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว  

N (Knowledge) : ความรู้หมายถึง นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเอง   และส่วนรวม ความ
พอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการ
ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย ไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต  

G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง นักเรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจ ต่อกัน  บนฐาน
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุรติ ผ่านทางการจดั กิจกรรมค่าย
เครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงต้านทจุรติ  
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมคา่ยเครือขา่ยผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”  

3. ขอบเขตของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
- นักเรียนแกนน าโรงเรียนพนมศึกษา จ านวน 150 คน 

4. เป้าหมายของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   
4.1 เชิงปริมาณ   

- นักเรียนแกนน าโรงเรียนพนมศึกษา จ านวน 150 คน และขยายผลสู่ห้องเรียน ร้อยละ 100 
4.2 เชิงคุณภาพ  

   - นักเรียนที่เข้าอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุริตน าความรู้จาก
คุณลักษณะดังกลา่วไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั ด ารงชีวติในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   - นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงตา้นทุจรติได้เป็นอย่างด ี
   - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG” ร้อยละ 90 

5. งบประมาณ  
  - 3,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
  - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
  - ตรวจการน าเสนอผลงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจรติ ผา่นทางการจัด กิจกรรมค่ายเครือข่าย
ผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  2. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG”: จิตพอเพียงต้านทุจริต  
  3. นักเรียนพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมคา่ยเครือขา่ยผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
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บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
           ในการจดัท ารายงานค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”  มีเอกสารที่น ามาอ้างอิงและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

1. คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. ความหมาย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

1. คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” จึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นอกห้องเรียน

ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียน เกิดความตระหนัก เกิด
แรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน ในโรงเรียนสุจริต เกิดคุณลักษณะ 
5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย  

1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล มี
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ไดว้่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้เกิดการการ
กระท าใดๆ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะไดร้ับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไมซ่ื่อสัตย์ 

2. มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีจิตส านกึในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง ขอ้บังคับ 
กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อื่นและ
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมประเทศชาติและสังคมโลก 

3. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤตติรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ 

4. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง นักเรียนมีการด าเนินชีวิตโดยยดึหลักความพอประมาณ ความมีเหตผุล มี
ภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนมีการชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม 
 
2. ความหมาย STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  ประกอบด้วย  

S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน  การทุจริตอย่าง
ยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  ผู้อื่น และส่วนรวม ความพอเพียงจึง
เป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้  ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้  

T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง นักเรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติกฎหมาย ความโปร่งใส ซึ่งต้อง   ให้ความรู้ความเข้าใจ
และปลุกให้ตื่นรู้  

R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้า  ของปัญหา 
และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิด เมื่อได้พบเห็น



สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ ไม่ยินยอมต่อการทุจริต  ในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบ ต่อระดับบุคคลและส่วนรวม  

 O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง นักเรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ ส่วนรวมให้ มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว  

N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเอง   และส่วนรวม ความ
พอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการ
ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย ไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต  

G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง นักเรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจ ต่อกัน  บนฐาน
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

  
ในการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” โรงเรยีนพนมศึกษาประจ าปีงบประมาณ 

2565 ไดจ้ัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา โดยมีหลักการด าเนินงานดังนี้ 

 3.1 การด าเนินงานจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
   กิจกรรมการด าเนินงาน ที่ส าคัญๆ จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมคา่ยฯ 150 คน  ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมค่ายฯ 1วัน  

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ จ านวน
ชั่วโมง 

หมาย
เหต ุ

1  กิจกรรมหน้าเสาธง 
- ร้องเพลงชาติไทย 
- สวดมนต์ไหวพ้ระ 
- กลา่วค าปฏิญาณโรงเรยีนสุจริต 
1. เราจะร่วมกันป้องกันและ
ต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความ
ซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อธ ารงชาติไทยให้
สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐตกิาล 

นางสาวหทัยทพิย์  พลายด้วง  8 
กรกฎาคม 
2565 

1 ชม. - 

2 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5 
ประการ 
- ทักษะกระบวนการคิด 
- มีวินัย 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- จติสาธารณะ 

 

นายเกริกเกียรต ิ จ านง 
นางสาวหทัยทพิย์ พลายด้วง   
นางสาวกัญญารตัน์  ชสูวุรรณ 
นางสุรีวัลย ์ วรรณรัศม ี
นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล 
นายจิรศักดิ์  ชูทพั 

8 
กรกฎาคม 
2565 

6 
ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 



3.2 เครื่องมือและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกจิกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” ประจ าปีงบประมาณ 
2565  มีดังนี ้
  1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น า
เยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
 3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเปิดโลกกวา้งสู่
การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจ 5 คะแนน เท่ากับ พอใจมากที่สุด 
  ระดับความพึงพอใจ 4 คะแนน เท่ากับ พอใจมาก 
   ระดับความพึงพอใจ 3 คะแนน เท่ากับ พอใจปานกลาง 
  ระดับความพึงพอใจ 2 คะแนน เท่ากับ พอใจนอ้ย 
   ระดับความพึงพอใจ 1 คะแนน เท่ากับ พอใจนอ้ยที่สุด 

 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมี
การแปลผลตามคา่เฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี ้
                     คา่เฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พอใจน้อยที่สดุ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายงานผลการค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   โรงเรียนพนมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ  2565  โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดกิจกรรมค่าย เครือข่ายผู้น า
เยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการวางแผนการจัดกิจกรรมค่าย
เครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”ในครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  โรงเรียนพนมศึกษา จ านวน  
150  คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งปรากฏผล ดังต่อไปน้ี   

4.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”    
 จ านวนจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเครอืข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”   ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ปรากฏผลดังตาราง 1  
ตาราง 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ายเครอืข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”      

 จากตาราง 1 พบวา่นักเรียนที่เข้าการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”   
ครั้งนี้ มีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 

4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”    
ข้อ ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ (คน) 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบและข้ันตอนในการด าเนินการกจิกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชน

ไทย หัวใจ “STRONG” เหมาะสม   68 49 20 12 68 
2 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ท าให้เนื้อหา  เข้าใจได้

ง่าย และเน้นการมีส่วนรว่ม เปิดโอกาสให้ซักถาม 78 53 15 3 78 
3  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน  ตาม

คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตได ้ 44 87 18 0 44 
4 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่คุณลักษณะ 5 ประการ  ของ

โครงการโรงเรียนสุจริต ได้ 73 61 13 2 73 
5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นน่าสนใจ เน้นกระบวนการ  มีส่วนร่วม

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน 54 74 21 0 54 
6 นักเรียนสามารถน าแนวทางการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติ  ไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 73 64 12 0 0 
7 ระยะเวลาที่ใชใ้นการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ 

“STRONG”   มีความเหมาะสม 45 76 27 1 45 

รายการ 
การเข้ารว่มกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”    

ม.5 (คน) ม.6 (คน) รวม(คน) 
จ านวนนักเรียน 70 80 150 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 69 80 150 
คิดเป็นร้อยละ 98.57 100 99.78 



 ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่า 

เฉลี่ย 5 4 3 2 1 
1 รูปแบบและข้ันตอนในการด าเนินการกจิกรรมค่าย

เครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” เหมาะสม   2.28 1.32 0.40 0.16 0.00 4.16 
2 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ท าให้

เน้ือหา  เข้าใจได้ง่าย และเน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาส
ให้ซักถาม 2.62 1.42 0.30 0.04 0.00 4.38 

3  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โครงการโรงเรียนสุจริตได้ 1.48 2.34 0.36 0.00 0.00 4.17 

4 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่คุณลักษณะ 5 
ประการ  ของโครงการโรงเรียนสุจริต ได ้ 2.45 1.64 0.26 0.03 0.00 4.38 

5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นน่าสนใจ เน้น
กระบวนการ  มีส่วนรว่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน 1.81 1.99 0.42 0.00 0.00 4.22 

6 นักเรียนสามารถน าแนวทางการป้องกันและต่อตา้นการ
ทุจริต  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.45 1.72 0.24 0.00 0.00 4.41 

7 ระยะเวลาที่ใชใ้นการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ า
เยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   มีความเหมาะสม 1.51 2.04 0.54 0.01 0.00 4.11 

 รวม 4.26 
 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   
นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ นักเรียนสามารถน าแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ท าให้เนื้อหา  เข้าใจได้ง่าย และเน้น
การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ซักถามและ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่คุณลักษณะ 5 ประการ  ของ
โครงการโรงเรียนสุจริตได้ มีค่าเฉลี่ย 4.38  ในเรื่อง กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นน่าสนใจ เน้นกระบวนการ  มี
ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วน
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.11 
แต่ยังอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
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บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   นักเรียนนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   นักเรียน
นักเรียน 
 5.1.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”    ประจ าปี
งบประมาณ 2565  
 -  จ านวนนักเรียนแกนน าทั้งหมด 150 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”    จ านวน 149 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.56 

- กิจกรรมฐาน มี ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ 
1. ฐานทักษะกระบวนการคิด  กิจกรรม “สังคมของฉัน” 

  ผลที่ได้ นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้ วิเ คราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเอง  และส่วนรวม ความพอเพียงต้าน
ทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตใน
ระยะยาว รวมทั้งความละอาย ไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาของการ ทุจริต ความตื่นรู้จะเกิด
เมื่อพบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต  

2. ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน”  
ผลที่ได้  นักเรียนมีการยอมรับและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน มุ่ง

พัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐาน ความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรม
สุจริตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
  3. ฐานความซื่อสัตย์ สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent) กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร” 

 ผลที่ได ้  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักปฏิบัติ   ระเบียบ ข้อปฏิบัติและกฎหมาย
ด้านความโปร่งใส รู้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต น าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  การทุจริตได้  
  4. ฐานอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคิด งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 
  ผลที่ได้   นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามาประยุกต์เป็นหลักในการท างาน 
การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน การทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมี
เหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  ผู้อื่นและส่วนรวมความพอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท า
การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้  ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้ ท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ าใจต่อผู้อื่น และ
ช่วยเหลือสังคม  
  5. ฐานความเอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 

 ผลที่ได ้  มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง ไม่ เอื้อต่อการรับหรือการ
ให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง นักเรียนปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะได้ 
อย่างเหมาะสม ท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ าใจต่อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมและชุมชน  

 



5.1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   นักเรียน 
โดยรวมอยูใ่นระดับพอใจมาก มคี่าเฉลี่ย 4.26  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพงึพอใจใน
ระดับมาก ทุกข้อ  

 
5.2  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - นักเรียนต้องการรับประทานอาหารในหอประชุมและนั่งร่วมกันเป็นโต๊ะโดยพร้อมเพรียงกัน 
 - นักเรียนต้องเพิ่มระยะเวลาในการจดักิจกรรม เป็น 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ       : ค่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
สนองกลยุทธที่        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ 
                              และทันสมัย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
                   3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                   4. มีสื่อ เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย  
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 1. นายเกริกเกียรต ิจ านง  

       2. นางสาวหทัยทพิย์  พลายด้วง 
ระยะเวลาด าเนินการ: ตลุาคม 2564 - 29 กันยายน 2565 
....................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
                  เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน 
สังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน  
สังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิดการ 
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหา  
ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  โรงเรียนพนมศึกษา ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน เมื่อมีการด าเนินงานแล้วก็จะ
ได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้ม ีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และเพื่อเป็นแกนน า
ในการขับเคลื่อนในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” จึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นอกห้องเรียน
ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียน เกิดความตระหนัก เกิดแรง
บันดาลใจ เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน ในโรงเรียนสุจริต เกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวน  การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ   หัวใจ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  ซึ่งประกอบด้วย  S (Sufficient) : ความพอเพียง   T (Transparent) : ความโปร่งใส  R (Realize) : ความ
ตื่นรู้    O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า    N (Knowledge) : ความรู้   G (Generosity) : ความเอื้ออาทร  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุรติ ผ่านทางการจดั กิจกรรมค่าย
เครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงต้านทจุรติ  
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมคา่ยเครือขา่ยผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”  

3. ขอบเขตของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
- นักเรียนแกนน าโรงเรียนพนมศึกษา จ านวน 150 คน 
 



4. เป้าหมายของการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”   
4.1 เชิงปริมาณ   

- นักเรียนแกนน าโรงเรียนพนมศึกษา จ านวน 150 คน และขยายผลสู่ห้องเรียน ร้อยละ 100 
4.2 เชิงคุณภาพ  

   - นักเรียนที่เข้าอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุริตน าความรู้จาก
คุณลักษณะดังกลา่วไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั ด ารงชีวติในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   - นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงตา้นทุจรติได้เป็นอย่างด ี
   - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG” ร้อยละ 90 

5. งบประมาณ  
  - 3,000 บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1.นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโครงการโรงเรียนสุจริต ผา่น
ทางการจัด กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น า
เยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
2.นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตาม
แนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงตา้น
ทุจริต  
3.นักเรียนรู้จักการอยูร่่วมกัน การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การเคารพ
กฎระเบียบ ความม ีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงตน และความมี
น้ าใจ เอาใจใสต่อสังคมสว่นรวม 
4. กเรียนพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม
ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”  
 

-จากผลงานนักเรียน 
-การเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินการท า
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้ารว่มกิจกรรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจรติ ผา่นทางการจัด กิจกรรมค่ายเครือข่าย
ผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
  2. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตน ตามแนวคิด “STRONG” : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
  3. นักเรียนพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมคา่ยเครือขา่ยผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2565 

ณ หอประชุมโรงเรียนพนมศึกษา 
 

เวลา กิจกรรม 

07.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 10.30 น.  พิธีเปิด  
- เคารพธงชาติ/ไหวพ้ระ สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
- พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางผกา สามารถ ผูอ้ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
- บรรยายพิเศษ เปิดงานโดย นายเกรกิเกียรต ิจ านง หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

10.30 – 10.45 น.  อาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  - ให้ความรู ้เรื่อง STRONG จิตพอเพียง ต้านทจุริต โดย นางสาวหทัยทพิย์  พลายดว้ง 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” จิตพอเพียง  
ฐานที่ 1 ทักษะกระบวนการคดิ  “STRONG” จิตพอเพียง  
ฐานที่ 2 มีวินัย  “STRONG” จิตพอเพียง  
ฐานที่ 3 ซื่อสัตย์ สุจริต  “STRONG” จิตพอเพียง  
ฐานที่ 4 ความพอเพียง  “STRONG” จิตพอเพียง  

           ฐานที ่5จติสาธารณะ “STRONG” จิตพอเพียง  

16.00 น - 16.30 น.  - สรุปความรู ้และสะท้อนผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
- คณะครูวิทยากรและนกัเรียนถ่ายรูปร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
ทักษะกระบวนการคิด : มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์คิดแก้ปัญหา  

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง นักเรียนตอ้งมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทจุรติ ผลกระทบ ที่มีต่อตนเอง  และส่วนรวม ความ
พอเพียงต้านทจุรติ การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการ
ทุจริตในระยะยาว รวมทัง้ความละอาย ไม่กล้าท าทุจริต และความไมท่นเมื่อพบเห็นว่ามีการทจุรติเกิดขึ้น เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

R (Realize) ความตื่นรู้: มีความรูค้วามเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาของการ ทุจริต ความตื่นรู้
จะเกิดเมื่อพบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงตอ่การทุจรติ  

จุดประสงค์   
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต   
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ กระบวนการ

คิดวิเคราะห์ บอกถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและโลก  
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทจุริต  
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาของการทุจริต สามารถวเิคราะห์ความเสี่ยงต่อ การทุจริต 

และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงได้  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1) ครูให้นักเรียน อา่นข้อความดังนี ้“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

เจา้หน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับน าผลประโยชน์ของตนเองเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธพิลต่อการใช้อ านาจหน้าที ่หรือการใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาตัดสินใจ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน หรือทรพัย์สินอื่นใด ส าหรับตนเองหรือบุคคลอื่น” 
และอภิปรายร่วมกันวา่ 

 - มีความคิดเห็นต่อข้อความดังกลา่วอย่างไร  
 - เป็นการกระท าที่สามารถท าได้หรือไม ่ 
 - ใครคือผู้ไดร้ับผลกระทบ  
 - สาเหตุใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลบัน าผลประโยชน์ของตนเองเข้าไป

แอบแฝง โดยครูยังไม่ต้องสรุปความถูกต้องของเหตุการณ์ที่ปรากฏ  
2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คนให้นักเรียนศึกษาข้อความ สรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด และ

น าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกัน  
  2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม จับฉลากหัวข้อ ได้แก ่ 
  - การน าวัสดุของโรงเรียนมาใช้ส่วนตวั   
  - การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ  
  - การน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาชาร์ตที่โรงเรียน   
  - การใช้น้ าประปาโรงเรยีนมาล้างรถจักรยานยนต์ส่วนตวั   
  

ค่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG”  
ฐานทักษะกระบวนการคิด   กิจกรรม “สังคมของฉัน”  

 



 2.2 นักเรียนวางแผนการท ากจิกรรม ได้แก่ สถานการณ์/ อุปกรณ์ตา่งๆ ตามความเหมาะสม  
 2.3 นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์กิจกรรมและด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
3) นักเรียนน าเสนอแผนผังความคดิกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที โดยให้นักเรียนคนอื่นๆ เป็นผู้ชม และร่วมกัน

แสดงความคดิเห็นต่อสาระส าคัญในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงกับ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน   

4) นักเรียนแต่ละกลุ่ม รว่มกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ“สังคมของฉัน” ของแต่ละกลุ่ม เพือ่จะ
น าไปสู่การตดัสินใจ  ที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการปฏิบัติตน  

5) นักเรียนร่วมกันสรุปและสะท้อนผลที่ได้รับจากกิจกรรม   

วัสดุอุปกรณ์  
1) สื่อการเรียนรู ้  
 1.1 กระดาษปรูฟ๊  
 1.2 ปากกาเมจิก  

การประเมินผล  
1) ประเมินการท ากจิกรรมฐาน 

เครื่องมือที่ใช้การประเมิน  
1) แบบประเมินการท ากจิกรรมฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมฐานด้านทักษะกระบวนการคิด และ R (Realize) : ความตื่นรู ้

กิจกรรม “สังคมของฉัน” 

นักเรียนกลุ่ม............................................................................................................................................ 

ล าดับ พฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1 สามารถคิดวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้      

2 บอกหรือชี้แจงความส าคญัและจ าเป็นสิ่งของ สาธารณะ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอยา่งมี ความสุขได้ 

     

3 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์คดิแก้ปัญหา      

4 คิดตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติตนจากกิจกรรมที่ แสดงได้อย่างถูกต้อง      

5 ให้ความรว่มมือ/ปฏิบัติงานกลุ่ม      

6 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใน ไม่หวังผลตอบแทน      

7 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดท าบท ละครที่สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการคิด 

     

8 นักเรียนสามารถรว่มมือกันในการร่วมมือกัน ในการท าโครงการ/กิจกรรม
การแบ่งปัน  การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวัง ผลตอบแทน 

     

9 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจรติ ได ้      

10 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงได ้      

รวม      

เฉลี่ย      

 
    

 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคิด และ R (Realize) : ความตื่นรู ้

เป็นการน าผลการประเมนิมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจดักิจกรรม  โดยก าหนดมิติใน
ภาพรวม ตามเกณฑใ์นการตดัสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 

41 - 50  ดีเยี่ยม 

31 - 40  ดีมาก 

21 - 30  ดี 

11 - 20  พอใช ้

1 - 10  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทจุรติ 

 
วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการตอ่ต้านและป้องกันการทจุรติ 

ภาพกิจกรรม 
ฐานทักษะกระบวนการคิด กิจกรรม “สังคมของฉัน” 

 



 
 

 
 

 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาของการทุจริต สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ การทจุรติ และ

สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงได้ 
 

 



 
 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
  มีวินัย : การยอมรับและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของห้องเรียน โรงเรียน  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
  O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า : มุ่งพัฒนาและปรบัเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐาน 

ความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสรา้งวัฒนธรรมสุจริต  

จุดประสงค์   
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามคุณลักษณะดา้นความมีวินัย  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองบนพื้นฐานของความโปร่งใส  
3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสร้างวัฒนธรรมสจุรติบนพื้นฐานของความพอเพียง  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1. ก าหนดประเด็นอภิปราย “ท ำไมนักเรียนต้องท ำเข้ำแถวท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงในทุกๆเช้ำ !”  
2. นักเรียนแต่ละคน เขียนค าตอบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ลงในกระดาษทีค่รูแจกให ้ นักเรียนน า

กระดาษมาหย่อนลงในกล่อง 2 ใบที่ครูเตรียมไวแ้ละยืนประจ ากล่อง ซึ่งหน้ากล่องจะมี สัญลักษณ์ A และ B เพื่อ
จ าแนกค าตอบ   

3. นักเรียนจากทั้ง 2 กลุ่มค าตอบ จับคู่กัน และแลกเปลี่ยนค าตอบซ่ึงกัน เช่น “ท าไมเธอจึง เห็นด้วย” 
หรือ “ท าไมเธอจึงไม่เห็นด้วย”   

4. นักเรียนสังเกตภาพถ่ายบริเวณต่างๆ ในโรงเรยีนของตนเอง ทั้งการเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง เข้า
แถวซื้ออาหารที่โรงอาหาร จดัเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ จัดเก็บสิ่งของไม่เป็นระเบียบ และร่วมกันวิเคราะห์ 
ประเด็นต่างๆ ได้แก ่ 

  1) นักเรียนรู้สึกอย่างไรกบัการเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกช้าและการไม่เข้าแถว  
  2) นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย 
  3) นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนที่ขาดระเบียบ วินัยอย่างไร  
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน รว่มกันคดิ โครงการเพื่อรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการมี

ระเบียบ วินัยของนักเรียนตามความเหมาะสมในบริบทของแต่ละโรงเรียน  
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอโครงการ หลังจากนั้นร่วมกันพิจารณาโครงการที่น าเสนอ แล้วโหวต

เลือกกลุ่มที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในด้านประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่วมของ นักเรียน และด้านความ
คุ้มค่า เป็นโครงการของชั้นเรียนที่นักเรียนทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติโครงการ ดังกลา่ว 

 7. นักเรียนร่วมกันสะทอ้นผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน”  
 

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
1) รูป การท ากิจกรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน การต่อแถวซื้อของ 
2) ใบงาน แบบฟอร์มโครงการ  

การประเมินผลการเรียนรู้  
1. วิธีการประเมิน  
  - การน าเสนอผลงาน  
   

กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน” 

 



   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  - แบบประเมินการท ากิจกรรมฐาน 
3. เกณฑ์การตัดสิน  
   - นักเรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับดีข้ึนไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
โครงการ ......................................................................................... 

สมาชิกกลุ่ม 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล   
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. เป้าหมาย   
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วิธีด าเนินการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
5. ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ)  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
6. สถานที่ด าเนินการ  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
8. งบประมาณที่ใช้  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลงานนักเรียน ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) 
กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน” 

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

 
ล าดับ พฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มในการอยูค่า่ย      
2 นักเรียนปฏิบัติตามหลักระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ กฎระเบียบของค่ายได้      
3 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างานที่ไดร้ับมอบหมายจนส าเร็จ

ทันเวลา 
     

4 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริต 

     

5 รู้จักแก้ปัญหาในการท างานเมื่อมีอุปสรรค      
6 นักเรียนปรับเปลี่ยนตนเองและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐาน

ความโปร่งใส 
     

รวม       
เฉลี่ย       

 
เกณฑ์การตัดสินผลการสังเกตพฤติกรรมด้านมวีินัย และ O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า เป็นการน าผล

การประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดกจิกรรม  โดยก าหนดมิตใินภาพรวม ตามเกณฑ์
ในการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 

25 - 30  ดีเยี่ยม 

19 - 24  ดีมาก 

13 - 18  ดี 

7 - 12  พอใช ้

1 - 6  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
การกจิกรรมหน้าเสาธง 

 
คุณลักษณะด้านความมีวนิัย 

ภาพกิจกรรม 
ฐานมีวินัย/มุ่งไปข้างหน้า (Onward) กิจกรรม “รวมพลังความคิด เสริมสร้างวินัยในโรงเรียน” 

 



 
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองบนพื้นฐานของความโปร่งใส 

 

 
ระดมความคิด 

 

 
การน าเสนอผลงาน 

 



 
 
 
 
” 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
ซื่อสัตย์สุจริต : มีความซือ่สัตย์สุจรติต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสังคม มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ

สังคม  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
T (Transparent) ความโปร่งใส : ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก

ปฏิบัติ  ระเบียบ ข้อปฏิบัติและกฎหมายด้านความโปร่งใส  

จุดประสงค์   
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการสอบ ตามหลักกกระเบียบของห้องสอบได้  
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมดา้นความซื่อสตัย์สุจรติได้อยา่งเหมาะสม  
3. เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต น าความรู้ไปใช ้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  การทุจรติ

ได้  
4. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การทจุรติได้  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1. ครใูห้นักเรียนอ่านบทความ ข่าวดังนี ้

 
เปิดใจ ลุงวัย 81 ปี อาชพีถีบสามล้อ เก็บสร้อยคอทองค า น้ าหนัก 6 บาท ได้ ส่งคืนเจ้าของ ลูกสาวยังอึ้ง 

ไม่คิดว่าจะได้คืน 
จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า Nat Haji ได้โพสต์ภาพพรอ้มข้อความวา่ "ขออนุญาตแอดมินค่ะ ทา่นใดที่มา

ตลาดวัดกลาง ช่วงวันนีบ้่าย แม่ท าสร้อยคอและป่ีเซ้ีย เส้นในรูปหายค่ะ น้ าหนักเกือบ 6  บาท รว่งจากกระเป๋า
กางเกง หากผูใดเก็บได้ขอคืนทีนะคะคุณแม่ ร้องไห้หนักมาก หวังเล็กว่าจะเจอขอให้เจอคนดีเก็บได้ ทีนะคะ ถ้า
ท่านใดเก็บได้รบกวนแจ้งมาทีจะจะกราบงามๆ เลยค่ะ (ขอบคุณค่ะ)" 

ก่อนที่ต่อมาก็มาโพสต์อกีว่า "ได้ทองคืนแล้วค่ะ คุณลุงข่ีสามล้อตรงตลาดผ้าวัดกลางเป็นคนเจอตรงห้องน้ า
วัดค่ะ ขอบคุณจริงๆ ดใีจได้เจอคนดีๆ ขอบคุณจากใจค่ะ กราบงาม" โดยมีภาพหญิงถือสร้อยคอทองค าและมีลุงใส่
เสื้อสีส้มใส่หมวกแก๊ปยืนอยู่ข้างๆ 

2. หากนักเรียนเป็นคนเจอสร้อยคอ นักเรียนมีพฤติกรรมตรงกับประเด็นในข้อใด ดังนี้ 
  - ตามหาเจ้าของ   
  - เก็บไว้เป็นของตัวเอง 

กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ฐานความซื่อสัตย์ สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent)  

กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร 



  - น าไปแจ้งต ารวจเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ  
  - น าไปขายทันที  
3. หากนักเรียนเป็นเจ้าของสร้อยคอ นักเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร   
4. ครูสรุปประเด็นจากพฤติกรรมของนักเรียนใน 2 กรณี หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 กรณีที่ 1) นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการคืนสร้อยให้เจ้าของ ครูชื่นชม พฤติกรรมความมุ่งมั่นตั้งใจ และ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง   
 กรณีที่ 2) นักเรียนเก็บสร้อยไว้เป็นของตัวเอง 
5. ครูเสริมสร้างให้นักเรียนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของตนเอง ทุกคนมีต้นทุนเท่ากัน แต่ควรเพิ่มความ ทุ่มเท

ในการเรียนมากข้ึน เมื่อนักเรียนสามารถท าได้ดว้ยตนเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง    
6. จากนั้น ให้นักเรียนดภูาพและข้อความเกี่ยวกบั “ของหายได้คืน” โดยครูค้นคว้าเพิ่มเติมจากอนิเทอร์เน็ต 

แล้วให้แสดงความคดิเห็นโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยตนเองประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงจับคู่ แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
และรวมกลุ่ม 3-5 คนเพื่ออภิปรายร่วมกัน ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

  - นักเรียนเห็นข้อความดงักล่าว มีความรู้สึกเช่นไร เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเชน่นั้น   
  - นักเรียนเห็นด้วยกับการกระท าดังกลา่วหรอืไม่ เพราะเหตุใด   
  - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้มีเหตุการณ์ดังกลา่วเกดิขึ้น ทั้งบทบาทของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง คือ

อะไร   
  - หากนักเรียนเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สามารถท าการบ้าน/ท าข้อสอบด้วยตนเองได้ นักเรียนจะใช้

บริการดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด  
        7. นักเรียนร่วมกันสะท้อนผลสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากกิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร”   

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
1) กระดาษ Flip Chart  
2) สีไม้,สีชอล์ก  
3) สื่อจากอินเตอร์เน็ต  
4) ห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้อื่นๆ   

การประเมินผลการเรียนรู้  
1. วิธีการประเมิน  
  - การน าเสนอผลงาน  

       2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  - แบบประเมินการท ากิจกรรมฐาน 
3. เกณฑ์การตัดสิน  
   - นักเรียนต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการท ากิจกรรมฐานความซื่อสัตย์ สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent)  
กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร” 

นักเรียนกลุ่ม.............................................................................................................................................. 

ค าช้ีแจง การบันทึกให้ กาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นจริง 
ล าดับ พฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ตอ่ตนเอง      
2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      
3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างเหมาะสม      
4 นักเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ทจุริต น าความรู้ไปใช้  วิเคราะห์และ

ประเมินสถานการณ์การทุจริตได้ 
     

5 นักเรียนน าความรู้ไปใช้ วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์การทจุรติได้      
รวม       
เฉลี่ย       

เกณฑ์การตัดสินผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตยแ์ละ T (Transparent) : ความโปร่งใส เป็น
การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจดักิจกรรม  โดยก าหนดมิตใินภาพรวม 

ตามเกณฑ์ในการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

21 - 25 ดีเยี่ยม 

16 - 20 ดีมาก 

11 - 15 ดี 

6 - 10 พอใช ้

1 - 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
นักเรียนร่วมกันสะท้อนผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร” 

 

 
 

 

ภาพกิจกรรม 
ฐานความซื่อสัตย์ สุจริต/ความโปร่งใส (Transparent)  

กิจกรรม “หากเป็นฉัน...จะท าอย่างไร 



 
 

 
 

 
 



 
 
 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
  จิตสาธารณะ  1. ท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
    2. มีน้ าใจต่อผู้อื่น และชว่ยเหลือสังคม  
    3. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   

   S (Sufficient) : ความพอเพียง นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวติ การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน การทุจริตอยา่ง
ยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกตา่งกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  ผู้อื่นและส่วนรวมความพอเพียงจึงเป็น
ภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจรติ ซึ่งต้องให้ความรู้  ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้  
จุดประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม  
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
3. เพื่อให้นักเรียนมีมีน้ าใจต่อผู้อื่นและช่วยเหลือสังคม  
4. เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1. ครูเตรียมภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่หลากหลาย เชน่ ภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภาพอุปกรณเ์ครื่อง 

เขียน ภาพเครื่องดื่ม ของหวาน ขนม ภาพเครื่องแต่งกาย ภาพยารักษาโรค ภาพรถมอเตอร์ไซค์ทีม่ีการ ปรับแต่ง 
ภาพที่อยู่อาศัย ภาพเกม Nintendo ภาพอาหาร หรืออื่น ๆ   

2. ให้นักเรียนเลือกภาพสิ่งของเครื่องใช้ 5 ภาพ บอกเหตุผลที่เลือกภาพนั้น ๆ จากนั้นให้นักเรียน วิเคราะห์
ว่าภาพสิ่งของที่ตนเลือกเป็น “ความต้องการ (Want)” หรือ “ความจ าเป็น (Need)”   

3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละคนน าภาพทีต่นเลือก มาแลกเปลี่ยนกันกับสมาชิก ภายใน
กลุ่ม ให้นักเรียนคนอื่น วเิคราะห์และอภิปรายร่วมกันว่าภาพสิ่งของนั้นเป็น “ความตอ้งการ  (Want)” หรือ 
“ความจ าเป็น (Need)” แล้วน าไปติดบนกระดาษปรู๊ฟให้ แยกเป็น 2 หมวด คือ หมวดความ ต้องการ และหมวด
ความจ าเป็น จากนั้นให้นักเรียนเลือกภาพจากทั้ง 2 หมวด รวม 5 ภาพ เพื่อท ากจิกรรม ล าดับถัดไป  

4. ครูน าเสนอภาพสถานการณ ์“โรงเรียนบนลานดิน” (Rural Children across Developing  World) 
หรือภาพ “น้ าท่วมคร่าชวีิต” (Flash Flood Kill 27 in Indian) หรือภาพอื่น ๆ ตามความ เหมาะสม ให้นักเรียน
ในแต่ละกลุ่มวิเคราะห์รว่มกันพร้อมทั้งน าเสนอวา่ ภาพสิ่งของที่กลุ่มเลือกมาทั้ง 5  ภาพนั้นน้ัน สามารถน าไปใช้ใน
การด ารงชีวติในสถานการณ์ตามภาพได้หรือไม่อยา่งไร  

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าเพื่อสังเคราะห์ข้อสรุป “ความต้องการ” หรือ “ความ จ าเป็น”และ
ท าในใบงาน วิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีสิ่งของนั้น ๆ ตามความคิดเห็นของตนเอง 

 6. นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม “ฉลาดคิด งานประดิษฐ์ รีไซเคิล”   
 
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  

1) กระดาษ Flip Chart  
2) สื่อจากอินเตอร์เน็ต  

 

 

ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ฐานอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคิด งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 

 



การประเมินผลการเรียนรู้  
1) วิธีการประเมิน  
  1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม  
   
2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  1) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  
   
3) เกณฑ์การตัดสิน  
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ฐานอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคิด งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 

 

 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งเหมาะสม 

 
นักเรียนระดมความคิดท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ฐานอยู่อย่างพอเพียง กิจกรรม “ฉลาดคิด งานประดิษฐ์ รีไซเคิล ” 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต   
  จิตสาธารณะ  1. ท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
    2. มีน้ าใจต่อผู้อื่น และชว่ยเหลือสังคม  
    3. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
  ความเอื้ออาทร (Generosity) : มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนพื้นฐานของจรยิธรรมและจติพอเพียง 

ไม่ เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
จุดประสงค์   

 1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมดา้นจิตสาธารณะได ้อย่าง
เหมาะสม  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
3. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าใจต่อผู้อื่น ชว่ยเหลือสังคมและชุมชน  
4. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งเหมาะสม  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
1. นักเรียนท ากจิกรรม “ปิดตา หาทาง” และร่วมกันสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรม เช่น  
 - “การปิดตา” แทนสิ่งใดในสังคม (ปัญหา)  
- “การเดินไปข้างหน้าโดยไม่ลืมตา” แทนสิ่งใดในสังคม (ผลประโยชน์ส่วนรวม)  
- “สมาชิกทุกคน” แทนสิ่งใดในสังคม (ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คนในชุมชน)  
- “ความวุ่นวายที่ปรากฎในกิจกรรม” แทนสภาพใดในสังคม (ความไรร้ะเบียบ/การไม่วางแผนฯลฯ)  

วิธีการท ากิจกรรม “ปิดตา หาทาง”  
1. ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมใหญ่ 2 วงซ้อนกัน   
2. ทั้งสองวงให้หันหน้าเข้าหากันแล้วจับมือเพื่อนข้างๆ  
3. ให้ทุกคนจับมือกันแล้วเดินไปข้างหน้า3 ก้าว หลังจากนั้นให้ทุกคนปิดตาแล้วเดินไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว 
4. ให้ทุกคนปล่อยมือกันและปิดตาแล้วเดินไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว 
5. กิจกรรมสิ้นสดุเมื่อ “ทุกคนเดินไปข้างหน้าพร้อมกับปิดตา” จะมีทั้งนักเรียนที่เดินชนกัน และเดินออก

นอกเส้นทาง บางคนก็จบัมือกันเดิน บางคนก็ปล่อยมือแล้วต่างคนตา่งเดนิ 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 10 คน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  - ปัญหาคืออะไร  
  - สาเหตุของปัญหา  
  - ใครเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นบ้าง  
  - ใครไดร้ับผลกระทบจากปัญหานั้น  
  - เป็นปัญหาที่มีแนวทางแก้ได้หรือไม ่ 
7. นักเรียนร่วมกันคิดโครงการ “จติอาสา” ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาต่อไป 

4.2 สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้  
1) กระดาษ Flip Chart ส าหรับคิดโครงการ “จติอาสา” ในโรงเรียน 
2) สื่อจากอินเตอร์เน็ต  

 

 

กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
ฐานความเอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 

 



5. การประเมินผลการเรียนรู ้ 
1) วิธีการประเมิน  
  1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม  
  3) ตรวจการน าเสนอผลงาน  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  1) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  
   
3) เกณฑ์การตัดสิน  
  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินการท ากิจกรรมฐานด้านจิตสาธารณะและ G (Generosity) : ความเอื้ออาทร 
กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 

นักเรียนกลุ่ม.................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง การบันทึกให้ กาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับพฤตกิรรมที่เกิดขึ้นจริง  
ล าดับ พฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมและแสดง พฤตกิรรมด้านจติ

สาธารณะได้อยา่งเหมาะสม 
     

2 นักเรียนท าความดีโดยไมห่วังผลตอบแทน      
3 นักเรียนมีน้ าใจต่อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมและชุมชน      
4 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้อยา่ง

เหมาะสม 
     

รวม       
เฉลี่ย       

 
การตัดสินผลการสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและ G (Generosity) : ความเอื้ออาทร เป็นการน า

ผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดกจิกรรม  โดยก าหนดมิตใินภาพรวม ตาม
เกณฑ์ในการตัดสินผล ดงัรายละเอียดตามตาราง  

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

17 - 20 ดีเยี่ยม 

13 - 16 ดีมาก 

9 - 12 ดี 

5 - 8 พอใช ้

1 - 4 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
นักเรียนยืนเป็นวงกลมใหญ่ 2 วงซ้อนกัน  

 
 หันหน้าเข้าหากันแล้วจับมือเพื่อนข้างๆ 

   
ทุกคนจับมือกันแล้วเดินไปข้างหน้า3 ก้าว หลังจากนั้นให้ทุกคนปิดตาแล้วเดินไปข้างหน้าอีก 3 กา้ว 

 

ภาพกิจกรรม 
ฐานความเอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรม “ปิดตา หาทาง” 

 



 
ทุกคนปล่อยมือกันและปิดตาแล้วเดินไปข้างหน้าอีก 3 ก้าวเพือ่สรุปการท ากิจกรรม 

 
นักเรียนร่วมกันคิดโครงการ “จิตอาสา” ในโรงเรยีนเพื่อพัฒนาต่อไป  

   

  
ผลงานนักเรียนและการน าเสนอผลงาน 

 
 
 



 

 

 

 

 

กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 
 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หัวใจ “STRONG” 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายถูก ( ✓ ) ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทา่น  
  เพศ     ชาย          หญิง  
 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมคา่ยเครือข่ายผู้น าเยาวชนไทย หวัใจ “STRONG”  
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมายถูก ( ✓ ) ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความ

คิดเห็นของท่าน 
ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบและข้ันตอนในการด าเนินการกจิกรรมค่ายเครือข่ายผู้น าเยาวชน

ไทย หัวใจ “STRONG” เหมาะสม   
     

2 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ท าให้เนื้อหา  เข้าใจได้ง่าย 
และเน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ซักถาม 

     

3  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน  ตาม
คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้ 

     

4 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่คุณลักษณะ 5 ประการ  ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต ได้ 

     

5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นน่าสนใจ เน้นกระบวนการ  มีส่วนร่วม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน 

     

6 นักเรียนสามารถน าแนวทางการป้องกันและต่อตา้นการทุจรติ  ไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 

     

7 ระยะเวลาที่ใชใ้นการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายผูน้ าเยาวชนไทย หัวใจ 
“STRONG”   มีความเหมาะสม 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 
 

 


