
 

 

กิจกรรมที.่...........                        ช่ือกิจกรรม     เด็กรุ่นใหม่ไร้ทุจริต 
                                  ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6   เวลา ..............ช่ัวโมง 

………………………………………………. 
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน 
 มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี :  1.   มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่นและสังคม 
                  2.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 
                  3.  มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
แนวคิด    
              การกระท าอย่างมีวินัยมีความรับผิดชอบ คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด การเคารพกฎกติกาของสังคม พร้อมให้ความร่วมมือในการท างาน 
เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดสินจ้างรางวัล และมีความรับผิดชอบในผลแห่งการกระท าของตน 
จุดประสงค์   

1.  นักเรียนเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับกฎกติกา ระเบียบกฎหมาย 
2. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงครอบครัว 
3. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน อย่างตั้งใจเช่น ส่งงาย ตรงเวลา  

และเข้าเรียนทุกชั่วโมง 
4. นักเรียนตั้งใจเรียนและท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จทันเวลาโดยมีการแนะน าบ้าง 
5. นักเรียนรู้สิทธิของตนเอง 
6. นักเรียนรับผิดชอบในการกระท าของตน 
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อตกลงของห้อง 
8. รู้และเคารพสิทธิของเพื่อนครูและผู้ปกครอง 
9. น าตัวอย่างพฤติกรรมที่ดี ของบุคคลตัวอย่างบางส่วนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประมาณ 5-6  คน 
2. ครูน าใบความรู้เร่ืองกรณีศึกษาให้นักเรียนร่วมกันศึกษา  
3. ครูอธิบายขั้นตอนการศึกษา  
4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา 
5. นักเรียนร่วมสรุป ผลการศึกษา 



 

 

สื่อ/อุปกรณ์ 
  1.    สื่อจาก VCD / ภาพเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้/ internet 
2. สีเมจิก  กระดาษรายงาน กระดาษชาร์ท 
3. ใบงาน 

การวัดผล/ประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มและการรายงาน 
2. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
3. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานท่ี 1  
เด็กรุ่นใหม่ไร้ทุจริต 

ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………… 2 …………………  3 ………………… 4…………… 
                    5 ………………… 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ระดมความคิดตอบค าถามกลุ่ม  
 

กิจกรรมกรณีศึกษาท่ี  1 ความสะอาดของห้องน้ าห้องส้วม 
ในบริเวณห้องน้ าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีกระดาษทิ้งอยู่พื้นห้องน้ า และห้องน้ ามีกลิ่นเหม็น นักเรียน

คิดว่า สาเหตุมาจากอะไร และควรแก้ปัญหาอย่างไร 
กรณีศึกษาที่ 1 ความสะอาดของห้องน้ าห้องส้วม 

1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลดีของการท าตามตามกฎการใช้ห้องน้ า 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

2. ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามกฎการใช้ห้องน้ า พร้อม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

3. วิธีแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………...............................................
.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมกรณีศึกษาท่ี 2 
 

ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1………………….. 2 ……………………  3 ……………………………. 
4………………………………5 ………………………… 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ระดมความคิดตอบค าถามกลุ่ม และสรุปเป็นผังความคิด 

วันหน่ึงขณะที่เด็กชายสมนึกก าลังเล่นอยู่กับเพื่อนบริเวณหน้าบ้าน แม่ของเขาก็เรียกใช้ให้เขาไปซื้อของ 
ที่ตลาดเด็กชายสมนึกไม่อยากไปเนื่องจากก าลังสนุกอยู่กับเพื่อน แต่จ าต้องไปเพราะกลัวแม่ต าหนิ สมนึกจึงรีบขี่
มอเตอร์ไซด์เข้าไปในตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านของเขามากนัก ขณะที่สมนึกขี่มอเตอร์ไซด์เข้าตลาด ก็ต้องพบกับ
สัญญาณไฟแดงแต่สมนึกเห็นว่าไม่มีรถบริเวณนั้นเขาจึงขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงเพื่อจะได้กลับบ้านได้เร็วขึ้น 
  
ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันคิดในหัวข้อดังนี้ 

1. ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าเด็กชายสมนึกท าถูกต้องหรือพร้อมให้เหตุผล  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ให้นักเรียนบอกถึงผลดีของการที่นักเรียนปฎิบัติตามกฏจราจร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ให้นักเรียนบอกถึงผลเสียของการที่นักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎจราจร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

 

กรณีศึกษาท่ี 3      ข้อตกลงชั้นเรียน 
 
ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………………. 2 …………………….  3 ……………………… 
 4 ………………………………  5 ……………………………… 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ระดมความคิดตอบค าถามกลุ่ม และสรุปเป็นผังความคิด 

เด็กชายสมคิด เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ระเบียบของชั้นเรียนมีอยู่ว่านักเรียน 
ต้องท าความสะอาดชั้นเรียน ในวันที่เป็นเวร เด็กชายสมคิดได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ถูห้องเรียน แต่เด็กชาย
สมคิดไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ ท าให้เพื่อนๆที่อยู่ในเวรเดียวกันต้องถูกครูต าหนิ เน่ืองจากห้องเรียนไม่สะอาด 
1. นักเรียนคิดว่าการกร าท าของสมคิดถูกหรือไม่เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ถ้านักเรียนเป็นสมคิดนักเรียนจะท าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3 นักเรียนคิดว่าระเบียบห้องเรียนควรปฏิบัติตามหรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามจะส่งผลดีต่อ นักเรียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ถ้านักเรียนปฏิบัติตามกฎของชั้นเรียนจะส่งผลดีต่อห้องเรียนอย่างไร และถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลเสียต่อ
ห้องเรียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  5. นักเรียนคิดว่าจะน ากรณีข้อตกลงชั้นเรียนไปใช้ในบ้านของนักเรียนได้หรือไม่ และใช้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 



 

 

กรณีศึกษาท่ี 4   ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 
ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………… 2 ………………………… 3 ………………………… 
4 …………………………………  5 ………………………………… 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ระดมความคิดตอบค าถามกลุ่ม  

เด็กหญงิวิสาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง วิสาชอบเข้าไปอ่านหนังสือ 
ในห้องสมุดเสมอ วันหนึ่งเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับการถักตุ๊กตาจากไหมพรม และมีภาพตุ๊กตาถักที่น่ารัก     
วิสาอยากได้ภาพตุ๊กตามาก เธอจึงแอบฉีกภาพตุ๊กตาเก็บไปบ้าน 
1. นักเรียนคิดวา่การกระท าของวิสาถูกหรือไม่เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ถ้านักเรียนเป็นวิสานักเรียนจะท าหรือไม่เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3 นักเรียนคิดว่าระเบียบห้องสมุดควรปฏิบัติตามหรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามจะส่งผลดีต่อ นักเรียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ถ้านักเรียนปฏิบัติตามกฎของห้องสมุดจะส่งผลดีต่อโรงเรียนอย่างไร และถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลเสียต่อ 
โรงเรียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. นักเรียนคิดว่าจะน ากรณีข้อระเบียบห้องสมุดไปใช้ในบ้านของนักเรียนได้หรือไม่ และใช้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 



 

 

ใบงาน เด็กรุ่นใหม่ไร้ทุจริต 
 

ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………………………………….   2 ………………………………………………. 
                    3 ……………………………………………….. 4 ………………………………………………. 
                    5 …………………………………………………. 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเร่ืองในกรณีศึกษา ระดมความคิดตอบค าถามกลุ่ม และสรุปเป็นผังความคิด 

 ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และรวบรวมเขียนออกมา 
 ในรูปแบบผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน เด็กรุ่นใหม่ไร้ทุจริต 
 
ชื่อกลุ่ม ............................................................................................. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………………………………….   2 ………………………………………………. 
                    3 ……………………………………………….. 4 ………………………………………………. 
                    5 …………………………………………………. 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนจัดท าหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
                 ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมสวนสัตว์สร้างวินัย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ – ๖ เวลา .............ช่ัวโมง 

………………………………………………. 
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน 
 มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี :    1.  มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่นและสังคม 
                    2.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 
                     3.  มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมประเทศชาติ 
แนวคิด    
        ความรับผิดชอบ คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
การเคารพกฎกติกาของสังคม พร้อมให้ความร่วมมือในการท างานเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบ
ในผลแห่งการกระท าของตน 
จุดประสงค์ 

1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลดีผลเสียของความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
2. นักเรียนสามารถสรุปข้อคิดเห็นจากการอ่านนิทานและสามารถเพิ่มเติมจากความคิดของตน 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4. นักเรียนสามารถปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเหมาะสมตามวัยและสามารถเพิ่มเติมจากความคิด 

ของตน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
กรณีศึกษา 
    1.  นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นของความหมายของค าว่าวินัยและความรับผิดชอบ 
    2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คนสนทนาถึงการกระท าใดที่เป็นความรับผิดชอบ การกระท าในเป็นการไม่
รับผิดชอบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค าสัญญา การท างาน จากครอบครัว กฎระเบียบของสังคม โรงเรียน หรือ
กฎหมาย เขียนลงในกระดาษของกลุ่ม 
    3. ครูอธิบายความหมายของวินัยและความรับผิดชอบ ครูยกตัวอย่างวินัยและความรับผิดชอบ  
    4. นักเรียนช่วยกัน เติมเต็มตัวอย่างของวินัยและความรับผิดชอบเช่นความรับผิดชอบต่ออารมณ์ และ
ความรู้สึกของผู้อ่ืน การให้ความเคารพ การบอกให้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
    5. นักเรียนฟังนิทานเร่ืองสวนสัตว์สร้างวินัย 
 



 

 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. ใบความรู้ นิทานเร่ืองสวนสัตว์สร้างวินัย 
2. สีเมจิก  กระดาษรายงาน กระดาษชาร์ท 

การวัดผล/ประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
2. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
3. แบบประเมินผลงานจากการผังความคิด หรือหนังสือเล่มเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงานท่ี 1 
 

ค าสั่ง      ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 
1.   อะไรบ้างที่วินัยรับผิดชอบ และเกิดผลดีต่อสัตว์อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  สิ่งที่วินัยปฏิบัติส่งผลดีกับนักท่องเที่ยวคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลดีที่เกิดกับวินัยคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เวลาไปเที่ยวสวนสัตว์ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสัตว์หรือไม่ ผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสวนสัตว์คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เวลาไปเที่ยวสวนสัตว์ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสัตว์หรือไม่ผลเสียของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสวนสัตว์คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.      นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าวินัยขาดความรับผิดชอบในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 



 

 

7.      นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าวินัยขาดความรับผิดชอบในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อนักท่องเที่ยว  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
8.      นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าวินัยขาดความรับผิดชอบในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อสวนสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
9.นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าวินัยขาดความรับผิดชอบในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อตัวของเขาเอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ใบงานท่ี 2 
 
ค าสั่ง      ให้นักเรียนร่วมตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ผลดีของการท าการบ้านสม่ าเสมอ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................................... 

2. ผลดีของการตั้งใจเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ผลดีของการท างานตามหน้าที่ ที่พ่อแม่มอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ผลเสียของการไม่ท าการบ้าน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ผลเสียของการไม่ตั้งใจเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การไม่ท าหน้าที่ ตามที่พ่อแม่มอบหมาย เช่นไม่ท าความสะอาดบ้าน ไม่ประหยัด  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

 

                                                          แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกิจกรรม ..................................................................... ชั้น ............................. 
  
ที ่               พฤติกรรม 

ช่ือ – สกุล 

ความร่วมมือ/
ตั้งใจ 

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี

เหตผุล 

การยอมรับฟัง
ผู้อื่น 

ยอมรับข้อสรุปและ
ผลงาน  ของกลุ่ม 
และร่วมปรับปรุง 

รวมคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 

หมายเหตุ   ครูมอบหมายให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบคุคล  
เกณฑก์ารให้คะแนน     3  - ปฏิบตัิสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏบิัต ิ

เกณฑก์ารตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 

 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช ้

    1 -  9 คะแนน  พอใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
1.......................................................2..........................................................3..........................................................
4……………………………………………….5……………………………………………………………… 
 
 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

2 ความเข้าใจในเนื้อหา     

3 ความชัดเจนเหมาะสม     

4 ความคิดสร้างสรรค์     

5 การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต     

รวม     

 
 

ผู้ประเมิน ........................................... 
                               .........../............/........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 1 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุม
ชัดเจน 

 

มีสาระส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุม ตรงตาม
จุดประสงค ์

สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่
ตรงตามจุดประสงค ์

สาระส าคัญไม่ตรงตาม
จุดประสงค ์

2.  ความเข้าใจในเนื้อหา 
 

วิเคราะห์อย่างมเีหตผุล
อ้างอิงเนื้อหาได้ถูกต้อง   

วิเคราะห์ไม่มเีหตผุล แต่มี
การอ้างอิงเนื้อหา 

วิเคราะห์ไม่มเีหตผุลและไม่
อิงเนื้อหา 

 
3.  ความชัดเจนเหมาะสม 
 

ผลการวิเคราะห์มคีวาม
เหมาะสมและชดัเจน  

(สอดคล้องกับการมีวินัย
และความรับผิดชอบ) 
 

ผลการวิเคราะห์มคีวาม
เหมาะสมแต่ไม่ชัดเจน 

 

ผลการวิเคราะห์ไม่เหมาะสม
และไม่ชัดเจน 

4.  ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์โดด
เด่น น่าสนใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์
ค่อนข้างโดดเด่น 

 

 ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 

5.  การน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

แนวคิดสามารถน าไป
ปฏิบตัิได้จริง 

แนวคิดสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้เพียงบางส่วน 

แนวคิดไม่สามารถน าไป
ปฏิบตัิได ้

 

 เกณฑ์การตัดสิน  

14  -  15  คะแนน       ดีมาก 

  12 -  13  คะแนน  ดี 
  10 -  11 คะแนน  พอใช ้

  ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง 

                                                                                                                       ผังมโนทัศน์ 
 (สรุปภาพรวมความคิด ทั้งหมดเป็น ตัวอักษร แผนผัง และ/หรือ รปูภาพ ฯลฯ) 

 
 
 

 
 
                                                                



 

 

                                             นิทานเร่ืองสวนสัตว์สร้างวินัย 
 

วินัย ท างานในสวนสัตว์แห่งหนึ่ง เขาเร่ิมท างานตั้งแต่ สองโมงเช้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้อาหาร
สัตว์ อาบน้ าให้สัตว์ ท าความสะอาดโรงเรือน ให้น้ าดื่มแกสัตว์ เช่นช้างและสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้เขาให้บริการ 
ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เช่นการบอกเส้นทางในสวนสัตว์ การอ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว  
              ผลของการมีวินัยและความรับผิดชอบในการท างานนี้ ท าให้สัตว์ในสวนสัตว์มีสุขภาพดีและ มีความสุข 
บริเวณต่างๆในสวนสัตว์ สะอาด นักท่องเที่ยวมีความสุขที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้ ท าให้มีนักท่องเที่ยวมามาก
ขึ้น และ วินัยสามรถท างานแห่งนี้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมที.่...............                                   ช่ือกิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
                       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  เวลา ………..ช่ัวโมง 
 
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน 
 มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี :   มีวินัยต่อตนเองผู้อ่ืนและสังคม 
แนวคิด    

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของ 
การเสียสละต่อส่วนรวม และการร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ฝึกใจให้มีคุณธรรมพร้อมตอบแทนคุณของบ้านเมือง ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง   
จุดประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักเสียสละต่อส่วนรวม การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัยสามารถตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล  

2. เพื่อให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ ได้รับการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการศึกษามี      
          คุณธรรมจริยธรรม บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ  

3. เพือ่ให้นักเรียนโรงเรียนมีมิตรภาพต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันต่อไป 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1. และนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่นักเรียนมีต่อตนเอง โรงเรียน 

และสังคม 
2. ครูผู้สอนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
 3.   ให้นักเรียนเสนอกิจกรรม 
         -  กิจกรรมพัฒนาวัด  
         -  กิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
         -  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน     
         -  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา  
 4 . ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรม 
 5. ครูและนักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
6. นักเรียนเขียนสรุปเป็นผังความคิด ส่งตัวแทนรายงานผล 



 

 

7. ครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
8. ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ 
9. สรุปการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม             
สื่อ/อุปกรณ์ 

๑.สื่อจาก VCD และอินเทอร์เน็ท 
           ๒. สีเมจิก  กระดาษรายงาน กระดาษชาร์ท 
           ๓. ใบความรู้ 

๔. ใบงาน  
๕. สมุดบันทึกกิจกรรม 

การวัดผล/ประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
๑. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ความร่วมมือในการท างาน ความรับผิดชอบต่องานและการ   

สรุปข้อคิดที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 
         ๒. ประเมินจากการสังเกตการร่วมงานกลุ่ม 

     ๓.   ประเมินพฤติกรรมหลังการเข้าค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
     ๔.  แบบประเมินผลงาน / ชิ้นงาน 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรม  เงาแห่งความดี 
กิจกรรมชั้น ป.4 – ป.6 

 
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียน      วินัย 
ตัวชี้วัดท่ี   2.1 มีวินัยต่อตนเองผู้อื่นและสังคม 

2.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 
2.3 มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

แนวคิด 
 การมองเห็นและบอกความดี ความมีวินัย การไม่ทุจริตคดโกงของบุคคลตัวอย่างแล้วน ามาเป็น
แบบอย่าง เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความดี ของบุคคลตัวอย่างได้ 
2. สามารถน าความดีของบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของตน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คน 
2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที่ท าความดีต่อสังคมไม่ทุจริตคอรัปชั่นหรือท าความดีในด้านต่างๆ 

ให้ได้มากที่สุด 
3. แล้วให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเลือกบุคคลที่นักเรียนต้องการน ามาเป็นแบบอย่างหนึ่งคนเขียน 

ประวัติโดยและความดีของบุคคลตัวอย่างที่นักเรียนเลือกบอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกพร้อมบอกนักเรียนจะน า 
ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนอย่างไร 

4. นักเรียนน าเสนอผลงาน 
การวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
2. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
3. แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน 

 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกิจกรรม ..................................................................... ชั้น .............................  

 
ที ่               พฤติกรรม 

ช่ือ – สกุล 

ความร่วมมือ/
ตั้งใจ 

การแสดงความ
คิดเห็นอย่างมี

เหตผุล 

การยอมรับฟัง
ผู้อื่น 

ยอมรับข้อสรุปและ
ผลงาน  ของกลุ่ม 
และร่วมปรับปรุง 

รวมคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 

หมายเหตุ   ครูมอบหมายให้นักเรยีนแต่ละกลุม่สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบคุคล  
เกณฑก์ารให้คะแนน     3  - ปฏิบตัิสม่ าเสมอ    2- ปฏิบัติเป็นบางครั้ง     1- ไม่เคยปฏบิัต ิ

เกณฑก์ารตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 

 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช ้

 10 -  11 คะแนน  พอใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
1.......................................................2..........................................................3..........................................................
4……………………………………………….5……………………………………………………………… 
 
 
ที่ 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
ข้อคิดเห็น 3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

2 ความเข้าใจในเนื้อหา     

3 ความชัดเจนเหมาะสม     

4 ความคิดสร้างสรรค์     

5 การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต     

รวม     

 
 

ผู้ประเมิน ........................................... 
                               .........../............/........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 1 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุม
ชัดเจน 

 

มีสาระส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุม ตรงตาม
จุดประสงค ์

สาระส าคัญไม่ครบถ้วนแต่
ตรงตามจุดประสงค ์

สาระส าคัญไม่ตรงตาม
จุดประสงค ์

2.  ความเข้าใจในเนื้อหา 

 

วิเคราะห์อย่างมเีหตผุล
อ้างอิงเนื้อหาได้ถูกต้อง   

วิเคราะห์ไม่มเีหตผุล แต่มี
การอ้างอิงเนื้อหา 

วิเคราะห์ไม่มเีหตผุลและไม่
อิงเนื้อหา 

 
3.  ความชัดเจนเหมาะสม 

 

ผลการวิเคราะห์มคีวาม
เหมาะสมและชัดเจน  

(สอดคล้องกับการมีวินัย
และความรับผิดชอบ) 
 

ผลการวิเคราะห์มคีวาม
เหมาะสมแต่ไม่ชัดเจน 

 

ผลการวิเคราะห์ไม่เหมาะสม
และไม่ชัดเจน 

4.  ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์โดด
เด่น น่าสนใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์
ค่อนข้างโดดเด่น 

 

 ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 

5.  การน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

แนวคิดสามารถน าไป
ปฏิบตัิได้จริง 

แนวคิดสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้เพียงบางส่วน 

แนวคิดไม่สามารถน าไป
ปฏิบตัิได ้

 

 เกณฑ์การตัดสิน  

14  -  15  คะแนน       ดีมาก 

  12 -  13  คะแนน  ดี 
  10 -  11 คะแนน  พอใช ้

  ต่ ากว่า   10  คะแนน ปรับปรุง 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน เงาแห่งความดี 
 

ค าชี้แจง     ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
 

1. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างบุคคลที่ท าความดีต่อสังคมไม่ทุจริตคอรัปชั่นหรือท าความดีในด้านต่างๆ 
ให้ได้มากที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.2. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเลือกบุคคลที่นักเรียนต้องการน ามาเป็นแบบอย่างหนึ่งคน เขียนประวัติ 
โดยและความดีของบุคคลตัวอย่างที่นักเรียนเลือก บอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกพร้อมบอกนักเรียนจะน าไป 
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของคนอย่างไร 
 

ประวัติบุคคลตัวอย่าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความดีของบุคคลตัวอย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

สิ่งที่นักเรียนจะน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                         ผังมโนทัศน์ 
 (สรุปภาพรวมความคิด ทั้งหมดเป็น ตัวอักษร แผนผัง และ/หรือ รปูภาพ ฯลฯ) 

 
 
 

 
 
 
 
 


