
 

คู่มือโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
“ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม” 

         โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มีการด าเนินการก าหนดเปูาหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ ตาม
กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้แนวทางของมูลนิธิยุวเสถียรคุณเป็นต้นแบบ จนสามารถก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ๓ คุณธรรม คือ ๑) ความรับผิดชอบ ๒) ความซื่อสัตย์ และ ๓) จิตอาสา เป็น
คุณธรรมเปูาหมาย และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ดังนี้  
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซื่อสัตย์ ๑. บริหารงานด้วยความ
เท่ียงตรง ยุติธรรมและ
เสมอภาค 
๒. ปฏิบัติงานโดยไม่หา
ประโยชนส่วนตน 
 

๑. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อตรง ต่ออาชีพ 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อตรง ต่อตนเอง
และผู้ร่วมงาน 

๑. ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเอง 
ท้ังกายและวาจา 
๒. หลีกเล่ียงและห่างไกล
ยาเสพติด 

ความรับผิดชอบ ๑. ผู้บริหารประพฤติตน
เป็นท่ียอมรับของครู 
นักเรียน ชุมชน 
๒. การบริหารแบบ
กระจายอ านาจ 
๓. ประเมินความพึง
พอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. สร้างขวัญและก าลังใจ 
๕. มีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑. มีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
๒. ประพฤติตนเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ชุมชน 
๓. จัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะหา
เหตุผล 
๔. สร้างรงจูงใจใฝุรู้ให้กับ
นักเรียน 

๑. มีความประพฤติดีตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒. นักเรียนให้ความ
ร่วมมือและรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๓. นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกัน 



  ๒  

 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

จิตอาสา ๑. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
๒. อุทิศเวลา 
๓. มีนโยบายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
๔.มีกิจกรรมน าครูและ
นักเรียนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
๕.มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

๑. พัฒนาตนเอง 
๒. มุ่งมั่นต่อการท าดี 
๓.อุทิศเวลา 
๒. ร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
๔.ปลูกฝังทัศนคติเพื่อ
ส่วนรวมแก่นักเรียน และ
น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์และส่วนรวม 

๑. พัฒนาตนเอง 
๒. มีความตระหนักและ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ 
๓. ร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

 
 
วิธีการน าไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
 
 ในการด าเนินงานสู่คุณธรรมเปูาหมายโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับค าแนะน าจากการประเมินจาก
คณะกรรมการภายนอก และพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยปกติ โดยจัดท า 
"โครงงานคุณธรรม" ภายใต้ขอบเขตของคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ๓ คุณธรรม คือ ๑) ความรับผิดชอบ 
๒) ความซื่อสัตย์ และ ๓) จิตอาสา 
 โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมแบบ
เชิงรุก โดยให้ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นท่ีเลือกท าโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและ
ความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียร
พยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร (ต้องท างานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ใน
ลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเส่ือมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริม
การบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมท้ังการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ 
ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



  ๓  

 

 
    ปฏิทินการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕-๖ พ.ย. ๖๑ การตระหนักรู้และพิจารณา
เลือกหัวเรื่องหรือประเด็น
ปัญหา 

ครูที่ปรึกษา และ
นักเรียนประจ า
ช้ัน 

- ครูสามารถใช้ใบงานท่ี 1-2 (แนบท้ายเอกสารนี้ใน
การท ากิจกรรมได้) 
 

๑๒-๑๖ พ.ย.๖๑ 1.การรวบรวมประมวล
ข้อมูลและองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.การจัดท าร่างโครงงาน 
 

ครูที่ปรึกษา และ
นักเรียนประจ า
ช้ัน 

- ครูสามารถใช้ใบงานท่ี 3,6 (แนบท้ายเอกสารนี้เป็น
แนวทางในการท ากิจกรรมได้) 
- ภาระช้ินงานท่ีจะได้ในขั้นตอนนี้ คือ ผังมโนทัศน์ 
(สามารถเบิกกระดาษกระดาษปรู๊ฟ ส าหรับท าผัง
มโนทัศน์ ได้ท่ีงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 
- ครูสามารถศึกษาการจัดท าโครงานได้จากเว็บไซด์ 
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
(http://moralschools.org/download/) 
- งานส่งเสริมคุณธรรมฯ ส ารวจหัวข้อโครงาน
คุณธรรม 

๑๙ พ.ย.๖๑ 
– 

๓๑ ม.ค.๖๒ 

ด าเนินการโครงงาน ครูที่ปรึกษา และ
นักเรียนประจ า
ช้ัน 

- ครูที่ปรึกษา และนักเรียนประจ าช้ัน สามารถท า
กิจกรรมโครงงานในช่ัวโมง Homeroom หรือในช่ัวง
เวลาอื่นก็ได้ 

ก.พ. ๖๒ ๑. การสรุปประเมินผล
และเขียนรายงาน 
๒. การน าเสนอโครงงาน 

ครูที่ปรึกษา และ
นักเรียนประจ า
ช้ัน 

- ครูที่ปรึกษา และนักเรียนประจ าช้ัน จัดท าช้ินงาน
ส่งงานส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 
(๑) เล่มรายงานโครงงาน    
 (๒) สรุปย่อโครงงาน 
 (๓) แผ่นพับน าเสนอโครงงาน     
 (๔) ส่ือ Presentation เช่น Powerpoint หรือ 
VCD (เวลาไม่เกิน ๗ นาที) 
 (๕) แผ่นปูายนิทรรศการโครงงาน (เฉพาะโครงงาน
ท่ีได้รับคัดเลือก) 
 (๖) เว็บไซด์ (เฉพาะโครงงานท่ีได้รับคัดเลือก) 

http://moralschools.org/download/
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
- งานส่งเสริมคุณธรรม คัดเลือกโครงงานคุณธรรม
น าเสนอ กรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม จัด
แสดงในวันเปิดบ้านวิชาการ 

 
* หมายเหตุ ปฏิทินการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ อาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม 
 
ขั้นตอนในการท าโครงงานคุณธรรม 

 
ขั้นตอนที่ ๑ การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเร่ืองหรือประเด็นปัญหา  

  การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหา เป็นการส ารวจและสังเกตสภาพ
ปัญหาต่างๆ จากเพื่อนนักเรียน ปัญหาท่ีพบเห็นในห้องเรียน โรงเรียน วัด และชุมชน แล้วช่วยกันระดมความคิดต่อ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด แล้วมาอภิปรายกันในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้ (อาจท าให้สนุกในลักษณะโต้วาที
หรือยอวาทีก็ได้) เพื่อเลือกประเด็นปัญหาท่ีมีความสนใจ หรืออยากจะแก้ปัญหานั้นมากท่ีสุด เพื่อน ามาต้ังเป็น
ประเด็นส าหรับท าโครงงาน 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 เป็นขั้นตอนของการระดมความคิดวางแผนงานในเบ้ืองต้น โดยเริ่มจากการร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์
สภาพปัญหาแล้วสืบสาวไปหาสาเหตุและปัจจัยร่วมต่างๆ การวางเปูาหมายและวิธีการแก้ปัญหา แล้วประมวลส่ิงท่ี
วิเคราะห์ได้ท าเป็นผังมโนทัศน์ 
 การระดมความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ แล้วเลือกมา ๑ อย่างนั้น ครูที่ปรึกษาควรให้ผู้เรียนช่วยกันระดม
ความคิดกันต่อเพื่อตอบค าถาม ๕ ข้อต่อไปนี้  
  ๑. “ปัญหา” ที่เลือกเป็นประเด็นเร่ิมต้นท าโครงงาน คืออะไร? ระบุสภาพปัญหาให้ชัดเจน
(ปัญหา มักเป็นสภาพการณ์ท่ีผิดปกติ ไม่ดี ไม่น่าพอใจ หรือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีผิด
ศีลธรรม/กฎระเบียบ หรือผิดจากมารยาทท่ีถูกต้อง เป็นต้น)  
  ๒. ปัญหานั้นมี “สาเหตุ” มาจากอะไร?   วิเคราะห์ร่วมกันต่อว่าอะไรเป็นสาเหตุต้นตอท่ีแท้จริง 
อะไรเป็นปัจจัยร่วม? อะไรเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอก อะไรเป็นปัจจัยภายใน 
  ๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?  ควรให้ช่วยกันเริ่มคิดจากการวางเปูาหมายระยะ
ส้ัน-ระยะกลางก่อน โดยเริ่มจากการช่วยกันระบุเป้าหมายเชิงปริมาณว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือส่ิงของแวดล้อม



  ๕  

 

ใดบ้าง? จ านวนหรือปริมาณเท่าใด?  มีขอบเขตระยะเวลา –พื้นท่ีการท างานเท่าใด?   แล้วช่วยกันต้ัง เป้าหมาย
เชงิคุณภาพ ว่าต้องการให้กลุ่มเปูาหมายเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างไรบ้าง? ให้เกิดการพัฒนาจิตใจ หรือ
พัฒนาปัญญาอย่างไรบ้าง?   หรือให้เกิดส่ิงของ/สภาพแวดล้อมท่ีพึงประสงค์อย่างไรบ้าง?  
  ๔. “ทางแก้” หรือวิธีการด าเนินงาน เพือ่ไปสู่เปา้หมายนั้น มีแผนงาน อยา่งไรบ้าง? ให้
ช่วยกันวางแผนการท างานท่ีจะสามารถท าได้ท้ัง ๒ ระยะ ท้ังเฉพาะหน้าในระยะเวลา ๓ เดือนในช่วงเทอม ๑ และ
ระยะท่ี ๒ ในช่วงเทอม๒ อีกประมาณ ๓ – ๔ เดือน 
  ๕. การด าเนินงานโครงงานดังกล่าวนั้น มีการใช้ “หลักธรรมและแนวพระราชด าริ”
อะไรบ้าง?* (หากผู้เรียนยังจ าหัวข้อธรรมะท่ีแน่นอนไม่ได้ หรือจ าพระราชด ารัสท่ีถูกต้องไม่ได้ ก็ให้ใช้ถ้อยค าง่ายๆ 
ท่ีอธิบายให้เข้าใจได้แทนไปก่อน แล้วไปค้นคว้าเพิ่มเติมต่อในภายหลังก็ได้) 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าร่างโครงงาน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการคิดพิจารณาวางแผนงานในรายละเอียดและภาพรวมทั้งหมด โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมและ
ประมวลได้ท้ังหมดนั้นมาเรียบเรียงและจัดท าเป็นเอกสารร่างโครงงาน ท่ีมีหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย ๑๓ หัวข้อ (อาจ
ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม)  ดังนี้ 
   (๑) ชื่อโครงงาน  (ช่ือโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือควรส้ันกระชับส่ือความให้

เข้าใจได้ง่ายว่าโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร ท าให้จดจ าได้ง่าย) 
   (๒)  กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน  และสถานศึกษา 
   (๓)  ที่ปรึกษาโครงงาน  
   (๔)  วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน ๕ ข้อ) 
   (๕)  สถานที่และก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  
    (๖) ผังมโนทัศน์  สรุปภาพรวมของร่างโครงงานท้ังหมดเป็นผังมโนทัศน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ 
   (๗) สาระส าคัญของโครงงาน  (ค าอธิบายสาระส าคัญของโครงงานโดยย่อ ๕ - ๑๐ บรรทัด) 
   (๘)  การศึกษาวิเคราะห์   

   (๘.๑) ปัญหาและสาเหตุ  (ประมวลข้อมูลสภาพปัญหา แล้ววิเคราะห์สืบสาวหาสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อให้เหน็ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน) 

   (๘.๒) เปูาหมายและทางแก้ (วางเปูาหมายของการแก้ปัญหาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
   (๘.๓) หลักการและหลักธรรมท่ีน ามาใช้ (แสดงหลักธรรมและแนวพระราชด าริ หรือหลัก

วิชาการต่างๆ ท่ีน ามาใช้ พร้อมอธิบายความหมายโดยย่อ แล้วอธิบายเช่ือมโยงกับการด าเนินการ
โครงงาน อย่างสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล) 

   (๙) วิธีการด าเนินงาน (แสดงวิธีการด าเนินงานเป็นข้อๆ หรือเป็นแผนผังท่ีมีค าอธิบายท่ีชัดเจน) 
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   (๑๐) งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ  (แสดงงบประมาณโครงงานและแหล่งท่ีมา 
หากมีการระดมทุนเพิ่ม ให้บอกแผนงานหรือวิธีการระดมทุนด้วย) 

    (๑๑) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลโดยตรงและผลกระทบท่ีต่อเนื่องออกไป) 
    (๑๒) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา  
    (๑๓) ความคิดเห็นและความรู้สึกของประธานกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน   
 

ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการโครงงาน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการน าร่างโครงงานมาปฏิบัติจริงไปตามล าดับข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน ซึ่งจะมีท้ังใน
ส่วนท่ีแบ่งงานและด าเนินงานกันในระหว่างสมาชิกในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงาน และงานในส่วนท่ีสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กับเพื่อนนักเรียนอืน่หรือบุคคลต่างๆ ท่ีเข้ามาช่วยท างานในด้านต่างๆ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์
ขยายการมีส่วนร่วมออกไปสู่ชุมชน  
 อย่างไรก็ตาม  ระยะเวลาการท างานจริง ท่ีลงแรงท างานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องนั้น ไมค่วร
น้อยกว่า ๒ เดือน จึงจะท าให้กระบวนการเรียนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมได้ผลเต็มท่ี 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน 
 จากการด าเนินงาน ในขั้นตอนท่ี ๔ นั้นให้กลุ่มเยาวชนได้ท าการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
เพื่อน ามาใช้จัดท าเป็นเอกสารและส่ือการน าเสนอโครงงาน ซึ่งเป็นภาระงานท่ีต้องน าส่งโรงเรียน ๔-๖ รายการ 
ดังนี ้
    (๑) เล่มรายงานโครงงาน    
  (๒) สรุปย่อโครงงาน 
   (๓) แผ่นพับน าเสนอโครงงาน     
  (๔) ส่ือ Presentation เช่น PowerPoint หรือ VCD (เวลาไม่เกิน ๗ นาที) 
  (๕) แผ่นปูายนิทรรศการโครงงาน (เฉพาะโครงงานท่ีได้รับคัดเลือก) 
  (๖) เว็บไซด์ (เฉพาะโครงงานท่ีได้รับคัดเลือก) 

ขั้นตอนที่ ๖ การน าเสนอโครงงาน 
 การน าเสนอโครงงานเป็นทักษะท่ีส าคัญของผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคนท่ีจะต้องท าหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร 
ท าการส่ือสารและถ่ายทอดความดีงามจากโครงงานของตนเองออกสู่การรับรู้ของบุคคลอื่นและสาธารณะ สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มควรท าความเข้าใจในรายละเอียดและภาพรวมของโครงงานท้ังหมด แล้วซักซ้อมการน าเสนอใน
ประเด็นส าคัญๆ ไว้เพื่อเตรียมตัวส าหรับการน าเสนอบนเวที การสัมภาษณ์ซักถาม และการน าเสนอหน้าแผ่นปูาย
นิทรรศการโครงงาน ให้คณะกรรมการและผู้มาชมนิทรรรศการโครงงานสามารถเข้าใจได้ในระยะเวลาอันจ ากัด 
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  ภาระชิ้นงานที่โรงเรียนต้องการ 
 

๑. เล่มรายงานโครงงาน จัดพิมพ์ให้มีจ านวนหน้า ๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A๔ ไม่รวมปก โดยแสดง

เนื้อหา บทและหัวข้อต่างๆ ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 (๑) ปกหน้า 
   ๑) ปกนอก (แสดงช่ือโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ช่ือกลุ่มเยาวชน

ผู้รับผิดชอบโครงงาน, ช่ือสถานศึกษา, ช่ือสังกัด โดยระบุสพท., และพิมพ์ระบุว่า รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา...... ระดับมัธยมศึกษา ท่ีจัดโดย กลุ่ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) 

   ๒) ปกใน (แสดงช่ือโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, รายช่ือสมาชิกกลุ่ม
เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานโดยระบุ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ช้ันเรียน, ช่ือ-ฉายา-นามสกุลพระสงฆท่ี์ปรึกษาโดย
ระบุวัดและท่ีต้ังของวัด หมายเลขโทรศัพท์/E-mail, ช่ือผู้บริหารและครูที่ปรึกษาโดยระบุ ต าแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์/E-mail, ช่ือสถานศึกษา ท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/เว็บไซต์(ถ้ามี)) 
 (๒)  กิตติกรรมประกาศ  
 (๓)  บทคัดย่อ (สรุปย่อเนื้อหาและประเด็นส าคัญของโครงงานเป็นความเรียงใน ๑ หน้ากระดาษ) 
 (๔)  ผังมโนทัศน์ (สรุปภาพรวมของโครงงานท้ังหมดเป็นผังมโนทัศน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ) 
 (๕)  บทที่ ๑ บทน า 
   ๑.๑ ท่ีมาและความส าคัญ (อธิบายความเป็นมา แรงบันดาลใจ หรือเหตุผล ท่ีท าให้คิด
ท าโครงงานขึ้น) 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ (แสดงจุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน เป็นรายข้อ ไม่ควรเกิน ๕ ข้อ) 
   ๑.๓ ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ (ระบุ กลุ่มเปูาหมาย ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ี ใน
การด าเนินการโครงงาน) 
 (๖) บทที่ ๒ การด าเนินการโครงงาน 
   ๒.๑ วิธีการด าเนินงาน (อธิบายวิธีการด าเนินงาน, แสดงแผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน ,
แสดงปฏิทินหรือก าหนดการด าเนินงาน และ/หรือ มีรูปภาพประกอบ) 
   ๒.๒ งบประมาณ (แสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นรายหมวดและยอดรวม)  
   ๒.๓ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (กรณีท่ีมีการระดมทุนหรือหางบประมาณเพิ่มเติมข้ึน
เอง ให้อธิบายถึงวิธีการระดมทุนหรือการเข้าถึงแหล่งงบประมาณนั้นโดยย่อด้วย) 
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   ๒.๔ อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา (อธิบายถึงอุปสรรคปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการโครงงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วสรุปเป็นบทเรียนท่ีได้จากการเผชิญ
ปัญหานั้นๆ) 
 (๗) บทที่ ๓ ผลการด าเนินงาน (แสดงผลการด าเนินงานโดยการอธิบายพร้อม รูปภาพ และ/หรือ มี
สถิติ ตาราง หรือแผนภูมิ ประกอบ) 
 (๘) บทที่ ๔ การศึกษาวิเคราะห์ 
  ๔.๑ ปัญหาและสาเหตุ  (ประมวลข้อมูลสภาพปัญหา แล้ววิเคราะห์สืบสาวหาสาเหตุของ
ปัญหา) 
  ๔.๒  เปูาหมายและทางแก้ (วิเคราะห์เช่ือมโยงเปูาหมายของโครงงานกับวิธกีารด าเนินงาน 
ว่าเป็นหนทางไปสู่เปูาหมายท่ีวางไว้อย่างไร อย่างเป็นเหตุเป็นผล) 
         ๔.๓ หลักการและหลักธรรมท่ีน ามาใช้ (แสดงหลักธรรมและแนวพระราชด าริ หรือหลัก
วิชาการต่างๆ ท่ีน ามาใช้ พร้อมอธิบายความหมายโดยย่อ แล้วอธิบายเช่ือมโยงกับโครงงาน อย่างสอดคล้องเป็น
เหตุเป็นผล) 
  ๔.๔ ประเมินผลการด าเนินงาน (แสดงหรืออธิบายเหตุผลว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงงานหรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด และ/หรือแสดงสถิติประกอบ(ถ้ามี)) 
  ๔.๕ การประเมินตนเอง (สมาชิกกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคน แสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกต่อการพัฒนาตนเอง หรือความประทับใจต่อส่ิงท่ีได้เรียนรู้ระหว่างการด าเนินการโครงงาน) 
  ๔.๖ การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น (แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ค าวิจารณ์ และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์และพระสงฆ์ท่ีปรึกษาโครงงาน ๓ ท่าน และ/หรือ บุคคลอื่นท่ี
เกี่ยวข้องอีกไม่เกิน ๕ คน เช่น ผู้ปกครอง, เพื่อนนกัเรียนคนอื่นท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม, คนในชุมชน)  
 
 (๙) บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   ๕.๑ สรุปผลการด าเนินการโครงงาน (อธิบายสรุปภาพรวมของโครงงานท้ังหมดเช่ือมโยง
สู่กระบวนการเรียนรู้และพฒันาคุณธรรมตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงงานคุณธรรม) 
   ๕.๒แผนการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ (แผนการด าเนินงานในภาค
การศึกษาต่อไป) 
 (๑๐) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 (๑๑) ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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๒. สรุปย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ  และสรุปรูปภาพโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ สรุปย่อโครงงานทั้งหมดและ

รูปภาพประกอบลงใน ๒ หน้ากระดาษขนาด A๔  

(ตัวอย่าง สรุปย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ) 
 
 

ชื่อกิจกรรม:  มุทิตาปัญญาชน 
โดยกลุ่ม  ดาวห้าแฉก  โรงเรียน  เทพศิรินทร์  นนทบุรี   สพม    เขต ๓ 

หลักธรรมส าคัญ: พรหมวิหาร๔  
 
พระราชด ารัส: “…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไป
ด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารท่ีระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 
ประเด็นปัญหาหลัก : พระสงฆ์ในวัดไม่เพียงพอต่อการสอน ขาดแคลนแรงงานในการจัดกิจกรรม ท าส่ืออุปกรณ ์
และกิจกรรมกระตุ้นความสนใจนักเรียน 
 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติ    จ านวน ๖๕ คน 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : ๓ ภาคเรียน  
 
กิจกรรมเด่น : ให้น้องๆท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมนันทนาการ 
 
ผลที่เกิดขึ้น : น้องๆให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ : 
นางสาวเขมจิรา      
นางสาวนาริสา 
นายภูษณ   
นายวรินทร 
นายเขมทัต      

 
ขอบอรัญ (หัวหน้ากลุ่ม) 
ถาอิน (รองหัวหน้ากลุ่ม) 
ทรายงาม 
มากะเรือง 
สุทธิประภา (เลขานุการ) 

พระสงฆ์ที่ปรึกษา: พระมหากิตติพัทธ์ ยตินฺธโธ 
ผู้บริหารที่ปรึกษา: นายสมชาย  ปิ่นทอง 
ครูที่ปรึกษา: ครูเสาวนิต  เดชคง 
                 ครูรุจน์   หาเรือนทรง 
 



  ๑๐  

 

 

๓. แผ่นพับ (Brochure) สรุปโครงงาน 
 สรุปโครงงานท้ังหมดลงใน ๑ แผ่นกระดาษขนาด A๔ ท่ีพับ ๓ ส่วน ท่ีพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
โดยออกแบบและพิจารณาเลือกเนื้อหา รูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให้สวยงามส าหรับเผยแพร่ 

๔. สื่อ Presentation ทางคอมพิวเตอร์หรือ VCD น าเสนอโครงงาน 
 เล่าเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเด็นส าคัญของโครงงานลงในส่ือ Presentation ทางคอมพิวเตอร์
ในระยะเวลาไม่เกิน ๗ นาที โดยสามารถจัดท าเป็นภาพเคล่ือนไหววีดิทัศน์ (VCD) หรือ เป็นแผนภาพการน าเสนอ 
ด้วยโปรแกรมจ าพวก presentation เช่น Powerpoint ก็ได้ 

๕.  แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน (จัดบอร์ดในห้องเรียน/โรงเรียนพิจารณา
คัดเลือก) 
 แสดงภาพรวมและสรุปสาระส าคัญของโครงงานท้ังหมด ได้แก่ ช่ือโครงงาน สถานศึกษา รายช่ือท่ี
ปรึกษาและกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน บทคัดย่อ ผังมโนทัศน์ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูล
สถิติ การประเมินผลสรุปผล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดแสดงเป็น แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง สัญลักษณ์ ฯลฯ 
ท่ีท าให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยไว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคทางศิลปะมาช่วยน าเสนอให้เกิดการส่ือความได้
ง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๖๕ ซม. 

๑๒๐ ซม. 

๖๐ ซม. ๖๐ ซม. 

รอยที่พบัหกักลาง
ไปดา้นหลงัได ้

ช่ือโครงงานคณุธรรม 

ปกหน้าโครงงาน 

ปกหลงัโครงงาน 

๖๐ ซม. 

๖๕ ซม. วสัดท่ีุแนะน า: ใชพ้ลาสตกิลกูฟูกหนา ๓หรอื๕ มม. 
ถ้าท าไดถู้กต้องตามทีก่ าหนดจะสามารถพบัแผ่นป้าย
สลบักนัไดเ้ป็น ๔ ทบ มลีกัษณะเป็น Big Book 
ขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๕ เซนตเิมตร ดงัรปู 



  ๑๑  

 

 
แหล่งอ้างอิง/แหล่งเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเพิ่มเติม 
 
1. เว็บไซด์ http://moralschools.org/download/?fbclid=IwAR2-
4vYA8yfGPviBovqPMPUJ0TEMvXd9U0LUn3bhKSO26c9V-dvtEqfXvtM 
 
2.เว็บไซด์ http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/home/neuxha-xbrm-rongreiyn-
khunthrrm-khru-laea-nakreiyn 
 
3.เว็บไซด์ http://moralschool-sri2.wattaopoon.ac.th/home/khumux-kar-phost-khaw-laea-phaph-
kickrrm 
 
4. เว็บไซด์ http://www.vitheebuddha.com/files/news/HandbookMP20130.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moralschools.org/download/?fbclid=IwAR2-4vYA8yfGPviBovqPMPUJ0TEMvXd9U0LUn3bhKSO26c9V-dvtEqfXvtM
http://moralschools.org/download/?fbclid=IwAR2-4vYA8yfGPviBovqPMPUJ0TEMvXd9U0LUn3bhKSO26c9V-dvtEqfXvtM
http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/home/neuxha-xbrm-rongreiyn-khunthrrm-khru-laea-nakreiyn
http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/home/neuxha-xbrm-rongreiyn-khunthrrm-khru-laea-nakreiyn
http://moralschool-sri2.wattaopoon.ac.th/home/khumux-kar-phost-khaw-laea-phaph-kickrrm
http://moralschool-sri2.wattaopoon.ac.th/home/khumux-kar-phost-khaw-laea-phaph-kickrrm
http://www.vitheebuddha.com/files/news/HandbookMP20130.doc
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ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓  

 

ใบงานท่ี 1  ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มท่ี..........................ช่ือกลุ่ม........................................................ 

 
ช่ือ..................................นามสกุล....................................โรงเรียน........................................ 

 

ค าชี้แจง  พิจารณาข้อความตามรายการแล้วใส่เครื่องหมาย √  ในช่องท่ีเป็น “คุณธรรม” หรือ “จริยธรรม” 

ล าดับท่ี รายการ คุณธรรม จริยธรรม 
1 ความสามัคคี     
2 ปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้     
3 ความขยัน     
4 นวดให้พ่อ     
5 ความกตัญญู     
6 ความมีน้ าใจ     
7 พูดจาไพเราะ     
8 ความซื่อสัตย์สุจริต     
9 พูดความจริง     
10 ความมีวินัย     
11 กล่าวค าขอโทษ     
12 ยิ้มไหว้ทักทาย     
13 ความพอเพียง     
14 ความรับผิดชอบ     
15 ช่วยเก็บขยะที่ทิ้งไว้นอกถังขยะ     
16 เข้าสอนตรงเวลาเป็นประจ า     
17 ความสุภาพ     
18 แตง่กายถูกระเบียบของโรงเรียน     
19 นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน     
20 ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน     



  ๑๔  

 

 
ใบงานท่ี 2  วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดีทัศน์   

กลุ่มท่ี..........................ช่ือกลุ่ม........................................................ 
 

ค าช้ีแจง1.  เขียนช่ือวีดีทัศน์ท่ีรับชมลงในช่องส่ีเหล่ียม  
 2.  บันทึกคุณธรรมท่ีพบในการชมวีดีทัศน์  ลงในช่องวงรี 
  3.  บันทึกพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีพบของแต่ละคุณธรรม  ลงในเส้นก้างปลา 

 
 

 
 

    
 

  

  
     
     
     
     
     
     
 

  

  
     
 

  

  
     
     
     
     
     
     
     
     



  ๑๕  

 

     
     

ใบงานที่ 3  การค้นหาปัญหาที่ส าคัญ 
กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม........................................................ 

 
ค าช้ีแจง   สมาชิกแต่ละคนระบุปัญหาส าคัญ  ท่ีต้องการแก้ไขเร่งด่วนท่ีสุด 3 – 5 ปัญหา 

 
ล าดับความส าคัญ ปัญหา 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
     



  ๑๖  

 

ใบงานที่ 6 การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม    
กลุ่มที่ ............ชื่อกลุ่ม..................................................... 

 
 

ค าช้ีแจง  1. อ่านข้อความทางซ้ายของตารางทีละข้อ 
  2. ร่วมกันหาค าตอบจากข้อความทางซ้าย บันทึกลงในช่องด้านขวาของตาราง 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาจาก
ใบงานท่ี 4  
ท่ีกลุ่มต้องการแก้ไขมากท่ีสุด  

ปัญหา :  
…………………………..…………………………………………………………………………… 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดย
น ามาจากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้ว
ในใบงานท่ี 4 และพิจารณา
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

สาเหตุของปัญหา (อาจมีมากกว่า 1 สาเหตุ) 
1. .................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................... 
 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 

ระบุวัตถุประสงค์ท่ีท าโครงงาน 
1......................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
 

4. ก าหนดเปูาหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเปูาหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจ านวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
โดยก าหนดให้เป็นเปูาหมายระยะ
ส้ันและระยะยาวก็ได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ= นักเรียน/ครู................................. จ านวน..............คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ .............................................................................…… 
………………………………………………………………………………………………..………… 

- เปูาหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) 
.................................................................................................................... 

- เปูาหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) 
.................................................................................................................... 

5.ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหา
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 

วิธีแก้ไขปัญหา 
1. ………………………………………………………………………..……………………… 



  ๑๗  

 

และวัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้อง
เป็นวิธีการเชิงบวก) ตาม
กระบวนการ  P – D – C - A 

2. ……………………………………………………………………..…………………………. 
3. ……………………………………………………………………….……………………… 
4. …………………………………………………………………..…………………………… 

6.ก าหนดหลักธรรม พระราชด ารัส 
พระราชด าริ หรือค าสอนท่ีน ามาใช้
ในการด าเนินงานโครงงาน
คุณธรรมให้ประสบความส าเร็จ 

หลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอน 
……....……………………………………………………………….………………………… 
……....………………………………………………………………….………………………… 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความ
สอดคล้องกับคุณธรรมเปูาหมาย 
และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ซึ่ง
น ามาจากใบงานท่ี 5 

 

คุณธรรมเป้าหมาย ......................................................................................... 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก………………………………………………………………..……… 
 
 

8. ก าหนดวิธีวัดและประเมินผล 
โดยก าหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเปูาหมายเพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ี
ต้องการจะวัด เช่น การเก็บข้อมูล
โดยการสอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ: สอดคล้องกับวิธีการวัด 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา: เหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงงาน 

ตัวชี้วัด................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
วิธีการประเมิน.................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน…………………………….…………………………………..……… 
......................................................................................................................... 
ช่วงเวลาในการประเมิน.................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม 
(ชัดเจน เข้าใจง่ายและสะท้อนถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และกิจกรรม) 

ชื่อโครงงานคุณธรรม…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ………………………..………………………………………….……… 

11. ครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………… 
 



  ๑๘  

 

 
 
หลักธรรม  
พรหมวิหาร 4  เป็นหลักธรรมประจ าใจท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
1. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 
2. กรุณาหมายถึง ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
3. มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
4. อุเบกขา หมายถึงการรู้จักวางเฉย 
 
อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ เป็นผู้ประเสริฐได้  
1. ทุกข์หมายถึง ความทุกข์ หรือ ปัญหา ความรู้สึกไม่สบายกาย-ใจ ความเศร้าโศกเสียใจ  
2. สมุทัยหมายถึง ต้นเหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์หรือ ปัญหาหรือความต้องการหรือความอยาก 
3. นิโรธ หมายถึง สภาวะท่ีทุกข์หมดส้ินไปปราศจากทุกข์ มีแต่ความสงบร่มเย็น  
4. มรรคหมายถึง ข้อปฏิบัติท่ีเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ 
 
อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความส าเร็จในการท างาน  
1. ฉันทะได้แก่ความพึงพอใจในส่ิงท่ีท าอยู่บุคคลควรรักงานรักเพื่อนรว่มงาน รักหมู่คณะและสถาบัน 
2. วิริยะได้แก่ความเพียรพยายามการมีความขยัน อดทนมีมานะ บากบั่นจนประสบผลส าเร็จ 
3. จิตตะได้แก่ ความต้ังใจการฝักใฝุอย่างจริงจัง มีความต้ังใจว่าจะท าทุกอย่างให้ดี ท าให้ได้มีเจตนาแน่วแน่ 
4. วิมังสาได้แก่ ความสุขุมรอบคอบพินิจพิจารณาส่ิงท่ีท าด้วยปัญญามีการตรวจตราอยู่สม่ าเสมอให้รอบคอบ 
 

สังคหวัตถุ 4หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่นผูกไมตรี เอื้อเฟือ้ เก้ือกูล ซ่ึงกันและกัน  

1. ทานคือ การให้ การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
2. ปิยวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว 
3. อัตถจริยาคือการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
4. สมานัตตาคือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายและไว้วางใจให้แก่ผู้อื่น 
 
 

 



  ๑๙  

 

ตัวอย่าง  
โครงงานคุณธรรม  

มุทิตาปัญญาชน ตอน พี่สอนน้อง 
(The  Sympathetic  joy  of  wisdom ep.The teaching of SENIOR) 

ชื่อกลุ่ม : ดาวห้าแฉก 
 

 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

 
 



  ๒๐  

 

มุทิตาปัญญาชน 

The  Sympathetic  joy  of  wisdom ep.The teaching of SENIOR 

รายชื่อสมาชิก 

นางสาวเขมจิรา     ขอบอรัญ  (หัวหน้ากลุ่ม) 
นางสาวนาริสา      ถาอิน  (รองหัวหน้ากลุ่ม) 
นายภูษณ      ทรายงาม  
นายวรินทร    มากะเรือน  
นายเขมทัต      สุทธิประภา  (เลขานุการ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระมหากิตติพัทธ์ ยตินฺธโธ 

 วัดศรีประวัติ ต าบลปลายบาง  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี11130 

ชื่อผู้บริหาร : นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

ครูที่ปรึกษา : ครูเสาวนิต  เดชคง  

ครูรุจน์   หาเรือนทรง  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวัฒนธรรม 

ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุร ี

ที่ต้ัง : เลขท่ี ๘๖หมู่ ๒ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๙๘๕-๑๙๙๕ 

โทรสาร : ๐๒-๙๘๕-๑๙๙๔ 

เว็บไซต์ : https://www.tsn.ac.th/ 

 

https://www.tsn.ac.th/


  ๒๑  

 

ค าน า 
     โครงงานคุณธรรมฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานร่องรอยในการการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครง

อย่างอย่างมีกระบวนการ แนวคิดหลักการที่บูรณาการมาจากส่ิงท่ีปฏิบัติโดยปกติในการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด โดยผู้จัดท ามุ่งหวังว่า การ

ด าเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นพืน้ฐานท่ีท าให้เกิดการพัฒนาโครงการคุณธรรมในครั้งต่อๆไปอย่างกว้างขวาง 

นางสาวเขมจิรา     ขอบอรัญ  
นางสาวนาริสา      ถาอิน  
นายภูษณ      ทรายงาม 
นายวรินทร    มากะเรือน 
นายเขมทัต      สุทธิประภา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๒  

 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจากพระอาจารย์กิตติพัทธ์ วัดศรีประวัติ ท่ีให้การ

สนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ตลอดจนให้การอนุเคราะห์กลุ่มดาวห้าแฉก

ในหลายด้านๆ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มของข้าพเจ้าจึงขอกราบนมัสการมา 

ณ โอกาสนี้ 

  ขอขอบพระคุณคุณครูเสาวนิต เดชคง ครูที่ปรึกษาของกลุ่มข้าพเจ้าท่ีอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณครูรุจน์ หา

เรือนทรง ท่ีให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้แนวคิดในการจัดท าโครงงาน และการอนุเคราะห์จัดหาวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีใช้ในการท าโครงงาน 

  ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ ท่ีให้ความร่วมมือท้ังก าลังแรงกายและ

ก าลังสติปัญญา ช่วยกันคิดช่วยกันท าจนโครงงานคุณธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

  สุดท้ายขอขอบใจน้องๆ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ท่ีให้ความร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ 

ด้วยดีจนท าให้พี่ได้รู้สึกมีความสุขถึงการเป็นผู้ให้และมีก าลังใจท่ีจะท าดีต่อไปเรื่อยๆ 

 

นางสาวเขมจิรา     ขอบอรัญ  
นางสาวนาริสา      ถาอิน  
นายภูษณ      ทรายงาม 
นายวรินทร    มากะเรือน 
นายเขมทัต      สุทธิประภา  

 

 

 
 
 



  ๒๓  

 

บทคัดย่อ 

  โรงเรียนอนุบาลบางกรวยซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ต้ังอยู่ในวัดศรีประวัติ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี และต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มี
กิจกรรมให้ความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางกรวยเพิ่มเติมในวัน
อาทิตย์ แต่พบปัญหาว่าในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขาดแคลนก าลังคน ผู้จัดท าโครงการจึงคิดหาวิธี
ช่วยเหลือชุมชนตามศักยภาพของตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมด้าน
นันทนาการ ได้ผลการด าเนินโครงการเป็นท่ีประจักษ์ คือ โครงการได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพระสงฆแ์ละ
ชุมชนวัดศรีประวัติ ในการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ของวัดศรีประวัติ เกิดการคิดและจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและคุณธรรมท่ีมีความหลากหลายส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
บางกรวย ส่งผลเกิดเจตคติท่ีดีงามและคุณค่าของการมีมุทิตาจิตตามหลักพรหมวิหารส่ี 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๔  

 

สารบัญ 

 

 หน้า 
ค าน า  ก 
กิตติกรรมประกาศ  ข 
บทคัดย่อ  ค 

สารบัญ  ง 
บทที่ ๑ บทน า 
 ๑.ท่ีมาและความส าคัญ                                                                                                                                                                                   
 ๒.วัตถุประสงค์ 
 ๓.ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้  

               ๑-๒     
            
 
            

บทที่ ๒ การด าเนินงานโครงการ 
 ๑. วิธีด าเนินโครงการ 
 ๒. งบประมาณ 
 ๓. แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 ๔. อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา 

๓-๔ 

บทที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

 
๕-๙ 

บทที่ ๔ การศึกษาวิเคราะห์ 
 ๑. ปัญหาและสาเหตุในการจัดกิจกรรม 
 ๒. เปูาหมายและทางแก้ 
 ๓. หลักการและหลักธรรมท่ีน าไปใช้ 
 ๔. ประเมินการด าเนินงาน 
 ๕. การประเมินตนเอง 
 ๖. การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น 

๑๐-๑๒ 

บทที่  ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ๑. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๒. แผนงานการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 

๑๓-๑๔ 



  ๒๕  

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

๑. ท่ีมาและความส าคัญ 
 
 ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านคุณธรรม อีกท้ังหลักสูตร
สถานศึกษาได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กลุ่มดาวห้าแฉก
ของข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่า เมื่อการท าสาธารณประโยชน์นักเรียนทุกคนได้ท าโดยปกติตามหลักสูตรแล้วจึงควรคิด
บูรณาการน าคติธรรม หลักธรรม อีกท้ังพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มาผนวกในเป็นแนวทางในการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จึงเกิดเป็นโครงงานคุณธรรมของกลุ่ม 
 
 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ส ารวจสภาพของชุมชนรอบๆโรงเรียน จึงได้เลือกโรงเรียนอนุบาลบางกรวยซึง่เป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ต้ังอยู่ในวัดศรีประวัติ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เนื่องจากพบว่า วัดศรีประวัติมีกิจกรรมให้ความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางกรวยเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการสอนเสริม แบ่งเบาภาระผู้ปกครองท่ีต้องท างานในวัน
อาทิตย์และไม่มีเวลาดูแลนักเรียนโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากพระสงฆ์
มีจ านวนน้อย ประกอบกับมีเด็กนักเรียนหญิง และนักเรียนท่ีเป็นเด็กเล็ก พระสงฆ์จึงไม่สะดวกท่ีจะดูแลนักเรียน
ประถม จ านวน ๖๕ คนท่ีมีความหลากหลาย และมีสนใจท่ีแตกต่างกันได้ท้ังหมด 
 
 ดังนั้น  กลุ่มดาวห้าแฉกจึงมีความสนใจท่ีจะท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดส้ินไป  จึงได้จัดท าโครงงาน
คุณธรรม  เรื่อง  “มุทิตาปัญญาชน ตอน พี่สอนน้อง”  ขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนและให้น้องๆเยาวชนโรงเรียน
อนุบาลบางกรวย ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เรียนรู้ในแบ่งบันและการอยู่รว่มกันในสังคม สามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน   

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพระสงฆ์และชุมชนวัดศรีประวัติ 
 ๒. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและนันทนาการ ท่ีสอดแทรกคุณธรรม ท่ีมีความ
หลากหลายส าหรับนักเรียนอนุบาลบางกรวยอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนอนุบาลบางกรวยเกิดเจตคติท่ีดีงามและคุณค่าของการมีมุทิตาจิตตามหลักพรหมวิหารส่ี 

 



  ๒๖  

 

๓. ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้  
 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางกรวย วัดศรีประวัติ จ านวน ๖๕ คน 
 ระยะเวลา : ๑  ภาคเรียน (พ.ค.-ก.ย.๖๐) 
 สถานที่   : วัดศรีประวัติ  อ.บางกรวย ต.ปลายบาง จ.นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๒๗  

 

บทที่ ๒ 
การด าเนินงานโครงการ 

๑.วิธีด าเนินโครงการ 
กิจกรรม / ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

การวางแผน(Plan)    
 ๑)รวมกลุ่มเพื่อนนักเรียนในช้ันเรียน ห้อง ม.๔/๔ ต้ังเป็น
กลุ่มแกนน า โดยใช้ช่ือว่า กลุ่มดาวห้าแฉกเพื่อท าการส ารวจปัญหา
รอบๆ ชุมชนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

๒  สัปดาห์ 
 

- เริ่มต้นในภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 ๒) จัดประชุมน าเสนอปัญหาและปรึกษาหารือ ขอความ
เห็นชอบ เพื่อนนักเรียนช้ัน ม.๔/๔ คนอื่นๆในช้ัน เพื่อขอความ
ร่วมมือ ให้ช่วยคิดและจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมท่ีจะ
น าไปจัดให้กับนักเรียนอนุบาลบางกรวยในขอบเขต ดังนี้ 
  - เนื้อหาสาระท่ีจะสอนทางวิชาการ เพิ่มสอน
เสริมเพิ่มความรู้ในช่วงเช้า 
  - กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ เพื่อฝึกทักษะให้
น้องๆในช่วงบ่าย 

๒  สัปดาห์ 
 

-  

ด าเนินงาน(do)    
 ๑) กลุ่มดาวห้าแฉก เป็นแกนน ากิจกรรมจากเพื่อนๆ 
นักเรียนช้ันม.๔/๔ ช่วยกันคิดไปเสนอพระอาจารย์กิตติพัทธ 
พระสงฆซ์ึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสอนเสริมวันอาทิตย์ได้พิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขและขออนุญาตเข้าไปจัดกิจกรรม 

๑  สัปดาห์ 
 

-  

 ๒) น ากิจกรรมท่ีเตรียมไว้ไปจัดกิจกรรมช่วยพระ
อาจารย์ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 

ตามวันท่ี
ก าหนด 

๕๐๐ วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๐ 

ประเมินและสรุปผล(Check)    

 ประชุมเพื่อประเมินการท างานเป็นระยะพัฒนาการสอน 
และกิจกรรมให้ดีขึ้น และปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนเพื่อไม่ให้
ซ้ าจ าเจ 

๑  สัปดาห์ - จัดท ารายงาน
สรุป 

 



  ๒๘  

 

๒. งบประมาณ 
 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (ค่าน้ า ขนม ส าหรับเป็นรางวัลในนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม) เป็นเงิน ๕๐๐  
บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๓.แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
 ๓.๑ งบประมาณได้มาจากขายขวดน้ าและกระดาษภายในห้องเรียน ม.๔/๔ 
 ๓.๒ งบประมาณท่ีได้จากการบริจาคของวัดศรีประวัติน าเงินท่ีได้ซื้อหนงัสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด 
เพื่อให้น้องๆได้ใช้เรียน และท าแบบฝึก 

๔. อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา 
 ๔.๑ อุปสรรค 
 เนื่องจากน้องๆ มีหลายระดับช้ัน มีความสนใจท่ีแตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจ
ให้กับทุกคนได้ น้องจึงขาดความร่วมมือในบางกิจกรรม 
 ๔.๒ แก้ปัญหาโดยการ 
 มีของรางวัลจากกิจกรรมนั้นๆและพยายามท าให้น้องๆร่วมกิจกรรมกันทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๒๙  

 

บทที่ ๓ 
ผลการด าเนนิงาน 

น้องๆสนใจในงานกิจกรรมท่ีพวกเราสอนน้อง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีท้ังการท าแบบฝึกหัดทบทวนจากใน
ห้องเรียนและกิจกรรมนนัทนาการด้วยการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมนันทนาการ ท้ังนี้กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนมีข้อคิดและคุณธรรมแฝงอยู่ท้ังในด้านความสามัคคี ใฝุรู้ใฝุเรียน ความซื่อสัตย์ และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๒ ช่วง ดังนี ้

๑. กิจกรรมทางวิชาการ (ช่วงเช้า)  เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมหลักๆ เป็นการสอนการบ้านให้นักเรียนประถมศึกษาในแต่ละระดับช้ัน 

                
 
 
 
 
 

 
 
                         

พี่ๆก าลังอธิบายการท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พี่ๆก าลังอธิบายวิธีการท าภาษาไทยให้กับน้องๆป.๔ และ ป.๕ 

 
 



  ๓๐  

 

๒.  กิจกรรมนันทนาการ (ช่วงบ่าย)  เป็นการท ากิจกรรมโดยการน าความรู้มาบุรณาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พี่ๆก าลังประชุมเรื่องกิจกรรมท่ีจะจัดให้น้องๆ 
                           
 
 

 
  
              
 
 
 
 
              

น้องๆก าลังเล่นกิจกรรมส่งบอลถึงปลายทางอย่างสนุกสนาน 
 



  ๓๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

น้องๆก าลังส่งปิงปองให้กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น้องๆก าลังเตรียมตัวเล่นวิ่งเปรี้ยว 

 



  ๓๒  

 

บทที่ ๔ 
การศึกษาวิเคราะห์ 

 
๑. ปัญหาและสาเหตุในการจัดกิจกรรม 
 จากการส ารวจพื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรมพบว่า 
 ๑.๑ ขาดแคลนอุปกรณ์หรือส่ือในจัดกิจกรรมสาเหตุเนื่องมาจากขาดก าลังแรงงานในการท าหรือจัดหาส่ือ 
หรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 ๑.๒ สถานท่ีท่ีใช้จัดกิจกรรมไม่มีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นบริเวณ
วัดท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนา 

๒. เป้าหมายและทางแก้ 
 แบ่งกลุ่มและขอความร่วมมือจากเพื่อนในช้ัน ม. ๔/๔ เพื่อท าส่ือการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ ท่ีไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีมากมาย ซึ่งส่ือการสอนท่ีใช้ โดยในภาคเช้าจะสอนแบ่งสอนเป็นวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับของระดับช้ัน ในภาคบ่ายจะจัดกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆเพื่อ
แก้ปัญหาไม่มีส่ือการเรียนการสอนและน้องทุกระดับช้ันมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

๓. หลักการและหลักธรรมท่ีน าไปใช้ 
 หลักธรรมท่ีเราน ามาใช้คือเราน าหลักธรรมเรื่องความมีน้ าใจมาใช้ซึ่งความมีน้ าใจในท่ีนี้ของเราคือการที่
พวกเราเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อน าความรู้ท่ีพวกเราได้เรียนรู้มามาสอนให้น้องๆต่อไปเพื่อให้น้องๆได้มีการศึกษา
และน าความรู้ไปใช้ต่อในอนาคต โดยใช้หลักธรรมดังนี้ 
 ๓.๑ พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน 
เป็นหลักธรรมประจ าใจท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ ได้แก่ 

- เมตตา  คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 
- กรุณา   คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
- มุทิตา   คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
- อุเบกขา  คือ การรู้จักวางเฉย 

ซึ่งในการด าเนินโครงการครัง้นี้ เกิดขึ้นเพราะกลุ่มของเรามีความปรารถนาท่ีดี ท่ีจะช่วยเหลือน้องๆ 
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ผลท่ีได้รับเป็นความสุขและความภูมิใจท่ีเห็นน้องๆ มีความสุขสนุกไปกับกิจกรรมของ
พวกเรา 
 ๓.๒ พระราชด ารัส  “…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคม
นั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร



  ๓๓  

 

มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่ง
กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔. ประเมินการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของเราเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้น้องๆให้ความสนใจและใส่ใจในการเรียนและการ
สอนของพวกเราเป็นอย่างดี 

๕. การประเมินตนเอง 
 การประเมินตนเอง พวกเรารู้สึกว่าพวกเราสามารถท าทุกอย่างได้และผ่านไปได้ด้วยดีโดยท่ีไม่ประสบ
ปัญหาเลยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกครั้งท่ีได้สอนน้องๆ 

๖. การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อ่ืน 
 การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น กลุ่มของดาวห้าแฉกของได้ท าการส าภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อของรับการ
ประเมินและค าแนะน า ดังนี ้
 ๑) พระสงฆ์ท่ีปรึกษาโครงการ 
  พระอาจารย์กิตติพัทธ์ ครูพระท่ีปรึกษาโครงการ ได้ประเมินว่า 

 "...โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กับโรงเรียนอนุบาลบางกรวย ก็เป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกัน 
คืออยู่ใกล้กันเพียงเดินข้ามถนนก็ถึงกัน โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ ท าให้ได้ประโยชน์ท้ังสอง
ฝุาย คือ นักเรียนกลุ่มดาวห้าแฉก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ก็ได้ประโยชน์ น้องๆนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลบางกรวยก็ได้ประโยชน์ การแบ่งปันการให้กันก็เป็นการแสดงมุทิตาจิต ซึ่งก็สอดคล้องกับ
หลักธรรมในพรหมวิหารส่ี ขั้นตอนก็ด าเนินค่อนข้างมีระบบ คือได้เกิดกระบวนการทางปัญญาในการ
พิจารณาปัญหาจากชุมชนน าไปสู่การแก้ไข และโครงการนี้ยังขยายผลต่อไปได้อีก พระอาจารย์ก็มีความ
ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป..." 

 
 ๒) ครูที่ปรึกษาโครงการประเมิน 
  ครูเสาวนิต เดชคง ครูที่ปรึกษาโครงการได้ประเมนิว่า 

 "...เป็นโครงการท่ีท าได้จริง แม้ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เป็นโครงการท่ีท าจริง น้องๆท่ีเข้าร่วมกิจกรรมก็
น่าจะรู้สึกสนุกยินดีกับการจัดกิจกรรมของพี่ๆ ม.ปลาย การจัดโครงการท่ีออกไปช่วยเหลือชุมชนเช่นนี้ ท า
ตัวผู้ปฏิบัติริเริ่มเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี ด าเนินชีวิตตามหลักมุทิตา คือ มีความยินดีท่ีจะสร้าง
ความสุขช่วยเหลือผู้อื่นๆ น้องๆเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับพลังทางบวกไปด้วย เป็นการช่วยขัดเกลา
จิตใจท้ังผู้ให้และผู้รับ ส่วนเรื่องแบบฝึกหัดใบงานข้อเสนอแนะ นักเรียนควรเตรียมแบบฝึกหัดและบทการ
เรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้นและควรท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของเด็กบางคนให้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อท่ีการ
เรียนการสอนจะได้ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป..." 



  ๓๔  

 

  ครูรุจน์ หาเรือนทรง ครูที่ปรึกษาโครงการได้ประเมินว่า  
"...ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นทิศทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้มี
การบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีนักเรียนปฏิบัติโดยปกติมาใช้ควบคู่กับ
หลักธรรม ท าให้เกิดโครงงานคุณธรรมท่ีปฏิบัติจริงๆ แสดงถึงความความรู้จักตนเอง ความมีเหตุผลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ควรจะปรับในเรื่องของกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น หลากหลายข้ึน และ
ในครั้งต่อไปอาจจะจัดกลุ่มนักเรียนในห้องทุกคน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงให้มากขึ้นกว่านี้..." 

 ๓) ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  น้องมอส นักเรียนช้ัน ป.๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวยประเมินว่า  

      "....เป็นกิจกรรมท่ีสนุก พี่ๆมีอะไรมาให้เล่นตลอด ผมชอบกิจกรรมวาดภาพระบายสีท่ีสุด" 
  น้องใบบัว  นักเรียนช้ัน ป.๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวยประเมินว่า  

    "...หนูชอบกิจกรรมวิ่งเปรี้ยวท่ีสุดค่ะเพราะสนุกและได้วิ่งออกก าลังกายด้วย" 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕  

 

บทที่  ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๑. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๑.๑ กิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ 

วิชา กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
คณิตศาสตร์ ให้น้องๆท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่อง

ท่ีเรียนในช้ันเรียนของแต่ละ
ระดับช้ัน   

บ้างข้อของแบบฝึกหัดน้องๆยังท า
ไม่ได้และพวกเราได้สอนเพิ่มเติมใน
ข้อท่ีน้องท าไม่ได้   

ภาษาไทย  กิจกรรมตอบค าศัพท์ภาษาไทยโดย
ให้แบ่งทีมและเล่นเป็นเกมส์ 

น้องๆให้ความสนใจกับกิจกรรมและ
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมบัตรภาพค าศัพท์โดยให้
น้องๆดูภาพแล้วบอกค าศัพท์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

มีบางภาพที่น้องๆไม่รู้จักค าศัพท์
และได้สอนค าศัพท์เพิ่มเติมให้น้อง 

วิทยาศาสตร์ ท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนใน
ช้ันเรียนของแต่ละระดับช้ัน 

ในบ้างข้อของแบบฝึกหัดน้องๆยังท า
ไม่ได้และพวกเราได้สอนเพิ่มเติมใน
ข้อท่ีน้องท าไม่ได้   

 
  

๑.๒ กิจกรรมนันทนาการในช่วงบ่าย 
 เป็นกิจกรรมท่ีรวมทุกระดับช้ันและเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะความสามัคคี 

ชือ่กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่ได้รับ 
วิ่งเปรี้ยว -แบ่งน้องเป็น ๒ กลุ่ม 

-วางเก้าอี้ไว้ข้างหน้าแถวทั้งสอง
เพื่อเป็นจุดวิ่งโค้ง 
-ให้ผ้ากับน้องคนแรก แล้วให้น้อง
วิ่งแล้วใช้ผ้าตีหลังกัน 
 

-ได้ฝึกความสามัคคี 
-น้องมีทักษะการวิง่ 
-ได้ออกก าลังกาย 
-ได้ฝึกความว่องไว 
 

ชื่อกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ผลที่ได้รับ 



  ๓๖  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
๒. แผนงานการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
 แผนงานในอนาคต คือ การชักชวนเพื่อในห้องท้ังหมด มาร่วมท ากิจกรรม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมท่ีวัด
ศรีประวัติได้ทุกอาทิตย์ 
 

 
 

ส่งลูกปิงปอง -ให้ช้อนกับน้องทุกคน 
-ส่งลูกปิงปองให้น้องคนแรกส่งให้
เพื่อนคนต่อไปโดยท่ีห้ามใช้มือและ
ห้ามท าลูกปิงปองหล่น 

-ได้ฝึกความสามัคคี 
-ได้ฝึกการทรงตัว 
 

ส่งบอลถึงจุดหมาย -แบ่งน้องๆเป็น ๕ กลุ่ม 
-จัดแถวน้องๆเป็นแถวตอนลึก 
-อธิบายกฎการเล่น โดยให้น้องคน
แรกส่งข้ามหัวให้คนต่อไปแล้วคน
ต่อไปก็ส่งบอลลอดระหว่างขา สลับ
ไปเรื่อยๆ โดยห้ามหล่น 

-ฝึกความสามัคคี 
-ฝึกการส่ือสารกัน 
 


