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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำาหนดนโยบายใน 

การป้องกันการทุจริตโดยปลูกฝังให้นักเรียนดำารงชีวิตสอดคล้องตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมไทยท่ีมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างม่ันคง รวมท้ังการแก้ปัญหา 

เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศชาติอย่างย่ังยืน สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะท่ีรับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่  

ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำาคัญ 

ของการเตรียมการด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติ 

ให้สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดำาเนินโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการ โรงเรียนสุจริต” 

เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกใน 

การป้องกันการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ 

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน จึงกำาหนดให้มีกิจกรรม 

ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ขึ้น

คำ�นำ�
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 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการจดักจิกรรมคา่ยเยาวชน “คนดขีองแผน่ดนิ”  

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงได้จัดทำาเอกสารกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ขึ้นเพื่อให้ 

โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้ศึกษาเพื่อเป็น 

แนวทางการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยผู้บริหารและครู 

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และขยายผลการดำาเนินงานเข้าสู่ชุมชน 

รวมทั้งให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การดำาเนินงานกับโรงเรียน

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าเอกสารการจัดกิจกรรม 

ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” นี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการโรงเรียนสุจริตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำ�ชี้แจง

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง 

ความสำาคัญของการป้องกันการทุจริต จึงมอบหมายให้สำานักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา ดำาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด 

มวีนัิย ซือ่สตัยส์จุริต อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจติสาธารณะ ยดึมัน่ในคณุธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิด 

ความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะนำามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำาเนินโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ดำาเนินกิจกรรม 

เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและบคุลากรทางการศกึษาให้

ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัแนวทางของ “ปฏญิญาโรงเรยีนสจุรติ” 

ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง 

เครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำานวน ๒๒๕ โรงเรียน และดำาเนินการ 

ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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สำาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละ ๒๐ ของจำานวนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 

อีกร้อยละ ๓๐ นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดเป้าหมาย ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียน

ในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน รวมทั้งสำานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจะต้องเข้าร่วมโครงการสำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน” และ  

จะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 

(สำานักงาน ป.ป.ช.)

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริตและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น สำานักพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงดำาเนินการจัดทำาเอกสารคู่มือแนวทาง 

การดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ทุกคน 

ในโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน 

สุจริต ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ
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 เอกสารคู่มือแนวทางการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับ 

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจำานวน ๔ เรื่อง เอกสารการดำาเนิน 

กิจกรรมสำาหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จำานวน ๙ เรื่อง และ 

เอกสารประกอบการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและ 

โรงเรียนสุจริต จำานวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับสำานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการดำาเนินงานสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต

  ๑.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสารแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับโรงเรียนสุจริต  

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๓ แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
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  ๒.๕ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสำานึกพลเมือง (Project 

Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการดำาเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสารคู่มือท่ีใช้ในการประเมินสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต  

  ๓.๒ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนิน 

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity & Transparency Assessment : ITA) 

  ๓.๓ คู ่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้าน

ความโปร่งใส
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กรอบแนวคิดการดำาเนินกิจกรรม

 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นอกห้องเรียน ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวก 

ในการเรียนรู้ ท่ีทำาให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจเปล่ียนแปลง 

ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสุจริต 

เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน”
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วัตถุประสงค์

 ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนสุจริตได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม 

ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 

๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต

 ๒.๒ เพื ่อให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน  

“คนดีของแผ่นดิน”ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในการปลูกฝังให้นักเรียน 

เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต

 ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนสุจริต ใช้กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ 

แผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของ  

โรงเรียนสุจริต
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แผนภูมิแนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม
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แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม

 จากแผนภูมิ แสดงแนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน  

“คนดีของแผ่นดิน” มีรายละเอียดดังนี้

 ๑. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม 

คา่ยเยาวชน “คนดขีองแผน่ดนิ” ในการปลกูฝงัใหนั้กเรยีนเกดิคณุลกัษณะ  

๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ 

 ๒. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน” ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

 ๓. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิญผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 

ต้นแบบ และผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนสุจริต วางแผนเตรียมดำาเนินการ 

จัดค่าย การออกแบบการจัดค่ายฯ การเตรียมวิทยากร เตรียมเอกสาร 

กิจกรรม วีดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยี ห้องประชุม เครื่องเสียง อาหารว่าง 

อาหารกลางวันของผู้เข้าค่าย วิทยากร และผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ฯลฯ

 ๔. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

ดำาเนินการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โดยดำาเนินการดังนี้

  ๔.๑ ผู้เข้าค่ายฯ ประกอบด้วยนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนละ ๑๐ คน และครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๒–๓ คน

  ๔.๒ ดำาเนินการจัดค่ายฯ ตามคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน” ดังนี้

  วิทยากรโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดกลุ่มนักเรียนแกนนำา และ

ครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามระดับชั้น ประกอบด้วย
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   ๔.๒.๑ ระดับปฐมวัย วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้าค่ายฯ 

เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วยทักษะกระบวน 

การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

   ๔.๒.๒ ระดับประถมศึกษา วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้า 

ค่ายฯ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

   ๔.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้าค่าย 

เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วยทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและ จิตสาธารณะ

  ๔.๓ การดำาเนนิการจดัคา่ยฯ ใหจ้ดักจิกรรมตามแนวทางของ 

โรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก (เคารพธงชาติ/ไหว้พระ สวดมนต์ หรือปฏิบัติ 

ตามหลักธรรมของศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ / กล่าวคำาปฏิญญาโรงเรียนสุจริต) 

แล้วจัดค่ายฯ ตามตารางการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูก

ฝัง ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๕. การประเมินผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โดย 

โรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็นผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย 

เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๖. สรุปรายงานผล การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามแบบ 

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดโดยผู้รับผิดชอบ  

โครงการโรงเรียนสุจริต เขียนรายงานผลเพื ่อเป็นสื ่อกลางให้ผู ้ใช ้

ผลการประเมินและผู้เก่ียวข้อง ได้ทราบว่าผลการดำาเนินงานการจัดค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน” อยู่ในระดับใด
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 ดังนัน้จงึขอเสนอแนวทางการเขยีนรายงานการจดัคา่ยเยาวชน “คน

ดีของแผ่นดิน” ดังนี้

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายงานผลการจัดค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน” มีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

  ๑.๑ ผู้อำานวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ

  ๑.๒ รองผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นรองประธานกรรมการ

  ๑.๓ ครูผู้รับผิดชอบการจัดค่ายฯ เป็นกรรมการ

  ๑.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นกรรมการและ 

เลขานุการ

 จดัทำารายงานผลการจดัคา่ยเยาวชน “คนดขีองแผน่ดนิ” จำานวน ๒ 

เล่ม โดยจัดส่งสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำานวน ๑ เล่มและสำานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน ๑ เล่ม พร้อม file ข้อมูล

การวัดและประเมินผล

 การวัดและประเมินผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เม่ือ

ดำาเนินการวัดและประเมินผลแล้วสรุปส่ิงท่ีนำาเสนอ ดังนี้

 ๑. ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต

 ๒. ผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ร่วมกับ 

เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ 

ประการ ของโรงเรียนสุจริต
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 ๓. ผลการน ำาก ิจกรรมค ่ายเยาวชน “คนด ีของแผ ่นด ิน”  

ไปใช้ในการปลูก ฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต

การวัดและประเมินผล
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ก�รร�ยง�นผล

 เมื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  

ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนที่กำาหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ  

จะต้องจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอ ผู้บริหาร / หน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ   เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการวางแผนปฏิบัติงาน 

ต่อไปในอนาคต สำาหรับองค์ประกอบการเขียนรายงานผลการจัดค่าย 

เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีดังนี้

๑. ปกนอก

รายงานผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 โรงเรียน.........................................................................................

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

 ผู้รับผิดชอบการจัดค่าย................................................................. 

 ผู้บริหารโรงเรียน...........................................................................
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๒. บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 สรุปผลการจัดค่ายฯ ประมาณ ๑ หน้ากระดาษ เอ๔ ย่อหน้า 

สุดท้ายควรมีสรุปผลการประเมินความคิดเห็น / ความพึงพอใจโดยขอให้  

นำาเสนอภาพรวม อาจบอกเพียงค่าเฉลี่ยร้อยละ และมีข้อเสนอแนะใน 

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ครั้งต่อไป (ถ้ามี)

๓. คำานำา

๔. สารบัญ  (เอกสารรายงานผล) ควรแบ่งเป็น ๕ บท ดังนี้

 บทที่ ๑ บทนำา

 บทที่ ๒ หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 บทท่ี ๓ การดำาเนินการจัดค่าย (อาจมีการแสดงเป็นตารางการดำาเนินงาน 

เคร่ืองมือ  วิธีการและกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินงาน เป็นต้น)

 บทท่ี ๔ ผลการดำาเนินการ (อาจมีการแสดงเป็นตารางมีการวิเคราะห์ 

ตามตารางหรือกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล)

 บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 บรรณานุกรม

 ภาคผนวก

บทที่ ๑  บทนำา

 ๑.๑ ความเป็นมาของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
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 ๑.๓ ขอบเขตของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๑.๔ เป้าหมายของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

  ๑.๔.๑ เชิงปริมาณ

  ๑.๔.๒ เชิงคุณภาพ

 ๑.๕ งบประมาณ

 ๑.๖ การประเมินผล

 ๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ ๒ หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี

 นำาเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน” และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ 

 ๑) ทักษะกระบวนการคิด  

 ๒) มีวินัย  

 ๓) ซื่อสัตย์สุจริต 

 ๔) อยู่อย่างพอเพียง  

 ๕) จิตสาธารณะ 

 ๖) สภาพท่ัวไปของโรงเรียนส้ันๆ พอเข้าใจ

บทที่ ๓ การดำาเนินงานจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๓.๑ ระบุขั้นตอนการดำาเนินงานที่สำาคัญๆ พร้อมกับวัน เวลา 

สถานท่ี หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจะบอกได้ เช่น ข้ันตอน แต่งต้ังกรรมการ / 

ประชุมคณะกรรมการ / ติดต่อประสานงาน  (วิทยากร / สถานที่ / 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง) เป็นต้น

 ๓.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

(บอกวิธีการว่าทำาอย่างไร) 
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 ๓.๓ หลักสูตรการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” / ตารางเวลา 
การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
 ๓.๔ กิจกรรมค่ายที่จัด ได้แก่
  ๓.๔.๑ ช่ือกิจกรรม........................................................ 
  ๓.๔.๒ ช่ือกิจกรรม........................................................ 
  ๓.๔.๓ ชื่อกิจกรรม.........................................................
   ฯลฯ
 ๓.๕ การเก็บข้อมูลการดำาเนินงาน / สรุปและรายงานผล เป็นต้น
  กิจกรรมที่...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับชั้น........... 
  วัสดุ/อุปกรณ์...................................................... 
  ขั้นตอนการดำาเนินงาน.................................................... 
  ผลที่ได้รับ........................................................................ 
  สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................. 
  กิจกรรมที่...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับชั้น........... 
  วัสดุ/อุปกรณ์...................................................... 
  ขั้นตอนการดำาเนินงาน.................................................... 
  ผลที่ได้รับ........................................................................ 
  สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................ 
  กิจกรรมที่...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับชั้น........... 
  วัสดุ/อุปกรณ์...................................................... 
  ขั้นตอนการดำาเนินงาน.................................................... 
  ผลที่ได้รับ........................................................................ 
  สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................ 
  ฯลฯ
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บทที่ ๔ ผลการดำาเนินงาน
 ๔.๑ เขียนผลที่ได้จากการดำาเนินงาน เช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
จำานวน…….คน ได้ผลงาน………จำานวน……...ชิ้น หรือข้อมูลตามแบบฟอร์ม  
การเก็บข้อมูล เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาโดยมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ร้อยละ………
 ๔.๒ เขียนผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๔.๒.๑ ได้รับจำานวน...........................บาท
  ๔.๒.๒ ใช้จ่ายไปจำานวน........................บาท
  ๔.๒.๓ คงเหลือทั้งสิ้น........................บาท
 ๔.๓ เขียนผลการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ีย 
หรือค่าร้อยละ และการแจงนับจากความพึงพอใจอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 ๕.๑ สรุปผลตามเป้าหมาย (ควรตอบตามเป้าหมายของการจัด  
กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” มีความเข้าใจกิจกรรม เรื่อง………………………..คิดเป็น  
ร้อยละ…….. หรือผลจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 ๕.๒ สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดี 
ของแผ่นดิน” และข้อเสนอแนะให้สรุปเป็นภาพรวมหรือถ้าเป็นแบบสอบถาม 
อาจสรุปเป็นเพียงตารางเดียว
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ท่ีได้จากข้อมูล หรือการดำาเนินงานกิจกรรมการจัดค่าย 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดค่ายฯ ในครั้งต่อไปให้ประสบความสำาเร็จหรือ 

หากมีการขยายผล
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 ๕.๕ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ 

แผ่นดิน” เช่น นวัตกรรมเชิงความคิด คู่มือการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติ

 ๒. ตารางการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๓. คู่มือการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน””

 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมิน หรือเครื่องมืออื่นๆ 

ที่ใช้ในการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

 ๕. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

ก่อนการดำาเนินงาน / ระหว่างดำาเนินงาน /หลังดำาเนินงาน(ถ้ามี) ประมาณ 

๓-๔ แผ่น)

 ๖. ชิ้นงานของผู้เข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้แนบแผ่น CD ไว้ที่ปกหลังของเอกสาร

 ๗. ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

ไปยังสำานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน โดยส่งไปท่ี นายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย 

ตามที่อยู่ด้านล่าง

 กรุณาส่ง

  นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย (โครงการโรงเรียนสุจริต)

  สนก. สพฐ. อาคาร 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ

  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

  (ภายในเวลาที่กำาหนด)
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 แนวทางการดำาเนินงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลังจากเครือข่าย 

โรงเรียนสุจริตในสังกัด สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผน่ดนิ” เสรจ็แลว้ใหส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เชญิผูบ้รหิาร  

โรงเรียนสุจริตต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ประชุมวางแผนการจัด 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้รับ 

ผิดชอบในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

“คนดีของแผ่นดิน”และให้ผู้รับผิดชอบดำาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน 

เรียนรู ้  ในรูปแบบประชุมสัมมนา (workshop / symposium) 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

หรือจัดคาราวานแสดงผลงานเคลื่อนที่ไปตามกลุ่มโรงเรียนหรืออำาเภอ 

และเผยแพร่ผลงาน โดยมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือ

ข่าย โรงเรียนสุจริต ที่ร่วมกิจกรรม
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กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๗). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 พุทธศักราช ๒๕๔๖ : พิมพ์ครั้งที่ ๑ โรงพิมพ์คุรุสภา.

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๕ ). แนวปฏิบัติการวัด  

 และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ : พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕. 

 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

สำานักทดสอบการศึกษา. (๒๕๕๓). แนวทางการประเมินคุณภาพตาม

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน

 ของสถานศึกษา. โรงพิมพ์สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

บรรณ�นุกรม
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ภ�คผนวก
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ตัวอย่างกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

“คนดีของแผ่นดิน”ระดับช้ันปฐมวัย

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมความมีวินยั (การจดักจิกรรมการเดนิไปขา้งหน้า  

  – ถอยหลัง) เวลา ๓๐ นาที

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

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต มีวินัย

 ความมีวินัยได้แก่ การยอมรับและปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบ 

ของห้องเรียน โรงเรียน

จุดประสงค์

 ๑. เพ่ือฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของห้องเรียน

และโรงเรียน

 ๒. เพื ่อฝึกการยอมรับของนักเรียนตามข้อตกลง กฎระเบียบ  

ของห้องเรียนและโรงเรียน

จำานวนผู้เล่น กลุ่มละประมาณ ๕ คน

สื่อ/อุปกรณ์

 รูปภาพเท้า

วิธีจัดกิจกรรม

 ๑. ครูสาธิตการเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังให้เด็กดู โดยให้เดิน 

ตามรูปภาพเท้าที่ครูติดไว้
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 ๒. ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังโดยครูช่วยจับมือเด็ก 

ให้เดินเคียงคู่กับครู

 ๓. ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังเอง

 ๔. เม่ือเด็กเดินได้คล่องครูอาจฝึกให้เด็กว่ิงไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง

 ๕. ครูชมเชยทันทีที่เด็กทำาได้

 ๖. เด็กฝึกเดินแถวเข้าห้องเรียน เข้าแถวส่งงานครู เข้าแถว 

รับอาหาร เข้าแถวรับนม

การประเมินผล

 - สังเกตปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ

 - สังเกตการยอมรับตามข้อตกลง กฎระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

 ในการฝึกครั้งแรกเด็กอาจทำาไม่ได้ครูต้องพยายามให้เด็กทำาตาม 

ครูจนกว่าเด็กพอจะทำาได้เองจึงปล่อยให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเองและให้ 

การเสริมแรงเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลง กฎระเบียบ
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กจ. ๐๐๑

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย

โครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

กิจกรรม “การเดินไปข้างหน้า-ถอยหลัง” ระดับชั้นอนุบาล ปีที่............. 

โรงเรียน……………………………………..

ประเมินวันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ......................

ลงชื่อ.........................................ผู้สังเกต/ประเมิน

      (............................................)    

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑. ปฏิบัติได้ ๔ รายการได้ ๔ คะแนน

 ๒. ปฏิบัติได้ ๓ รายการได้ ๓ คะแนน

 ๓. ปฏิบัติได้ ๒ รายการได้ ๒ คะแนน

 ๔. ปฏิบัติได้ ๑ รายการได้ ๑ คะแนน
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ตัวอย่างกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖

กิจกรรมที่ ๒ “สร้างข้อตกลง”  จำานวนเวลา ๓๐ นาที

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

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต มีวินัย

 มีวินัย ๑. มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

  ๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง

  ๓. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

จุดประสงค์

 ๑. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของการปฏิบัติตาม 

ข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบ และกฎหมาย

 ๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และระเบียบ

ของโรงเรียนอย่างตั้งใจ

 ๓. เพื ่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการทำางานที ่ได้ร ับ 

มอบหมายให้เสร็จทันเวลา
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

 ๑. แจกกระดาษปรู๊ฟให้ทุกกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเขียนข้อตกลงที่จะ 

ปฏิบัติร่วนกันในขณะอยู่ค่ายแล้วนำาข้อมูลตกลงที่เขียนไปใส่ในช่องมี ตาม

ที่ผู้นำากิจกรรมแนะนำา (ในข้อ ๒)

 ๒. ผู้นำากิจกรรมแนะนำาการสร้างข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกันขณะ 

อยู่ค่ายทุกกลุ่มรับทราบและอธิบายถึงความหมายของแต่ละสี ดังนี้

  สีแดง หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้

  สีเหลือง หมายถึง อาจจะปฏิบัติได้บางส่วน

  สีเขียว หมายถึง ปฏิบัติได้

 ๓.   แต่ละกลุ่มแจกกระดาษให้กับสมาชิกคนละ ๑ แผ่นสำาหรับเขียน  

ข้อตกลงคนละ ๑ ข้อ เพื่อเสนอในกลุ่มของตน

 ๔. ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายข้อตกลงของแต่ละคนว่าควรนำาลงในช่องสี 

ใดโดยวิธีลงมติ ถ้าลงสีเขียว นำาไปเป็นข้อปฏิบัติได้เลย ถ้าลงสีเหลือง นำามา 

ปรับปรุงบางส่วนเพื่อลงช่องสีเขียว แต่ถ้าลงสีแดงให้ตัดทิ้ง

 ๕. นำาข้อตกลงของแต่ละกลุ่มมาสรุปร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ของค่ายโดยผู้นำากิจกรรมคอยแนะนำาเพิ่มเติมถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ข้อตกลง
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วัสดุ/อุปกรณ์

 ๑. กระดาษปรู๊ฟ

 ๒. ปากกาสีเมจิกสำาหรับทุกกลุ่ม

 ๓. กระดาษกาวชิ้นงานข้อตกลงค่าย ที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน

การวัดและประเมินผล

 ๑. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎ กติกา

 ๒. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

 ๓. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน

 ๔. สังเกตการปฏิบัติงาน / ความรับผิดชอบ
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กจ.๐๐๒

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

แบบสังเกตนักเรียน ชื่อ................................................ชั้น.........................

ภาคเรียนที่.......................ปีการศึกษา....................................................... 

โรงเรียน………………………สังกัด สพป/ สพม..……………………… เขต………..

คำาชี้แจง

 การบันทึกให้กาเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................

ผู้ประเมิน      ครู      พ่อแม่/ผู้ปกครอง     นักเรียนประเมินตนเอง      เพื่อน

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน

       (……………..………..............……………..)    
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การตัดสินผลการประเมิน

 เป็นการนำาผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับ 

คุณภาพในการจัดกิจกรรมโดยกำาหนดมิติในภาพรวม ตามเกณฑ์ใน 

การตัดสินผลดังรายละเอียดตามตาราง
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ตัวอย่างกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ระดับช้ันมัธยมศึกษา

กิจกรรมที่ ๔ ทักษะกระบวนการคิด/ จิตสาธารณะ

เวลา ๑ ชั่วโมง

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

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

 ๑. ทักษะกระบวนการคิด

  ๑.๑ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

 ๒. จิตสาธารณะ

  ๒.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน

  ๒.๒ ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม

จุดประสงค์

 ๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำาคัญของการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน

 ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถร่วมมือกันจัดทำาโครงการ/กิจกรรม 

การแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน

 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดในการปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผู้นำากิจกรรมแจกกระดาษสีชมพูขนาด ๑/๒ ของเอ ๔ (ตามแนวนอน) 

 ๒. ผู้นำากิจกรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมพับกระดาษเป็น ๓ ส่วนซ่ึงจากการ 

พับจะเป็นการแบ่ง กระดาษออกเป็น ๖ ช่อง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

ดังนี้

  ช่องที่ ๑ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนตอบคำาถามว่า “เมื่อทราบว่า  

จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้ สึกอย่างไรกับการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 

ความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ?”

  ชอ่งท่ี ๒ ให้ผู้รว่มกจิกรรมเขยีนตอบคำาถามวา่ “ในการมารว่ม  

กิจกรรมครั้งนี้น่าจะได้ความรู้อะไรบ้างในการเป็นผู้นำาในกิจกรรมร่วม 

ช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน” 

  ชอ่งท่ี ๓ ให้ผู้รว่มกจิกรรมเขยีนตอบคำาถามวา่ “ในการมารว่ม  

กิจกรรมครั้งนี้น่าจะได้ลงมือทำา ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างที่เกี่ยวกับกิจกรรม 

การช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ?”

  ช่องที่ ๔ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเขียน “ข้อคิดหรือข้อเตือนใจเพื่อ 

ให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่เต็มความสามารถตามศักยภาพ” 

  ช่องท่ี ๕ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนหรือวาดภาพอะไรก็ได้ท่ีจะทำา 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น

  ช่องที ่ ๖ ให้ผู ้ร ่วมกิจกรรมทำาหน้าปกซึ ่งประกอบด้วย- 

ชื่อกิจกรรม- วัน เดือน พ.ศ. ที่ทำากิจกรรม–ชื่อและนามสกุล – ชื่อโรงเรียน 

– วาระที่ทำากิจกรรม ( ชื่อค่าย... หรือชื่อโครงการ)
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 ๓. ตกแต่งด้วยเส้นสีลวดลายอย่างเหมาะสมตามความพึงพอใจใน

ทุกหน้า

 ๔. ผู้นำากิจกรรมนับเวลาถอยหลังเพื่อกระตุ้นผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อได้

เวลาที่เหมาะสม (กำาหนดเวลา) เมื่อหมดเวลา

ขั้นสรุป

 ๑. ครูนำาสนทนาต้ังคำาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสะท้อนคิด 

จากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติโดยตั้งคำาถามดังนี้

  - การช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีส่ิงของจำาเป็น 

เช่น ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด น้ำาด่ืมน้ำาใช้ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ 

เป็นสิ่งที่ควรทำาหรือไม่ เพราะเหตุใด

  - นักเรียนมีความเห็นอย่างไรในการช่วยเหลือจากความเดือดร้อน

ดังกล่าว

  - นักเรียนได้วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือแบ่งปันจาก

ความเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างไร

  - นักเรียนมีความรู ้สึกอย่างไรในการเป็นผู ้นำาในการทำา 

กิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปัน

 ๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันระดมความคิดเห็น เลือกและจัดทำาโครงการ  

/ กิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยจัดทำา 

เป็นเล่มเพื่อนำาเสนอสถานศึกษาในการทำากิจกรรมต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์

 ๑. กระดาษการ์ดสีชมพูขนาด ๑/๒ ของเอ ๔ (ตามแนวนอน) 

 ๒. ปากกา

 ๓. ปากกาเมจิก

การประเมินผล

 ๑. สังเกตการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

 ๒. สงัเกตความรว่มมอืในการจดัทำาโครงการ/กจิกรรมการแบง่ปนั 

การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน

 ๓. สังเกตทักษะกระบวนการคิด  ในการปฏิบัติกิจกรรม
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กจ.๐๐๓ 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
กิจกรรม “การมีจิตสาธารณะ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....................
โรงเรียน................................................ สพป. / สพม……..…….เขต…........ 
ชื่อ………................……….ประเมินวันที่.........เดือน...............พ.ศ................ 

ลงชื่อ.........................................ผู้สังเกต/ประเมิน

      (........................................)
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การตัดสินผลการประเมิน

 เป็นการนำาผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับ 

คุณภาพในการจัดกิจกรรมโดยกำาหนดมิติในภาพรวม ตามเกณฑ์ใน 

การตัดสินผลดังรายละเอียดตามตาราง



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 43

(ตัวอย่าง)

กำาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่ ..............เดือน..................พ.ศ..................

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................ณ ................................

ระหว่างวันที่ ..............เดือน................................พ.ศ..................

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



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”44



แนวทางการดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 45

แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน

คำาชี้แจง  โปรดทำาเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง

 เก่ียวกับตัวท่าน

  ๑.๑ เพศ  ชาย  หญิง

  ๑.๒ สถานภาพ  นักเรียน  ครู

     ผู้บริหารสถานศึกษา

     อื่นๆ (ระบุ) .......................

ตอนที่ ๒ การประเมินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

คำาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วทำาเครื่องหมายถูก ( / ) 

 ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
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ตอนที่ ๓ การประเมินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้

คำาชี้แจง โปรดใส่หมายเลข ๑-๕ หน้าช่องฐานการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมได้ 

 เหมาะสมมากที่สุดไปหาเหมาะสมน้อย

 ฐานที่ ๑ ทักษะกระบวนการคิด ฐานที่ ๒ มีวินัย

 ฐานที่ ๓ ซื่อสัตย์สุจริต ฐานที่ ๔ อยู่อย่างพอเพียง

 ฐานที่ ๕ จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมได้ดีพอ ๆ กัน

ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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คณะทำางาน

ที่ปรึกษา

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. นายพิธาน พื้นทอง  ท่ีปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๔. นายชวลิต โพธิ์นคร  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะทำางานจากสำานักงาน ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย์  ผู้อำานวยการสำานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำานาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะทำางานจาก สพฐ. และ สพท.

๑. นายเดช ศิรินาม  ผู้อำานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา  รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
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๙. นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต์ แก้วแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุ่นหล้า  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกำาเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย์ ตรีเนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

๒๐. นายพงษ์เทพ มนัสตรง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำาพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑

๒๒. นายอดุลย์ ผินโพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน์ ดำานิล ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ์ พรหมเมศร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒

๒๕. นางนปภา ศรีเอียด  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน์ เศวตพัชร์  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๓๔

๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์  นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒
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๓๕. นายณัฐพล คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง  ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

    สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแก้ว สพป.จันทบุรี เขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ์ สั่งศร  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 

    สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ์ ขุนไพชิต  ผู้อำานวยการโรงเรียนสำานักสงฆ์ศรีวิชัย 

    สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕.นายสมพร นาคพิทักษ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก 

    สพป.ลำาปาง เขต ๑

๔๖.นายนุศิษย์ พรชีวโชติ  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗.นายพลธาวิน วัชรทรธำารงค์ ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง 

    สพป.ชลบุรี เขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด 

    สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ รุจิรา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำากลัดใต้ 

    สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จำาปามูล  ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

    สพป.นครราชสีมา เขต ๖
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๕๑. นายสุพรรณ์ แก้วนิสัย  ผู้อำานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

    สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร

๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนประชาบำารุง 

    สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอำาพร สุทธัง  ผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 

    สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน์ เชิงหอม  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

    สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค์ โสภา  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี

๕๙. นายนิพนธ์ ยศดา  ผู้อำานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 

    สพม.เขต ๒๖

๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผู้อำานวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผู้อำานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต ๓๑

๖๒.นายดิลก ราตรี  ครูโรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจำาลอง น่วมนุ่ม  ครูโรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

    สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค์ ดำารงค์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน์ บุญมา  ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑

๖๘. นายพงศธร ผ่านสำาแดง ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต ๒๖
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๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย์  ครูโรงเรียนวารินชำาราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปัญญารัตน์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ์ ปาทา  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๒. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์  ครูโรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย์ ไวยธัญกิจ  ครูโรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี  ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ  นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ  นักวิชาการศึกษาสำานักติดตาม

    และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคู่บุญ สกุนตนาค  นักวิชาการศึกษาสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำารง ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย  นักวิชาการศึกษา 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย  เจ้าพนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญช่วย เหมศักดิ์  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป  พนักงานธุรการ 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙. นางจิณห์นิภา ดำาสนิท  พนักงานบันทึกข้อมูล 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐. นางวัชรินทร์ ทองวิลัย  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑. นายบดินทร์ วรวสุ  พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒. นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำา พนักงานพิมพ์ดีด 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓. นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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บันทึกท้ายเล่ม
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