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๑. ความเป็นมา 
สถานการณ์และสภาพปญัหาของชาต ิในปจัจุบนัเป็นทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนัแลว้วา่การที ่

ประเทศมุ่งพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งทางการเงนิและการคลงั            
ของประเทศอยา่งมากส่งผลใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและความเจรญิทางดา้นวตัถุอยา่ง                 
เหน็ไดช้ดั ทศิทางของการพฒันานัน้กม็ไิดเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนืและครอบคลุมทัง้ดา้นคนและวตัถุ              
เพราะการพฒันาประเทศโดยมุ่งความเจรญิทางเศรษฐกจิและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่น้นเรื่อง
วตัถุอุปกรณ์อยา่งรวดเรว็ โดยขาดความสมดุลกบัการพฒันาทางดา้นจติใจของคนใหม้คีุณธรรม
จรยิธรรมและค่านิยมทีด่ ี ไดก้่อใหเ้กดิปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของคนในประเทศจ านวน
มาก ผลของการพฒันา เหล่านี้ จงึเป็นทีม่าของป ั ญหาสงัคมปจัจุบนัทีจ่ะทวคีวามรุนแรงขึน้เป็นล าดบั 
โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน ซึง่เป็นอนาคตของประเทศชาตกิ าลงัประสบปญัหาสงัคมหลายดา้นทีรุ่ม
ลอ้มคุกคามเดก็เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ท าใหห้ลงผดิและมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบน ขาดระเบยีบวนิยัฯ 
ละทิง้ค่านิยมความเป็น ไทย และขาดคุณธรรม เป็นปญัหาสงัคมทีค่วรแกไ้ขเป็นการเร่งด่วน 

จากสภาพสงัคมในปจัจุบนัมคีวามเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็และหลากหลายอนัเนื่องมาจาก
ความกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอ้มลูขา่วสารต่างๆ แพร่หลายอยา่งรวดเรว็ท าให้
แนวคดิ วถิชีวีติ ค่านิยมของบุคคลในสงัคมเกดิความ เปลีย่นแปลง เบีย่งเบนไปจากหลกั ศลีธรรม 
จรยิธรรมทีด่งีามตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา กลบัชื่นชมวฒันธรรมตะวนัตก ทีเ่น้นการ บรโิภควตัถุ
ต่างๆ จนเกดิความสบัสน ระบบสงัคมทีเ่คยดงีามของไทยไดร้บัผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่ง ไม่ได ้อนัสบื
เนื่องมาจากการใหค้วามส าคญัในดา้นเศรษฐกจิซึง่เป็นการพฒันาทางดา้นวตัถุมากกวา่ พฒันาสงัคมใน
ดา้นอื่น ๆ โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นจติใจจงึท า ใหเ้กดิปญัหาความยอ่หยอ่นของคุณธรรมจรยิธรรม 
มกีารประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม ยงัส่งผล ไปยงัปญัหาต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย อาท ิเกดิป ั ญหาทุจรติคอรปัชัน่ ป ั ญหายาเสพตดิ และป ั ญหาหยา่รา้ง ป ั ญหา 
นกัเรยีนตกีนั ป ัญหาการรกัร่วมเพศ การหลงมวัเมาในอบายมุข การปล่อยตวัปล่อยใจ         ขาด
ระเบยีบวนิยั ไรท้ศิทางของชวีติ ฟุ่ มเฟือย และอื่น ๆ อกีมากมาย หากปล่อยไวจ้ะเป็น ผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของประเทศดว้ย  

ผลจากการพฒันาประเทศในระยะผ่านมาโดยเฉพาะดา้นเศรษฐกจิท าใหเ้กดิการขยายตวั               
ทางเศรษฐกจิในอตัราสงู มคีวามกา้วหน้าทางวตัถุและเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งรวดเรว็  ประกอบกบั
อทิธพิลจากวฒันธรรมต่างชาตเิขา้มามบีทบาทในสงัคมไทย ท าใหเ้กดิปญัหาสงัคมทีส่ลบัซบัซอ้น ระบบ
สงัคมทีเ่คยดงีามของไทยไดร้บัผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้  ซึง่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิเป็น 
การพฒันาทางดา้นวตัถุมากกวา่พฒันาสงัคมในดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นจติใจ    จงึท า
ใหเ้กดิปญัหาความยอ่หยอ่นของคุณธรรม จรยิธรรม มกีารประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั
มากกวา่ส่วนรวม การขาดคุณธรรมจรยิธรรม ท า ใหเ้กดิปญัหาทุจรติคอรปัชัน่ ป ั ญหายาเสพตดิ และ
ปญัหาอื่น ๆ อกีมากมาย หากปล่อยไวจ้ะเป็นผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศดว้ย  



การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของคนไทยในสงัคมใหเ้ป็นคนด ี จงึเป็น เรื่องทีจ่ าเป็น เพราะคน            
ในสงัคมต่างเรยีกรอ้งในเรื่องคุณธรรมจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยแมเ้ป็น เรื่องทีม่คีวามยากเป็นอยา่ง
ยิง่ เพราะเป็นกระบวนการทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น และมอีงคป์ระกอบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มากมาย ดงันัน้ 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดพ้จิารณาถงึ                    
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการ ในเรื่องการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม ซึง่เป็นเครื่องมอืในการก าหนด
ความสงบสุขของสงัคมไทย (ผลงานวจิยั ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ในเอกสาร – ๒๔๘๖ ทีแ่นบ)ไดว้เิคราะห์
แลว้ พบวา่ สงัคมใดมผีูเ้พยีบพรอ้ม ดว้ยคุณธรรมจรยิธรรม สงัคมนัน้จะมแีต่ความสงบสุข ในขณะ 
เดยีวกนั หากคนในสงัคมใดมคีวาม บกพร่องดา้นจติใจ ขาดคุณธรรมและจรยิธรรม แมส้งัคมนัน้จะมคีวาม
มัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ กห็าความสงบ สุขไดย้าก สรุปภาพรวมของปญัหาสงัคมทีเ่กดิขึน้กบัคนในชาตทิุก
กลุ่มเป้าหมาย นบัวนัจะรุนแรงและทวคีณูมากขึน้ ทีม่ผีลต่อประเทศและสงัคมไทยโดยรวม  

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ส่วนที ่๕ แนวนโยบายดา้นศาสนา 

สงัคม การสาธารณสุข การศกึษา และวฒันธรรม มาตรา ๗๙ รฐัตอ้งใหค้วามอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาชา้นานและศาสนาอื่น ทัง้ตอ้ง
ส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดแีละความสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทัง้สนบัสนุนการน า
หลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชวีติ   

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัท่ี ๑๐  
          แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่๑๐ มจีุดมุ่งหมายในการพฒันาสู ่“สงัคมทีม่คีวามสุข
อยา่งย ัง่ยนื (Green Society) ให ้ความส าคญักบัการสรา้งสมดุลของการพฒันาใหเ้กดิขึน้ในทุกมติ ิทัง้มติ ิ
ทางเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยเปาหมายสงูสุด คอื การน าไปสู่ความอยูด่ี
มสีุขของคนไทย และเกดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตลอดไป แนวคดิพืน้ฐาน “คนเป็นศนูยก์ลางของ                       
การพฒันา ยดึหลกัปรชัญาของ เศรษฐกจิพอเพยีง” โดยเฉพาะเรือ่ง การเสรมิสรา้งคุณภาพคน ใหเ้ป็นคนด ี     
มคีุณธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่มคีวามอดทน มคีวามเพยีร มวีนิยั มี
สต ิตัง้อยูใ่นความไม่ประมาท มกีารพฒันาปญัญาและความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
  

๒. วตัถปุระสงค ์                 ๒.๑ 
๒.๑ เพื่อพฒันานกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนใหม้จีติส านึกความเป็นชาตไิทย  
๒.๒ เพื่อพฒันานกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
๒.๓ เพื่อใหว้ทิยาลยัฯสามารถด าเนินงานดา้นวถิพีุทธไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
๒.๓ เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา  เกีย่วกบัโครงการ
คุณธรรม จรยิธรรม 

๓. เป้าหมาย   
๓.๑ เชงิปรมิาณ  นกัเรยีน  นกัศกึษาทุกระดบัชัน้ 



               ๓.๒ เชงิคุณภาพ นกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนใหม้จีติส านึกความเป็นไทย มคีุณธรรม
จรยิธรรม  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  

๔. ความคาดหวงัท่ีจะเกิดขึ้น 
 ๔.๑ วทิยาลยัฯ  ด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งคุณธรรม
ใหก้บันกัเรยีน ไดช้ดัเจน เป็นรปูธรรม 

                ๔.๒ นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้ป็นคนดดีว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย และเหมาะสม 
                ๔.๓ นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะและเกดิจติส านึกในความเป็นชาตไิทย  
                ๔.๔ ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน มศีลีธรรม ลด ละ เลกิ อบายมุข ลดปญัหาสงัคม  
                ๔.๕ การเรยีนการสอนง่ายขึน้  ผลสมัฤทธิด์ขี ึน้ 
              

๕. เงื่อนไขท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็ 
๕.๑ มแีนวทางการปฏบิตักิารทีช่ดัเจน เป็นรปูธรรมโดยวทิยาลยัไดจ้ดัท าโครงการที่
สอดคลอ้ง  เช่น  โครงการวนัไหวค้ร ู  โครงการวนัแม่แห่งชาต ิ โครงการวนัพ่อ
แห่งชาต ิ โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของวทิยาลยั 
๕.๒ บุคลากรทุกฝา่ยใหค้วามร่วมมอื  ตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน สงัคม หน่วยงาน 

อื่นทัง้ภาครฐัและเอกชน  ตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาคุณธรรมในสถานศกึษาใหแ้ก่เดก็
และเยาวชน 
               ๕.๓ มกีารจดัระบบการตดิตาม ส่งเสรมิ สนบัสนุน ช่วยเหลอืทีจ่รงิจงั ต่อเนื่องและมี
ประสทิธภิาพเพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ 
                     ๕.๔ จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน   
               ๕.๕ มกีารเสรมิสรา้งขวญั ก าลงัใจ แก่บุคลากรตามโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ๖. นิยามศพัท ์
๖.๑ จิตส านึกความเป็นไทย  ใชเ้กณฑข์องส านกังานส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของชาต ิ                   

ส านกันายกรฐัมนตร ีไดแ้ก่สิง่ทีแ่สดงถงึจติส านึกความเป็นไทย ม ี๔ สถาบนั ๑๖ ประเดน็ ไดแ้ก่  
๑)  สถาบนัชาต ิ การด าเนินการเกีย่วกบัประเดน็ ๗ ประเดน็    

 ๑.๑) ธงชาต ิ 
 ๑.๒) การใชเ้ลขไทย 

                           ๑.๓) การใชค้ าวา่งพุทธศกัราช หรอื พ.ศ.  
                           ๑.๔) การใชภ้าษาไทย 
                           ๑.๕) สญัลกัษณ์ประจ าชาตไิทย (ชา้งไทย ดอกราชพฤกษ์ ศาลาไทย) 
                           ๑.๖) การใชผ้า้ไทย 
                           ๑.๗) เพลงไทย 
                         ๒) สถาบนัศาสนา  ด าเนินการเกีย่วกบั ประเดน็ ๓ ประเดน็    
                               ๒.๑) การไหว ้
                               ๒.๒) การใชโ้ต๊ะหมู่บชูา 
                               ๒.๓) การอยูร่่วมกนัของ ๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนา

คริสต ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิก วนัส าคญัทางศาสนา 
                          ๓) สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ด าเนินการเกีย่วกบัประเดน็ ๔ ประเดน็ 
                               ๓.๑) เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
                               ๓.๒) เพลงพระราชนิพนธ ์
                               ๓.๓) วนัส าคญัของพระมหากษตัรยิ ์
                               ๓.๔) ความจงรกัภกัด ี
                           ๔) การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข  
ด าเนินการเกีย่วกบัประเดน็ ๒ ประเดน็ 
                               ๔.๑) การเสรมิสรา้งวนิยัในการจราจร 
                               ๔.๒) การเสรมิสรา้งวนิยัในการเขา้ควิรบับรกิารต่าง ๆ  
               ๖.๒  โครงงานคณุธรรมส านึกดี (CSR=Corporate Social Responsibility) เป็น
โครงงานความดทีีน่กัเรยีนท าเพื่อพฒันาหรอืแกป้ญัหาในสิง่ทีไ่ม่พงึประสงคห์รอืเป็นโครงงานที่
นกัเรยีนท าโดยบรูณาการความด ีในการท าโครงงาน ซึง่กระบวนการท าโครงงานเกดิจาก
ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนทีท่ าโครงงาน ในปี ๒๕๕๔ จดัเป็นโครงงานคุณธรรมส านึกด ี
CSR เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ ๘๔ 
พรรษา โดยจ าแนกโครงงานคณุธรรม ๕ รปูแบบ ไดแ้ก่ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9


                           ๑)   โครงงานคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ  
                           ๒)  โครงงานสื่อคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                                 ๓)  โครงงานวทิย-์คุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                           ๔)  โครงงานธุรกจิคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                           ๕)  โครงงานเสรมิสรา้งคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
              ๖.๓ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์คุณลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ยา่งน้อย ๘ ประการตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ไดแ้ก่  
                           ๑) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์
                           ๒) ซื่อสตัยส์ุจรติ 
                           ๓) มวีนิยั 
                           ๔) ใฝเ่รยีนรู ้
                           ๕) อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
                           ๖) มุ่งมัน่ในการท างาน 
                           ๗) รกัความเป็นไทย 
                           ๘) มจีติสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนท่ี ๒ 
แนวทางการพฒันาและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
              ประเทศไทยมสีถาบนัหลกัของชาตไิทย ประกอบดว้ย สถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษตัรยิก์ารธ ารงส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชาตเิกดิจติส านึกและตระหนกัถงึความส าคญัของ
สถาบนัหลกั ทัง้ ๓ สถาบนั ซึง่เป็นศนูยร์วมจติใจของคนในชาต ิจงึเป็นหวัใจหลกัทีจ่ะกระตุน้จติ ส านึก
ของพีน้่องประชาชนของชาตดิว้ยการด าเนินงานมติศิาสนาภายใตส้ถาบนัหลกั ๓ สถาบนั              
การด าเนินงานใหป้ระชาชนในชาตริ่วมกจิกรรมทีผ่สมผสานกนัอยา่งแนบแน่นและมคีวามผกูพนักนั โดย
มหีลกัธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว และมสีถาบนัชาต ิและสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็น
องคป์ระกอบหลกัของกจิกรรม 

  
แนวทางการพฒันา   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดหลกัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที่

สอง ๓ เป้าหมาย ๔ กรอบแนวทาง ไดแ้ก่ 

 

เป้าหมาย 

๑. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเรยีนรูข้องคนไทย 
๒. เพิม่โอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพ 
๓. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสงัคมในการบรหิารและจดัการศกึษา 

 
กรอบแนวทาง  
๑. พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม ่
๒. พฒันาคุณภาพครยูคุใหม ่
๓. พฒันาคุณภาพสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรูย้คุใหม ่
๔. พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการใหม ่

 
ในการขบัเคล่ือนคณุธรรมจริยธรรม  จะตอ้งขบัเคลื่อนดว้ยฐานของพืน้ทที ัว่ประเทศ  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดทศิทางในการพฒันา ดงันี ้
  

วิสยัทศัน์  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นพลงัขบัเคลื่อนการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของประเทศไทย ใหเ้ป็นผูน้ าหนึ่งในสองของภมูภิาคเอเชยีตะวนออกเฉียงใต ้ภายในปีการศกึษา 
๒๕๕๖ 

 

พนัธกิจ พฒันาและส่งเสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหป้ระชากรวยัเรยีนทุกคน ไดร้บั
การศกึษาอยา่งมคีุณภาพ  โดยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีม่คีวามรูคู้่คุณธรรม มคีวามสามารถตาม
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพระดบัสากล 

 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนดเป็นกลยทุธใ์นการพฒันา                 
กลยทุธท่ี์ ๒  ปลกูฝงัคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาตไิทยและวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

โดยมีจดุเน้น ๑๐ ประการ  ไดแ้ก่ 

ประการท่ี ๔ นกัเรยีนทุกคนมคีวามส านึกในความรกัชาต ิ (EQ: Emotional Quotient)                               

ประการท่ี ๖ สง่เสรมิการจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  โดยการขยายผลสถานศกึษา      

พอเพยีงตน้แบบ (Sufficiency Economy) 

เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
 

กลยทุธท์ี ่๒ ปลกูฝงัคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาตไิทยและวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
๑ ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณธรรม 

จติส านึกความเป็นไทย 
จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้จีติส านึก                
ความเป็นไทย  ยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา          
พระมหากษตัรยิแ์ละการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข 

๒ ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์าม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ ๘๐ 

รอ้ยละของผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๓ โรงเรยีนทุกโรงเรยีนจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรม ความส านึกในความ
เป็นชาตไิทยและวถิชีวีติตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

-จ านวนโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
คุณธรรมความส านึกในความเป็นชาตไิทย 
และวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
-จ านวนโรงเรยีนทีจ่ดักจิกรรมตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็น
สถานศกึษาพอเพยีงตน้แบบ ๑๐,๐๐๐ แห่ง 

๔ ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาทกัษะการ
ด ารงชวีติทีม่คีุณภาพตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการ
ด ารงชวีติทีม่คีุณภาพตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 



โครงงานคณุธรรม (Moral Project) 
โครงงานคณุธรรมคืออะไร?  
       โครงงานคุณธรรม หรอืโครงงานความด ีเป็นนวตักรรมการเรยีนรูท้ ีส่่งเสรมิการท าความดมีี
คุณธรรมแบบเชงิรุก โดยใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้
เอง ผ่านเทคนิควธิกีารเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงานนัน้
เกดิขึน้มาจากความสนใจและความคดิรเิริม่ของผูเ้รยีนเอง เน้นการเรยีนรูผ้่านการปฏบิตังิานจรงิ ดว้ย
ความพากเพยีรพยายามอยา่งจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาทีย่าวนานพอสมควร (ตอ้งท างานจรงิไม่
น้อยกวา่ ๒ เดอืน) ในลกัษณะวจิยัปฏบิตักิาร (action research) น าไปสู่การแกไ้ขปญัหาดา้นความเสื่อม
ทรามทางศลีธรรม และส่งเสรมิการบ่มเพาะความดมีคีุณธรรมอยา่งเป็นรปูธรรมและเป็นระบบ รวมทัง้
การขยายความมสี่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศกึษาและชุมชนของตนเองหรอืชุมชนอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  
 
การเรียนรู้ท่ีไม่จ ากดั EDUCATION FOR ALL 
 ในเมื่อโครงงานคุณธรรมเป็นกระบวนการพฒันาคุณธรรมและความด ีโครงงานคุณธรรมนี้ จงึมี
ลกัษณะทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัทุกคน โดยไม่มขีอ้จ ากดัวา่เรยีนสายวทิยห์รอืสายศลิป์ มอุีปกรณ์เครื่องมอื
ทางวทิยาศาสตรห์รอืเปล่า? เป็นนกัเรยีนประถมหรอืมธัยม เพราะคุณธรรมและความดงีามนัน้ เป็นเรื่อง
ทีม่คีุณค่าทีค่วรเขา้ถงึของคนทุกคนนัน่เอง 
  ไม่จ ากดัจ านวนคน เพศ วยั สถานะ ระดบัช่วงชัน้หรอืสายวชิาทีเ่รยีน แต่สนบัสนุนใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แมว้า่จะมผีูร้บัผดิชอบโครงงานเป็นกลุ่มเริม่ตน้ ๘-๑๐ คนกต็าม แต่โครงงานก็
ก าหนดเงื่อนไขใหผู้ร้บัผดิชอบนี้ ตอ้งคดิวางแผนและด าเนินงานเพื่อขยายหาแนวร่วมต่อไปในรปูของ
เครอืขา่ยแกนน า สมาชกิ หรอืกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งสรา้งความมสี่วนร่วมในทุกภาคส่วนใหม้ากทีสุ่ด 
ทัง้ครอบครวั(บา้น) ศาสนา(วดั) และสถานศกึษา(โรงเรยีน)  โครงงานคุณธรรมไม่มกีตกิาควบคุมจ านวน
คนทีม่าช่วยท าโครงงาน หากใครอยากมาช่วย อยากเขา้มาร่วมท างาน กเ็ขา้มาช่วยเลย โครงงานใดยิง่มี
คนมาช่วยร่วมมอืดว้ยมากเท่าไร โครงงานนัน้ยิง่ประสบความส าเรจ็ เพราะเท่ากบัวา่มคีนมาร่วมท า
ความดเีพิม่มากขึน้เท่านัน้ 
 
องคร์วมแห่งความดี ท่ีไร้ขีดจ ากดั 
 ไม่แยกเรื่อง ไม่แยกส่วน แต่ทุกเรื่องสาระสามารถบรูณาการเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ได้
ท ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นวชิาการดา้นใดหรอืปญัหาของใคร น าองคค์วามรูทุ้กดา้น ทุกวชิา ทุกสาระการเรยีนรู ้
และทุกทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งไม่วา่จะเป็นศลิปะ-ดนตร-ีกฬีา สามารถน ามาปรบับรูณาการใชใ้นการท าความด ี
ท าการงาน และการสื่อสารประชาสมัพนัธโ์ครงงานไดท้ัง้สิน้ 
  ไม่ตดิขดัทีง่บประมาณ เพราะการท าโครงงานดา้นความดหีรอืคุณธรรมนี้ไม่ตอ้งลงทุนดว้ยเมด็
เงนิมาก บางโครงงานลงทุนเพยีงแรงงานจากสองมอืทีค่อยเกบ็ขยะ และเมื่อแยกขยะขายกไ็ดทุ้นมาเพิม่
อกี บางโครงงานใชส้องมอืน้อยๆ บบีนวดใหพ่้อแม่ปูย่า่ตายายในชุมชน  บางโครงงานมาจาก 



พฤตกิรรมช่วยกนัประหยดัน ้าประหยดัไฟ  บางโครงงานมาจากการยิม้ไหวท้กัทาย ตวัอยา่งของ
โครงงานในลกัษณะเช่นนี้มอียูม่ากมายทีล่งทุนน้อยแต่ไดผ้ลและมคีุณค่ามาก  แต่อยา่งไรกต็าม กต็อ้งมี
การลงทุนเมด็เงนิในเรื่องคุณธรรมบา้ง ไม่ใช่ปากบอกวา่เรื่องคุณธรรมความดสี าคญัแต่พฤตกิรรมไม่
แสดงออกวา่ใหค้วามส าคญัเลย  โครงการนี้จงึออกแบบเป็นพเิศษใหโ้ครงงานทีไ่ดร้บัคดัเลอืกไดร้บัทุน
การสนบัสนุนเบือ้งตน้จาก สพฐ. และศนูยค์ุณธรรม ตัง้แต่ตน้ทางของการท างาน และเชื่อวา่การลงทุน
ทางดา้นคุณธรรมความดนีี้จะเหนี่ยวน าและดงึดดูใหทุ้กภาคส่วนในโรงเรยีนชุมชนมาร่วมกนัลงทุนใน
เรื่องความดนีี้เพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั ซึง่กพ็บวา่เป็นจรงิ  เพราะหากวา่เงนิทนุทีไ่ดร้บัไม่พอกลุ่มท างาน
กลบัมวีธิกีารหาทางออก ขอความช่วยเหลอืในรปูแบบอื่นๆ ดว้ยตวัเองไดอ้กีอยา่งน่าอศัจรรย ์เพราะ
ความดยีอ่มเหนี่ยวน าความดมีาหากนั  เช่นไดร้บัการบรจิาคและความช่วยเหลอืจากผูท้ีศ่รทัธาและนิยม
ชมชื่นในการท าความดขีองกลุ่มเยาวชน เรยีกวา่บุญต่อบุญนัน่เอง 
  ดงันัน้โครงงานคุณธรรม จงึเป็น WIN-WIN SITUATION กล่าวคอื ทุกฝา่ยมสี่วนร่วมและทุก
ฝา่ยกไ็ดร้บัประโยชน์สุขร่วมกนัทัง้หมด กล่าวคอื ปญัหาต่างๆ ในโรงเรยีนและชุมชนไดร้บัการพจิารณา
และแกไ้ข เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงับ่มเพาะซมึซบัและเรยีนรูคุ้ณธรรมความดงีามต่างๆ ดว้ย
ความรูส้กึเป็นเจา้ของ เดก็และเยาวชนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิ
แกป้ญัหา คดิเชงิระบบ คดิประเมนิค่า ฯลฯ ผ่านการท าโครงงานอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์   เดก็และ
เยาวชนไดร้บัการฝึกทกัษะการท างานจรงิ การท างานเป็นระบบ ความรบัผดิชอบต่องาน และไดร้บัการ
ฝึกทกัษะทางสงัคม ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลายาวนานพอสมควร   และเมื่อ
โครงงานนัน้ๆ ไดม้กีารขยายผลไปถงึการแกป้ญัหาในครอบครวั วดั ชุมชน พ่อแม่ผูป้กครอง พระสงฆ ์
และคนในชุมชนกจ็ะไดร้บัอานิสงสแ์ห่งประโยชน์สุขนัน้ดว้ย ผูบ้รหิารและคณะครอูาจารยก์จ็ะเบาใจ
สบายใจไม่ตอ้งกงัวลเครยีดกบัปญัหาทีส่ ัง่สมไวม้ากมายโดยไม่มกีารแกไ้ข  แต่ปญัหาเหล่านัน้กลบัแปร
เปลีย่นเป็นผลงานทีม่คีวามโดดเด่นและน่าชื่นชมแทน  นอกจากนี้ ผูบ้รหิาร ครอูาจารย ์และ
ศกึษานิเทศก ์ยงัสามารถน าขอ้มลูและผลจากการท าโครงงานคุณธรรมมาท าการวจิยัใหเ้ป็นผลงานทีม่ี
คุณค่า ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและเกดิประโยชน์แทจ้รงิไดอ้กีดว้ย 

 

โครงงานคณุธรรม 
การท าดีเชิงรกุพร้อมกบัการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์
 โครงงานคุณธรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหต้อบโจทย ์ค าทา้ทายทีว่า่เดก็ไทยไม่ใฝด่ ีใฝต่ ่าท าชัว่
มัว่เพศเสพยา ละอายการท าด ีท างานเป็นทมีไม่เป็น คดิวเิคราะหไ์ม่ได ้โดยการสรา้งเงื่อนไขใหเ้ขาใช้
ปญัหาจรงิทีต่อ้งเผชญิอยูทุ่กวนั ไม่วา่ในโรงเรยีนหรอืในครอบครวัในชุมชน น ามาตรวจสอบ วเิคราะห ์
วางแผน แสวงหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ซึง่ไม่เพยีงเขา้ใจปญัหานอกตวัเท่านัน้ นี่ยงัเป็นโอกาสใหเ้ดก็ๆ 
ไดเ้ชื่อมโยงสู่ตนเอง เพราะคุณสมบตัขิองโครงงานคุณธรรมนัน้ พเิศษตรงทีเ่ป็นเรื่องในชวีติจรงิ เป็น
ประเดน็ปญัหาจรงิๆ ในชวีติ ซึง่ทุกคนมสี่วนร่วม เกีย่วขอ้ง สมัพนัธอ์ยูด่ว้ยกนันัน่เอง แต่อาจไม่รูต้วักไ็ด ้
ดงันัน้ ดว้ยกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ จงึพบทางออกของปญัหาดว้ยปญัญา โครงงานคุณธรรมจงึ
เป็นกระบวนการทีน่ าพาใหเ้ดก็ไทยสามารถท าโครงงานจรงิในชวีติดว้ยวธิคีดิอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์
นัน่เอง 



 โครงงานคุณธรรมนัน้ เน้นการน าปญัหาในชวีติจรงิมาเรยีนรูผ้่านการท าโครงงาน อนัจะเป็นการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติดว้ยวธิคีดิอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์หรอื ดว้ยกระบวนการทางปญัญา อนั
พอจะสรุปไดเ้ป็นล าดบัข ัน้ดงันี ้
 ๑) สงัเกตปญัหา ระดมความคดิ เลอืก ระบุ วเิคราะห ์เชื่อมโยง “ปัญหา-สาเหต”ุ ไดช้ดัเจน  
เหน็ความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปจัจยัเกีย่วเนื่องกนัไดต้ลอดสาย (จาก “ภายนอก” สู่ “ภายใน” ชวีติจติใจ
ของตนเอง) 
  ๒) คาดการณ์และระบุ “เป้าหมาย” ของการแกป้ญัหาใหช้ดั  ทัง้เป้าหมายในตวัคน (พฤตกิรรม 
จติใจ ปญัญา ทีค่าดหวงั) เป้าหมายนอกตวัคน (สิง่แวดลอ้ม-กายภาพ) เป้าหมายเชงิปรมิาณ เป้าหมาย
เชงิคุณภาพ เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว   
 และเมื่อรูจุ้ดหมายปลายทางชดั การก าหนดทศิทางและการเดนิทางกจ็ะชดัไปดว้ย   
 ๓) วางแผนและออกแบบ “ทางแก้” หรอืวธิกีารทดลองอยา่งมหีลกัเกณฑ ์ทีแ่กป้ญัหาได ้           
ตรงจุด (คอืแกท้ีส่าเหตุ) และถงึพรอ้มทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้
 ๔) ลงมือท า พรอ้มกบัเรยีนรู ้แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู ่“การแกป้ญัหา
ภายนอก” ทัง้การเรยีนรูส้่วนบุคคลจ าเพาะตน และเรยีนรูร้่วมกนัผ่านกระบวนการกลุ่ม 
 ๕) ลงมอืปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ มกีารติดตามและเกบ็บนัทึกข้อมลู    ท าตามแผนงาน
อยา่งยืดหยุ่น มุ่งมัน่ทุ่มเทแต่ไม่ยึดติดมากเกนิไป เรยีนรูอ้ยา่งตื่นตวัเท่าทนัพร้อมปรบัเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุสงูสุดแมม้ขีอ้จ ากดัมากมาย  
 ๖) ประมวลผล-สรปุผล ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้การ
ประเมนิตนเอง การยอ้นพจิารณาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการต่อยอดขยายผล 
 ๗) น าเสนอ ส่ือสาร ขอ้มลูเรื่องราวการท าโครงงานผลของการท างาน สู่สาธารณะ อยา่งมี
ประสทิธภิาพเพื่อเป็นการแพร่ขยายความด-ีสื่อสารความด ีบอกต่อองคค์วามรูใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ 
เผยแพร่วธิกีารในการท าความด ีอนัจะเป็นการเสรมิสรา้งค่านิยมการท าความด ีสรา้งแรงบนัดาลใจใน
การท าความดใีหก้บัผูอ้ื่นต่อๆ ไป และเป็นการสบืต่อความดต่ีอไปไดไ้ม่สิน้สุด 
 
แก่นการเรียนรู้คือ “ร่วมกนั ท าดี อย่างมีปัญญา”  
 กระบวนการเรยีนรูท้ ีด่แีละสมบรูณ์ของโครงงานคุณธรรมนัน้ จะตอ้งเริม่ตน้จากการสรา้งความ
เป็นกลัยาณมิตรต่อกนัก่อน อนัเป็นปจัจยัตน้เริม่ทีส่ าคญัทีสุ่ด จงึตอ้งออกแบบและจดัวางเงื่อนไขให้
เกดิการรวมกลุ่มกนัของผูร้บัผดิชอบโครงงานจ านวน ๘-๑๐ คน และทีป่รกึษาอกี ๓ คน โดยมี
องคป์ระกอบโครงสรา้งและความสมัพนัธใ์นกลุ่ม ใหส้ามารถดงึดา้นบวกของแต่ละคนออกมาหากนัให้
ไดม้ากทีสุ่ด ซึง่กจ็ะท าใหเ้กดิการใฝ่ดีคิดดีและท าดีร่วมกนัออกมาไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ตม็ตามศกัยภาพของ
แต่ละคน เกดิการซมึซบัความด ีพรอ้มๆ กบัมกีารเรยีนรูห้รอืมกีระบวนการทางปัญญาเกดิขึน้ตลอด
สาย ตัง้แต่เริม่ตน้ระดมความคดิ การสงัเกตส ารวจสภาพปญัหา ปญัญาตระหนกัรูใ้นสถานการณ์หรอื
สภาพปญัหาและสบืสาวถงึสาเหตุ ปญัญาคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เพิม่เตมิ การรวบรวม
ประมวลขอ้มลู ปญัญาคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะห ์ปญัญาคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 



การท าความคดิใหช้ดัและเป็นระบบ การคดิวางแผนงาน การร่างโครงงาน ปญัญาการปรบัประยกุตจ์าก
นามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม ปญัญาการตดิตามด าเนินงานปรบัปรุงงาน ปญัญาการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 
ปญัญาการประเมนิผลสรุปผล และปญัญาการน าเสนอ ตลอดจนสตปิญัญาทีจ่ะเท่าทนัและสามารถวางใจ
ต่อโลกธรรมทัง้ ๘ ทีม่าถูกตอ้งสมัผสัใจไดอ้ยา่งฉลาดและเป็นกุศลไดใ้นทีสุ่ด  

กระบวนการเรยีนรูท้ ีเ่กดิขึน้ภายใตโ้ครงงานคุณธรรมฯนี้ เป็นกระบวนการทีพ่ฒันาและปรบั
ประยกุตม์าจากกระบวนการเรยีนรูว้ถิพีุทธ ซึง่ใชแ้บบจ าลองของวงรอบ ๑-๒-๓-๔ ทีห่มุนเวยีนรอบ
พฒันาขึน้อยา่งต่อเนื่อง อนัประกอบดว้ย  (๑) กระบวนการกลัยาณมติร, (๒) การเปิดการเรยีนรูภ้ายใน 
(ปรโตโฆสะ สู่ สทัธาและ โยนิโสมนสกิาร), (๓) กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม (ตามหลกั
ไตรสกิขา-ภาวนา๔) และ (๔) กระบวนการพฒันาแบบเวยีนรอบต่อเนื่อง จงึท าใหก้ระบวนการเรยีนรู้
และการพฒันาคุณธรรมของผูเ้รยีนเกดิขึน้ควบคู่กนัไป ดงัแผนผงัของแบบจ าลอง ดา้นล่างนี ้
  

 

แบบจ าลองการศึกษา ๑-๒-๓-๔ นี้อาจเรยีกชือ่เป็นธรรมอกีหมวดหนึ่งไดว้า่ “กระบวนการ ๓ ป ต่อเน่ือง”  
ลูกศร A : ปริยติั, ลูกศร B : ปฏิบติั, ลูกศร C : ปฏิเวธ, ลูกศร D : ต่อเน่ือง 

ทีม่า: Phramaha Pongnarin Thitavamso, “An Analytical Study of Process of Learning in Theravada Buddhism,” 
Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, ๒๐๐๕ 

  

 (๑) กระบวนการกลัยาณมิตร  
 ขัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนตน้เริม่ทีส่ าคญัทีสุ่ด โดยจดัวางเงื่อนไขใหเ้กดิการน าพาใหบุ้คคลต่างๆ ซึง่
มตีัง้แต่กลุ่มเพื่อนใกลต้วั  คร ู ผูบ้รหิาร  พระสงฆ ์พ่อแม่ จนถงึองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุนมารวมกลุ่มกนั
โดยดงึดา้นบวกของแต่ละคนแต่ละฝา่ยออกมาหากนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ใหแ้ต่ละคนมาสวมบทบาทเป็น
กลัยาณมติรต่อกนั กลัยาณมติรนัน้มคีวามส าคญัอยา่งมากทีจ่ะช่วยกระตุน้เตอืน ช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ช่วยสรา้งศรทัธาในการท าความด ีช่วยสนบัสนุนใหโ้ครงงานด าเนินไปไดด้ว้ยด ี



ขัน้ตอนนี้จงึส าคญัมากทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้ริม่ตน้การเรยีนรูไ้ดแ้ละด าเนินต่อไปจนถงึปลายทางแห่ง
ความส าเรจ็ โดยกลัยาณมติรจะท าหน้าทีเ่ป็นผูช้กัจงูปจัจยัภายนอกมากระตุน้ตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายใน 

(๒) การเปิดการเรียนรูภ้ายใน (ปรโตโฆสะ สู่ สทัธาและโยนิโสมนสกิาร) (ลกูศร A) 
  การเปิดการเรียนรู้ภายใน เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากอกีขัน้ตอนหนึ่ง ทีเ่สมอืนเป็นการออก
สตารท์หรอืจุดตดิเครื่องยนตแ์ห่งการเรยีนรูภ้ายในตวัมนุษย ์ซึง่มอีงคธ์รรมเริม่ตน้แห่งการเรยีนรูส้ าคญั
สองประการดว้ยกนัคอื “สทัธา” (ความสนใจใฝรู่,้ ความเชื่อใจ เชื่อถอื และความเชื่อมัน่) และ “โยนิโส
มนสิการ” (พจิารณาอยา่งแยบคาย – คดิเป็น – น้อมมาใส่ใจไปสู่กุศลได)้  
 การเปิดการเรียนรู้ภายใน จะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยักลัยาณมติรเตรยีมการและเลอืกใชป้จัจยั
ภายนอกมากระตุน้ปจัจยัภายในอยา่งพอเหมาะพอดแีก่ผูเ้รยีนและสถานการณ์แวดลอ้ม ปจัจยัภายนอก
ดงักล่าวนัน้ เรยีกวา่ “ปรโตโฆสะ” ซึง่มหีลายลกัษณะ ตัง้แต่ค าสอน ค าบอกกล่าว หนงัสอื ต ารา สื่อ
ต่างๆ และทีด่ทีีสุ่ด คอื “เสียงของคร”ู เพราะเป็นเสยีงทีจ่ะสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึน้ในใจ เป็นเสยีงทีจ่ะช่วย
เตอืนจติสะกดิใจใหฉุ้กคดิหรอืตระหนกัส านึก เป็นเสยีงทีเ่ป็นก าลงัใจใหเ้กดิการเรยีนรูภ้ายในตนขึน้ 
มัน่ใจขึน้ จนเขา้ใจถงึคุณค่า ถงึประโยชน์ของการท าความดกีารสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมขึน้ในตน เมื่อ
เขา้ใจถงึประโยชน์ จงึเกดิฉันทะความพอใจใคร่ทีจ่ะลงมอืกระท าดว้ยตนเองโดยไม่ลงัเล ดงัตวัอยา่งของ 
เสียงของคร ูในโครงการนี้ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีช่าวไทย
ทุกคนลว้นมศีรทัธาอยา่งเตม็เป่ียม เมื่อโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรตเิลอืกมาใช้
เป็นเสยีงบอกกล่าว (ปรโตโฆสะ) ทีย่ า้ชดัเจนวา่ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จงึเท่ากบัเป็น
เสยีงบอกทีใ่หแ้นวทางวา่ ศรทัธาทีเ่กดิขึน้นัน้ควรน าไปสูก่ารตอบแทนคุณพระองคท์่าน ในโอกาสครัง้นี้
มใิชส่ิง่ใดอื่น แต่เป็นการท าดีถวายพระองคท์่านนัน่เอง  
 เมื่อสทัธาคอืความสนใจใฝรู่เ้กดิขึน้กจ็ะช่วยไปกระตุน้ตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายในอกีอยา่งหนึ่ง  ก็
คอืกระบวนการคดิพจิารณาอยา่งแยบคาย หรอืทีเ่รยีกวา่ โยนิโสมนสิการ ใหเ้ริม่ตน้และท างานไป
ดว้ยกนั เริม่ตัง้แต่เยาวชนสนใจใฝรู่แ้ละคดิพจิารณาวา่จะท าดอีะไรถวายในหลวง ซึง่ตามเงื่อนไขกค็อื 
การกระท านัน้ควรตอบโจทยห์รอืแกป้ญัหาจรงิทีทุ่กคนหรอืส่วนใหญ่ก าลงัเผชญิอยู ่โดยช่วยกนัระบุ
ปญัหาใหช้ดัเจน คน้หาสาเหตุทีม่าของปญัหานัน้ๆ สบืสาว ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้บุคคล 
สถานการณ์ สถานที ่ฯลฯ เริม่วเิคราะหแ์ละก าหนดเป้าหมายของการแกป้ญัหา พจิารณาหาหนทาง
ปฏบิตั ิเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งเป็นจรงิ ทัง้หมดนี้เป็นวธิคีดิพจิารณาแบบอรยิสจั ๔ นัน่เอง 
 

(๓) กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม ตามหลกัไตรสิกขา (ลกูศร B และ C) 
 กระบวนการไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม ในดา้นพฤตกิรรม(ศลี) ดา้น
จติใจ(สมาธ)ิ ดา้นปญัญา(ปญัญา) ซึง่จะเกดิขึน้ไดต้อ้งจดัเตรยีมเหตุปจัจยัใหเ้อือ้ต่อการกระท าหรอื
ปฏบิตังิานจรงิ โครงการนี้จงึเน้นใหม้ชี่วงระยะเวลาด าเนินงานนาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการค่อยๆ สะสม
การเรยีนรู ้ส ัง่สมและบ่มเพาะคุณความดใีนจติใจ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม   จากประสบการณ์ที่
พบจากการท าโครงงานคุณธรรมมา ๒ ปีนัน้ ท าใหพ้บวา่ อยา่งน้อยตอ้งมเีวลาประมาณ ๒ เดอืนส าหรบั
การปฏบิตังิานจรงิๆ (เฉพาะช่วงเวลาท างานจรงิ ไม่รวมช่วงท างานเอกสาร) 



           ศีล เป็นการเรยีนรูด้า้นพฤตกิรรมหรอืการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมทีจ่ะท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม
ร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งเอือ้อาทร พรอ้มทีจ่ะใหก้ าลงัใจและใหอ้ภยัแก่กนั การระมดัระวงัค าพดู-การกระท า             
ทีจ่ะไม่เบยีดเบยีนใคร หากมกีารกระทบกระทัง่กนับา้งกม็ศีลีก ากบัทีจ่ะไม่ใหเ้กนิเลยไปจนกระทบ
กระแทกใหแ้ตกท าลายความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั  การส ารวมระวงัทัง้ทางค าพดูและการกระท า                 
การยอมรบัส านึกผดิ การใหอ้ภยักนั ก่อใหเ้กดิพฒันาการทางดา้นพฤตกิรรมไม่ใหเ้ป็นมลภาวะ
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น กจ็ะท าใหก้ารท างานกลุ่มเกดิขึน้ไปไดต้ลอดรอดฝ ัง่  
 สมาธิ เป็นการเรยีนรูท้างดา้นจติใจ ทีต่อ้งเผชญิสถานการณ์จรงิจากการท างาน ท าใหต้อ้งมี
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความขยนัหมัน่เพยีรกระท าอยา่งต่อเนื่องไม่ทอ้ถอย มคีวามอดทน ทัง้ต่อภาระงาน 
และทัง้ต่อคนและสถานการณ์ทีเ่ขา้มา นอกจากนี้ยงัหมายถงึการเจรญิงอกงามของคุณความดหีรอื
คุณธรรมในจติใจ อนัน าไปสู่ภาวะความสุขสดชื่น แจ่มใสผ่องใสในจติใจ ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิ
 ปัญญา เป็นการเรยีนรูท้ ีม่าจากกระบวนการสงัเกต ส ารวจ การคดิการพจิารณาไตร่ตรอง             
การตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ น าไปสู่ภาวะทีอ่อกจากปญัหา น าออกจากทุกข ์น าไปสู่
ภาวะทีด่งีามเป็นบุญกุศล  การเรยีนรูท้างปญัญาเริม่จากการเรยีนความรูจ้ากหลกัธรรม ค าสอน ขอ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิ การจดจ า การจบัประเดน็ การแยกแยะ การจดัหมวดหมู่  อนัเป็นปญัญาขัน้รู้จ  า และ
พฒันาขึน้ไปสู่ปญัญาขัน้รู้คิด อนัเกดิจากการฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะหก์ารคดิเชื่อมโยง
เหตุปจัจยั การคดิพจิารณาคุณค่าแทคุ้ณค่าเทยีมเป็นตน้ และพฒันาไปสู่ปญัญาขัน้รู้แจ้งทีท่ าใหแ้สวงหา
ทางออกจากปญัหาได ้ตลอดจนปญัญาทีก่่อเกดิจากการลงมอืปฏบิตัเิพื่อบรรลุผลของการแกไ้ขปญัหา
หรอืดบัทุกขไ์ด ้(เผดจ็ศกึกบัปญัหา) และปญัญาตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบเพื่อปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ 
น าสู่การสัง่สมเป็นประสบการณ์และปรชีาญาณรูแ้จง้ในเรื่องนัน้  ๆ

(๔) ขัน้การพฒันาแบบเวียนรอบต่อเน่ือง (ภาวนา๔ สู่ กลัยาณมิตร)  (ลกูศร D) 
 เมื่อผูเ้รยีนผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้น ๓ ข ัน้ตอนแรกมาซ ้าแลว้ซ ้าอกี เป็นเวลาต่อเนื่องกนัใน
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม (กรณีท าโครงงานคุณธรรม ตอ้งท างานจรงิไม่น้อยกวา่ ๒ เดอืน) ผูเ้รยีนจะเกดิ
พฒันาการในตนเองอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น ทัง้ พฒันาการทางพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัร่างกายและ
กายภาพแวดลอ้ม (กายภาวนา) พฒันาการทางสงัคม (ศีลภาวนา) พฒันาการทางจติใจ (จิตภาวนา) 
และพฒันาการทางปญัญา (ปัญญาภาวนา) 
 การประกวดโครงงาน จงึเป็นกุศโลบายหรอืบทเรยีนครัง้ส าคญัทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกการ
วางใจไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมใ่หห้ว ัน่ไหวไปกบัโลกธรรม ๘ ไดอ้ยา่งไร รูจ้กัรกัษาใจใหอ้ยูใ่นพรหมวหิาร ๔ 
ไดห้รอืไม่ และไม่หลงยดึตดิอยูก่บัการแขง่ขนัหรอืรางวลั แต่กลบัเหน็คุณค่าของความรกัใคร่ปรองดอง
สามคัค ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั สามารถอนุโมทนา ยนิดใีนความส าเรจ็ของโครงงานของเพื่อนๆ กลุ่มอื่นได ้
นบัเป็นการปรบัเขา้สู่ทศันคตแิละค่านิยมทีด่ ีใฝด่ ีใฝส่รา้งสรรค ์มพีฒันาการทางพฤตกิรรม จติใจตัง้ม ัน่
ในความดงีาม เขม้แขง็ อดทน ขยนั กลา้หาญ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และมพีฒันาการทางปญัญาทีด่ ี
มทีกัษะกระบวนการคดิทีด่ ีมคีวามแยบคายในการชกัชวนคนอื่นๆ เขา้มาช่วยกนัแกป้ญัหา เขา้ใจความ
เป็นจรงิของชวีติของโลก เรยีกไดว้า่ หากมพีฒันาการทัง้ ๔ ดา้นพรอ้ม (กายภาวนา ศลีภาวนา จติต
ภาวนา ปญัญาภาวนา) กจ็ะเป็นผูท้ ีพ่รอ้มทีจ่ะมบีทบาทเป็นกลัยาณมติร 



ใหก้บัผูอ้ื่นไดต่้อไป ซึง่กจ็ะเท่ากบัวา่เป็นผูเ้ริม่ตน้ขบัเคลื่อนวงจรแห่งการเรยีนรูว้ถิพีุทธนี้สบืไป 
ดงัเช่น ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บวา่แทบทุกโครงงานมกัจะสรุปบทเรยีนส าคญัวา่ การจะไปเปลีย่นแปลงผูอ้ื่น ตอ้ง
เริม่จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองก่อน (กายภาวนา และ ศลีภาวนา)  และระหวา่งทีเ่ขาได้
เรยีนรูเ้พื่อเปลีย่นแปลงตนเอง กท็ าใหเ้ขาไดเ้กดิการเรยีนรูคุ้ณความดหีรอืคุณธรรมจากภายใน                     
(จติภาวนา) ทีค่่อยๆ ซมึซบั และสัง่สมเป็นประสบการณ์เป็นปญัญาญาณหยัง่รูเ้ชีย่วชาญในเรื่องทีต่นเอง
ท านัน้(ปญัญาภาวนา) เขากจ็ะพฒันามาสู่ความเป็นกลัยาณมิตรทีส่มบรูณ์ขึน้ อนัจะก่อเกดิเป็นวงจรขบั
เคลื่อนทีท่รงพลงัใหเ้กดิการสบืเนื่องไปสู่ข ัน้ต่อๆ ไป น าพาใหเ้พื่อนคนอื่นๆ ไดเ้กดิ             การเรยีนรู้
และพฒันาต่อเนื่องขยายวงออกไปไดไ้ม่สิน้สุด 
 

ขัน้ตอนในการท าโครงงานคณุธรรม 
ขัน้ตอนท่ี ๑ การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหวัเรื่องหรือประเดน็ปัญหา 

 ขัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีต่อ้งอาศยัภาวการณ์ตระหนกัรูใ้นสถานการณ์หรอืสภาพ 
ปญัหาดว้ยสตปิญัญา หรอืภาวะทีม่แีรงบนัดาลใจทีจ่ะท าสิง่ดงีามอะไรบางอยา่งทีเ่ป็นความฝนัหรอือุดมคต ิ
ซึง่อาจจะเกดิจากผูเ้รยีนเองโดยตรง หรอือาจจะเกดิจากการแนะน าหรอืชีช้วนจากครทูีป่รกึษาหรอืผูอ้ื่นที่
เป็นเงื่อนไขภายนอก มากระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัรูห้รอืแรงบนัดาลใจขึน้กไ็ด ้  
 การสรา้งความตระหนกัรูน้ัน้เป็นข ัน้ตอนทีย่าก เพราะโดยทัว่ไปสภาพการณ์ทีเ่ป็นปญัหาต่างๆ 
นัน้มกัจะเกดิขึน้อยูแ่ลว้ แต่มกัจะถูกละเลยมองขา้ม หรอืชาชนิเคยชนิจนมองไม่เหน็ปญัหา หรอืไม่รูส้กึ
วา่ตนเองมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้อยา่งไรในท านอง “เสน้ผมบงัภเูขา” หรอื “ปลาอยูใ่นน ้ามองไม่เหน็
น ้า” จงึตอ้งอาศยัเหตุปจัจยัภายนอก จากกลัยาณมติรทีก่ระตุน้ปจัจยัภายในใจของผูเ้รยีนไดถู้กตรงกบั
จรตินิสยั ในเงื่อนไขสถานการณ์แวดลอ้ม และจงัหวะเวลาทีพ่อเหมาะพอด ีจนเกดิฉนัทะร่วมกนัทีจ่ะ
รวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการโครงงาน 

 

กิจกรรมแนะน าส าหรบัครท่ีูปรึกษา 
 ครทูีป่รกึษาอาจวางเงื่อนไขเบือ้งตน้จากการใหผู้เ้รยีนส ารวจและสงัเกตสภาพปญัหาต่างๆ จาก
เพื่อนนกัเรยีน ปญัหาทีพ่บเหน็ในหอ้งเรยีน โรงเรยีน วดั และชุมชน แลว้ช่วยกนัระดมความคดิต่อ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แลว้มาอภปิรายกนัในกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มยอ่ยกไ็ด ้(อาจท าใหส้นุกใน
ลกัษณะโตว้าทหีรอืยอวาทกีไ็ด)้ เพื่อเลอืกประเดน็ปญัหาทีม่คีวามสนใจ หรอือยากจะแกป้ญัหานัน้มาก
ทีสุ่ด เพื่อน ามาตัง้เป็นประเดน็ส าหรบัท าโครงงาน 

 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม (Tip) 
 ความด ีหรอื ประเดน็ทีเ่ลอืกมาท าโครงงานนัน้มทีีม่า ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ผูเ้รยีนเริม่คดิจาก  
(๑) ปัญหาท่ีอยากแก้ หรอืจาก (๒) ส่ิงดีท่ีอยากท า  จากประสบการณ์พบวา่ผูเ้รยีนทีเ่ริม่คดิจากความ
ดทีีอ่ยากท าก่อนนัน้มกัยงัมองแบบผวิเผนิ ความคดิความเขา้ใจยงัไม่หยัง่รากลกึ ความจรงิแลว้แมเ้ป็น
ความดทีีอ่ยากท ากต็าม หากยอ้นคดิพจิารณาใหด้กีจ็ะพบวา่สิง่ดทีีอ่ยากท านัน้ตอ้งช่วย 

แกไ้ขหรอืปรบัปรุงอะไรใหด้ขี ึน้สกัอยา่งหนึ่งแน่ ครทูีป่รกึษากต็อ้งช่วยกระตุน้ชีช้วนใหผู้เ้รยีนไดย้อ้นคดิ
พจิารณากลบัไปทีป่ระเดน็ปญัหาใหไ้ด ้เช่น หากเดก็เริม่ตน้ดว้ยความคดิอยากปลกูตน้ไมข้ึน้มา 



ลอยๆ  ครทูีป่รกึษาอาจตอ้งถามใหย้อ้นคดิไปวา่ ท าไมหรอืถงึตอ้งปลกูตน้ไม?้ ปลกูทีไ่หน? เพราะอะไร
จงึตอ้งปลกูทีน่ี่? ปลกูตน้ไมม้นัช่วยแกป้ญัหาอะไรหรอื? หรอืมนัช่วยท าใหอ้ะไรดขีึน้บา้ง? ถ้าผูเ้รยีน
ช่วยกนัคดิและตอบปญัหาเหล่านี้ได ้กจ็ะไดป้ระเดน็ปญัหาทีช่ดัเจนส าหรบัการน ามาตัง้เป็นประเดน็ท า
โครงงาน 
 

ขัน้ตอนท่ี ๒ การรวบรวมประมวลข้อมลูและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 เมื่อสมาชกิทุกคนในกลุ่มเหน็พอ้งกนัและตดัสนิใจเลอืกประเดน็ปญัหาหรอืหวัเรื่องไดแ้ลว้และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่รกึษาแลว้ กจ็ะเป็นขัน้ตอนของการระดมความคดิวางแผนงานในเบือ้งตน้ 
โดยเริม่จากการร่วมกนัพจิารณาวเิคราะหส์ภาพปญัหาแลว้สบืสาวไปหาสาเหตุและปจัจยัร่วมต่างๆ การ
วางเป้าหมายและวธิกีารแกป้ญัหา แลว้ประมวลสิง่ทีว่เิคราะหไ์ดท้ าเป็นผงัมโนทศัน์ ในขัน้ตอนนี้จะ
พบวา่ยงัมขีอ้มลูของสภาพปญัหาและปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่เพยีงพอหรอืยงัมรีายละเอยีดทีไ่ม่
ชดัเจน ตวัแปรสนบัสนุนและองคค์วามรูต่้างๆ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการวางแผนแกป้ญัหากย็งัมไีม่ครบถ้วน
หรอืยงัไม่ชดัเจนเป็นตน้ จงึตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรูเ้พิม่เตมิ (ซึง่อาจจะไดม้าจากการ
ส ารวจโดยละเอยีดหรอืประมาณการโดยคร่าวๆ กไ็ด)้ จากการพบปะสนทนาขอความร่วมมอืจากบุคคล
ต่างๆ  และจากการคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืต าราและแหล่งเรยีนรูต่้างๆ แลว้น าขอ้มลูทีร่วบรวมได้
ทัง้หมดมาประมวลเพื่อจดัเตรยีมส าหรบัคดิวางแผนท าร่างโครงงานต่อไป 
 
โครงการพฒันาโครงงานคณุธรรม เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 นวตักรรมการเรียนรู้โครงงานคณุธรรม ๕ ประเภท  
ข. โครงงานคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ค. โครงงานส่ือคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ง. โครงงานวิทย-์คณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
จ. โครงงานธรุกิจคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ฉ. โครงงานการเมืองคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ

 -  โครงงานส่ือคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
มิใช่แค่ผลติสื่อ แต่มทีีม่าของความคดิวา่ “ท าไม? ถงึผลติสื่อคุณธรรมนี”้ มแีผนงานการผลติสื่อ มี
กระบวนการน าไปใช ้มกีารตดิตามประเมนิผลวา่ สื่อทีผ่ลติขึน้นี้ ท าใหเ้กดิผลดอียา่งไรต่อผูร้บัสื่อ สื่อที่
ผลติขึน้สามารถช่วยแกป้ญัหาทีต่ ัง้ไวไ้ดจ้รงิหรอืไม?่ จงึจะมคีวามเป็นโครงงาน 

 

 -  โครงงานวิทย-์คณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
เป็นโครงงานวทิยาศาสตรท์ีมิ่ใช่แค่ทดลองเสรจ็ประกวดจบแลว้เลกิท า ไม่จ าเป็นตอ้งคดิคน้ใหม่กไ็ด ้แต่
เน้นการน าไปใชจ้รงิเพื่อพฒันา/แกไ้ขปญัหาจรงิๆ ในลกัษณะงานจติอาสา-บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ในโรงเรยีนหรอืชุมชน  โดยสรา้งจติส านึกความเสยีสละต่อส่วนร่วมใหแ้ก่เยาวชนไดด้ ี(บางโครงงาน
สามารถต่อยอดเป็นโครงงานธุรกจิคุณธรรม หาทุนมาสนบัสนุนกจิกรรมการกุศลไดด้ว้ย) 
 



 -  โครงงานธรุกิจคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ(ธรุกิจ ๒ ช พอเพียง) 
(โครงงานธรุกิจเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เฉลมิพระเกยีรต)ิ 
ธุรกจิทีไ่มไ่ดเ้น้นผลก าไรสงูสุด เน้น “ประโยชน์สขุ” สงูสดุ ธุรกจิทีม่คีวามเป็นโครงงาน สอดคลอ้งกบั
หลกัการเรยีนรู ้“ร่วมกนั ท าด ีอยา่งมปีญัญา” และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่ใช่ธุรกจิบาป                       
ไม่ยุง่เกีย่วกบัอบายมุข ไม่เป็นธุรกจิทีข่ดักบัหลกัศลีธรรมเป็นธุรกจิทีม่แีนวคดิดีๆ ใหม่ๆทีช่่วยแกป้ญัหา
จรงิในโรงเรยีนชุมชน ท าใหคุ้ณภาพชวีติดขีึน้ เน้นการใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่อยา่งประหยดัคุม้ค่าสงูสุด 
มผีลก าไรทีอ่ย่างน้อย ๑๐% น าเขา้กองทุนโครงงานคุณธรรม (กองทุนท าด)ี ของโรงเรยีน ทีเ่หลอืเป็น
ทุนหมุนเวยีนของธุรกจิเพื่อปรบัปรุงหรอืขยายกจิการ และจดัสรรเป็นเงนิออมหรอืทุนการศกึษาของ
คนท างาน 

 

- โครงงานการเมืองคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
 โครงงานเชงิยทุธศาสตรท์ีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทีม่ศีกัยภาพเป็นผู้น าตวัจริง คิดการใหญ่ 
(Think Big) ไดด้ ี มีคณุธรรมเป็นแบบอย่าง มาร่วมกนัคดิออกแบบองคก์ร โครงสรา้ง  การเมอืงภาค
เยาวชน ดว้ยตนเองอยา่งสรา้งสรรคไ์ม่จ ากดัรปูแบบ เพื่อ เป็นเจา้ภาพหลกัในการขบัเคลื่อน-เกาะตดิการ
ท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหาของเยาวชนดว้ยเยาวชนเอง   ทัง้นี้ เยาวชนทีเ่ขา้มาสู่ต าแหน่ง
บรหิารองคก์รการเมอืงนี้ ตอ้งเป็นแบบอยา่งและถูกฝึกฝนอบรมใหม้คีุณลกัษณะ ๓ ดา้นดว้ยกนั คอื ๑) 
รกัชาติรกัส่วนรวม ดว้ยงานอาสาสมคัร  ๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ดว้ยการปฏบิตัทิางศาสนา ๓) มี
ความรู้ความสามารถ ดว้ยการศกึษาทัง้ทางโลกและทางธรรม โดยทัง้ ๓ ดา้นนี้ตอ้งก าหนดใหเ้ป็นขอ้
ปฏบิตัเิป็นวถิชีวีติในแต่ละวนั/สปัดาห/์เดอืน ทีว่ดัประเมนิได ้นบัเวลาปฏบิตัไิด ้
 โครงงานการเมอืงคุณธรรมนี้ มกัจะพฒันามาจากการยกระดบัโครงงานคุณธรรมขนาดใหญ่ทีม่ี
คุณภาพโดดเด่น มาเป็นองคก์รขบัเคลื่อนใหเ้กดิโครงงานคุณธร รมทุกประเภททัง้ระบบโรงเรยีน หรอื
การยกเครื่องคณะกรรมการนกัเรยีนใหถู้กออกแบบใหม ่ (re-engineering) ใหเ้ป็นองคก์รทีเ่ยาวชนรูส้กึ
เป็นเจา้ของเอง แลว้บรหิารปกครองในดา้นการส่งเสรมิการท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหาของ
เยาวชนดว้ยกนัเอง อยา่งเกาะตดิและเขม้แขง็ ทัง้ภายในโรงเรยีนและลงสู่ชุมชน   
 
การเขียนรายงานโครงงาน 

๑. รายงานโครงงาน จดัพมิพใ์หม้จี านวนหน้า ๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A๔ ไม่รวมปก โดย
แสดงเนื้อหา บทและหวัขอ้ต่างๆ ตามทีก่ าหนด ดงันี้ (ดตูวัอยา่งโครงงานระดบัประเทศ ที ่
www.moralproject.net) 
(๑) ปกหน้า 

(๑.๑) ปกนอก (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ชื่อกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบ 
โครงงาน, ชื่อสถานศกึษา, ชื่อสงักดั โดยระบุสพป., และพมิพร์ะบุวา่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัมธัยมศกึษา              
ทีจ่ดัโดย กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.)  



(๑.๒) ปกใน (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, รายชื่อสมาชกิกลุ่มเยาวชน 
ผูร้บัผดิชอบโครงงานโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชัน้เรยีน, ชื่อ-ฉายา-นามสกุลพระสงฆท์ีป่รกึษา
โดยระบุวดัและทีต่ ัง้ของวดั หมายเลขโทรศพัท/์E-mail, ชื่อผูบ้รหิารและครทูีป่รกึษาโดยระบุ ต าแหน่ง 
หมายเลขโทรศพัท/์E-mail, ชื่อสถานศกึษา ทีต่ ัง้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร/E-mail/เวบไซต(์ถ้าม)ี) 
(๒) กิตติกรรมประกาศ  (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องคก์รต่างๆ ทีส่นบัสนุนการท าโครงงาน) 
(๓) บทคดัย่อ (สรุปยอ่เนื้อหาและประเดน็ส าคญัของโครงงานเป็นความเรยีงใน ๑ หน้ากระดาษ) 
(๔) ผงัมโนทศัน์ (สรุปภาพรวมของโครงงานทัง้หมดเป็นผงัมโนทศัน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ) 
(๕) บทท่ี ๑ บทน า 

๑.๑ ทีม่าและความส าคญั (อธบิายความเป็นมา แรงบนัดาลใจ หรอืเหตุผล ทีท่ าใหค้ดิท าโครงงานขึน้) 
๑.๒ วตัถุประสงค ์(แสดงจุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน เป็นรายขอ้ ไม่ควรเกนิ ๕ ขอ้) 
๑.๓ ขอบเขตการศกึษาเรยีนรู ้(ระบุ กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาและสถานที ่ในการ 

ด าเนินการโครงงาน) 
(๖) บทท่ี ๒ การด าเนินการโครงงาน 

๒.๑ วธิกีารด าเนินงาน (อธบิายวธิกีารด าเนินงาน, แสดงแผนผงัข ัน้ตอนการด าเนินงาน ,แสดง 
ปฏทินิหรอืก าหนดการด าเนินงาน และ/หรอื มรีปูภาพประกอบ) 

๒.๒ งบประมาณ (แสดงรายการค่าใชจ้่ายโดยแยกเป็นรายหมวดและยอดรวม)  
๒.๓ แหล่งทีม่าของงบประมาณ (กรณีทีม่กีารระดมทุนหรอืหางบประมาณเพิม่เตมิขึน้เอง ให ้

อธบิายถงึวธิกีารระดมทุนหรอืการเขา้ถงึแหล่งงบประมาณนัน้โดยยอ่ดว้ย) 
๒.๔ อุปสรรคความผดิพลาดและการแกป้ญัหา (อธบิายถงึอุปสรรคปญัหาหรอืขอ้ขดัขอ้งต่างๆ    

ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินการโครงงาน และการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า แลว้สรุปเป็นบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการ
เผชญิปญัหานัน้ )ๆ 
(๗) บทท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน (แสดงผลการด าเนินงานโดยการอธบิายพรอ้ม รปูภาพ และ/หรอื ม ี
สถติ ิตาราง หรอืแผนภมู ิประกอบ) 
(๘) บทท่ี ๔ การศกึษาวเิคราะห ์

๔.๑ ปญัหาและสาเหตุ  (ประมวลขอ้มลูสภาพปญัหา แลว้วเิคราะหส์บืสาวหาสาเหตุของปญัหา) 
๔.๒ เป้าหมายและทางแก ้(วเิคราะหเ์ชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงานกบัวธิกีารด าเนินงาน วา่ 

เป็นหนทางไปสู่เป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งไร อยา่งเป็นเหตุเป็นผล) 
๔.๓  หลกัการและหลกัธรรมทีน่ ามาใช ้(แสดงหลกัธรรมและแนวพระราชด าร ิหรอืหลกัวชิาการ 

ต่างๆ ทีน่ ามาใช ้พรอ้มอธบิายความหมายโดยยอ่ แลว้อธบิายเชื่อมโยงกบัโครงงาน อยา่งสอดคลอ้งเป็น
เหตุเป็นผล) 

๔.๔ ประเมนิผลการด าเนินงาน (แสดงหรอือธบิายเหตุผลวา่ ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงงานหรอืไม่ เพยีงใด เพราะเหตุใด หรอืแสดงสถติปิระกอบ (ถ้าม)ี 

๔.๕ การประเมนิตนเอง (สมาชกิกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงานทุกคน แสดงความคดิเหน็ 
และความรูส้กึต่อการพฒันาตนเอง หรอืความประทบัใจต่อสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ะหวา่งท าโครงงาน) 



๔.๖ การประเมนิและวจิารณ์โดยผูอ้ื่น (แสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะห ์ค าวจิารณ์ และ 
ขอ้เสนอแนะ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา อาจารยแ์ละพระสงฆท์ีป่รกึษาโครงงาน และ/หรอื บุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้งอกีไม่เกนิ ๕ คน เช่น ผูป้กครอง, เพื่อนนกัเรยีนคนอื่นทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิกลุ่ม, คนในชุมชน) 
(๙) บทท่ี ๕ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  

๕.๑ สรุปผลการด าเนินการโครงงาน (อธบิายสรุปภาพรวมของโครงงานทัง้หมดเชื่อมโยงสู ่
กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณธรรมตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงงานคุณธรรม)  

๕.๒ แผนการด าเนินงานในอนาคตและขอ้เสนอแนะ ในภาคการศกึษาต่อไป 
(๑๐) เอกสารอ้างอิง (ถ้าม)ี 
(๑๑) ภาคผนวก (ถ้าม)ี 

 

๒.  สรปุย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ  และสรปุรปูภาพโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ 
สรุปยอ่โครงงานทัง้หมดและรปูภาพประกอบลงใน ๒ หน้ากระดาษขนาด A๔  

๓.  แผ่นพบั (Brochure) สรปุโครงงาน 
สรุปโครงงานทัง้หมดลงใน ๑ แผ่นกระดาษขนาด A๔ ทีพ่บั ๓ ส่วน ทีพ่มิพท์ ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั 
โดยออกแบบและพจิารณาเลอืกเนื้อหา รปูภาพ ตารางหรอืแผนภูมปิระกอบ ใหส้วยงามส าหรบัเผยแพร ่

๔.  ส่ือ Presentation ทางคอมพวิเตอรห์รอื VCD น าเสนอโครงงาน 
เล่าเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเดน็ส าคญัของโครงงานลงในสื่อ Presentation ทางคอมพวิเตอรใ์น
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ นาที โดยสามารถจดัท าเป็นภาพเคลื่อนไหววดีทิศัน์ (VCD) หรอื เป็นแผนภาพการ
น าเสนอ ดว้ยโปรแกรมจ าพวก presentation เช่น Powerpoint กไ็ด ้

๕.  แผ่นป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน แสดงภาพรวมและสรุปสาระส าคญัของโครงงาน
ทัง้หมด ไดแ้ก่ ชื่อโครงงาน สถานศกึษา รายชื่อทีป่รกึษาและกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน 
บทคดัยอ่ ผงัมโนทศัน์ วธิกีารด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูสถติ ิการประเมนิผลสรุปผล เป็นตน้ 
โดยมุ่งเน้นการจดัแสดงเป็น แผนผงั แผนภมู ิรปูภาพ ตาราง สญัลกัษณ์ ฯลฯ ทีท่ าใหผู้ช้มเขา้ใจไดโ้ดย
ไว โดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคนิคทางศลิปะมาช่วยน าเสนอใหเ้กดิการสื่อความไดง้่าย ชดัเจน 
และน่าสนใจ  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๕ ซม. 

๑๒๐ ซม. 

๖๐ ซม. ๖๐ ซม. 

รอยที่พบัหกักลาง
ไปดา้นหลงัได้ 

ช่ือโครงงานคณุธรรม 

ปกหน้าโครงงาน 

ปกหลงัโครงงาน 

๖๐ ซม. 

๖๕ 
ซม. 

วสัดท่ีุแนะน า: ใชพ้ลาสตกิลูกฟูกหนา ๓หรอื๕ มม. 
ถา้ท าไดถู้กตอ้งตามทีก่ าหนดจะสามารถพบัแผน่ป้าย
สลบักนัไดเ้ป็น ๔ ทบ มลีกัษณะเป็น Big Book 
ขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๕ เซนตเิมตร ดงัรปู 



ค่ายพระ คร ูผูป้กครอง 
 

การจดัค่ายพระ คร ูผูป้กครอง  กลุ่มโรงเรยีนอาจจดัร่วมกนัได ้ ซึง่กจิกรรมค่ายพระ คร ู
ผูป้กครอง เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นการร่วมมอืในการพฒันาคุณธรรมเดก็และเยาวชน ระหวา่ง บา้น วดั 
โรงเรยีน  สิง่ทีเ่ดก็และเยาวชนไดร้บัจากการเขา้ “ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม” สิง่ทีเ่ดก็จะไดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ตลอดจนการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั  ในเรื่องต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

๑. เดก็รู้จกัเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี เดก็และเยาวชนทีจ่ะเตบิโตไปสู่ชวีติ 

ทีด่งีาม สามารถพฒันาชวีติของตนเอง พฒันาสงัคมไดต้อ้งเป็นคนทีรู่จ้กัเลอืกหาแหล่งความรู ้และ
แบบอยา่งทีด่ ีรูจ้กัคบคน รูจ้กัเลอืกสื่อไม่ถูกปจัจยัแวดลอ้มทีไ่ม่ดหีล่อหลอม โดยมผีูป้กครอง พ่อแม ่ครู
อาจารย ์สื่อสารมวลชนและผูใ้หญ่ทัว่ไป มหีน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติร เป็นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและช่วยจดัสรร
สภาพแวดลอ้มทีด่ใีหแ้ก่เดก็  

๒. เดก็รู้จกัจดัระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนในสงัคม เดก็และเยาวชนจะมวีนิยั  
มศีลี รูจ้กัจดัระเบยีบชวีติของตนและรูจ้กัจดัระเบยีบความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น หรอืการอยูร่่วมกบัผูอ้ื่น 
เพราะชวีติทีจ่ดัระเบยีบไดด้แีลว้จะเป็นชวีติทีพ่รอ้มจะรบัการพฒันา 

๓. เดก็มีแรงจงูใจท่ีถกูต้อง เดก็และเยาวชนจะไดร้บัการเรยีนรู ้ใหรู้จ้กัการเลอืกรบั 
แรงจงูใจทีถู่กตอ้ง ทีเ่รยีกวา่ ฉนัทะ ไดแ้ก่ การใฝรู่ ้และใฝส่รา้งสรรคห์รอืใฝท่ า และเชื่อวา่การทีม่นุษย์
จะพฒันาชวีติไปได ้จะตอ้งมแีรงจงูใจ คอื ความปรารถนาทีใ่ฝด่ ี

๔. เดก็ได้รบัก าลงัใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนให้เตม็ท่ี เดก็และเยาวชนจะไดร้บั 
การเรยีนรู ้จากพระพุทธศาสนาทีถ่อืวา่ มนุษยส์ามารถฝึกได ้พฒันาไดแ้ละมศีกัยภาพในตวัตน มนุษย์
แต่ละคนมศีกัยภาพทีส่ามารถพฒันาใหส้มบรูณ์ไดท้ ัง้ศกัยภาพเฉพาะตวั คอื ความถนดัของตนเอง และ
ศกัยภาพทีเ่กดิจากการพฒันาท าใหเ้ดก็เกดิแนวคดิและก าลงัใจทีจ่ะพฒันาตนเอง 

๕. เดก็มีทศันคติและค่านิยมท่ีดี ค่านิยมและทศันคตทิีถู่กตอ้ง ตามหลกัของ 
พระพุทธศาสนา เริม่ดว้ยการมองสิง่ทัง้หลายตามเหตุปจัจยั ซึง่เป็นท่าทขีองจติใจทีน่ ามาซึง่ปญัญาและ
การกระท าตามเหตุผล ทศันคตใินพระพุทธศาสนา เป็นทศันคตทิีม่องสิง่ต่าง ๆ ตามเหตุปจัจยั เดก็และ
เยาวชน จะไดร้บัการปลกูฝงั  และพฒันาใหม้ทีศันคตแิบบนี ้อนัเป็นทศันคตพิืน้ฐานของ
พระพุทธศาสนา กล่าวคอื ทศันคตทิีม่องสิง่ท ัง้หลายตามเหตุปจัจยั อนัน าไปสู่ทศันคตหิรอืท่าทแีห่งการ
เรยีนรูเ้ป็นการสรา้งสรรคเ์ดก็และเยาวชนในขัน้รากฐานใหม้ทีศันคตทิีถู่กตอ้ง 

๖. เดก็มีความกระตือรือร้น ขวนขวาย ไม่ประมาท เดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูจ้าก 
พระพุทธศาสนาทีส่อนในเรื่องความเปลีย่นแปลงควบคู่ไปกบัหลกัความเป็นไปตามเหตุปจัจยั  
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากความไม่เทีย่งนี้ไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งเลื่อนลอย แต่เป็นไปตามเหตุปจัจยั 
หลกัการนี้ส าคญัมากเป็นเครื่องชีบ่้งวา่คนทีอ่ยูใ่นพระพุทธศาสนาเป็นคนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้
ตลอดเวลา ไม่ใช่คนเฉื่อยชา เดก็จงึมจีติส านึกต่อความเปลีย่นแปลง น าไปสู่ความไม่ประมาท  
ความกระตอืรอืรน้ ขวนขวายไม่อยูน่ิ่งเฉย ไม่ปล่อยเวลาใหล้่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ 



 
๗. เดก็รู้จกัคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาท่ีจะรู้เข้าใจส่ิงทัง้หลายตามความเป็นจริง  

เดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรู ้วา่การทีม่ปีญัหาต่าง ๆ เกดิขึน้ เป็นเพราะการปฏบิตัต่ิอ 
สิง่ทัง้หลายไม่ถูกตอ้ง จงึตอ้งรูจ้กัสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิรูจ้กัโลก รูจ้กัชวีติ รูจ้กัปญัหา รูจ้กัเหตุ
ของปญัหา ดว้ยสตปิญัญา คอื การรูจ้กัคดิ รูจ้กัพจิารณา เรยีกวา่ การคดิเป็น การคดิพจิารณา สิง่ของ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะท าใหเ้กดิปญัญาและเกดิคุณธรรม 
 ในการจดัค่ายพระ คร ูผูป้กครอง  กจิกรรมทีจ่ดัในค่ายเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน  ทีจ่ะท าให ้
เกดิชวีติทีด่งีามขึน้ยอ่มมอีงคป์ระกอบ คอื ธรรมเหล่านี้เกดิขึน้ ๗ ประการ 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๘๕-๘๗) 

๗.๑ รู้จกัเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี เป็นการเดนิหน้าในการพฒันา 
ชวีติดว้ยการรูจ้กัเลอืกหาแหล่งความรูเ้ริม่ตัง้แต่รูจ้กัเลอืกคบคนซึง่เป็นแหล่งความดงีาม โดยเฉพาะ  
เดก็ ๆ ทีช่อบท าตามแบบอยา่งทีจ่ะตอ้งรูจ้กัเลอืกหาแหล่งความรูแ้ละแบบอยา่งทีด่งีามในการรูจ้กัเลอืก
แหล่งความรูแ้ละเลอืกคบคนรูจ้กันิยมแบบอยา่งทีด่ ีรูจ้กัเลอืกดโูทรทศัน์เรื่องรายการทีจ่ะไดค้วามรูเ้ป็น
ประโยชน์นกัเรยีนรูจ้กัคดิพจิารณาเลอืกวา่เรื่องนี้ควรปรกึษาใคร ควรจะคน้หนงัสอือยา่งไรซึง่เป็น
บุพนิมติทีส่ าคญัขอ้หนึ่งของการศกึษา และพฒันาชวีติทีจ่ะด าเนินกา้วต่อไป เรยีกวา่กลัยาณมติตตา 
เป็นความมกีลัยาณมติร ส าหรบัผูใ้หญ่ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจดัการศกึษา ตลอดจนพ่อแม่ ผูป้กครอง  
สื่อมวลชนผูบ้รหิารประเทศ และผูใ้หญ่ทัว่ไป ซึง่มหีน้าทีจ่ดัสรรหาแหล่งความรู ้และแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่
เดก็และเยาวชน และตลอดจนประชาชนทัว่ไป รวมทัง้การมหีน้าทีใ่นการทีจ่ะท าตนหรอืปฏบิตัตินใหเ้ป็น
แบบอยา่งทีด่ ีซึง่จะตอ้งท าใหเ้ดก็และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไปเกดิความสามารถทีรู่จ้กัเลอืกหา
แหล่งความรูแ้ละแบบอยา่งทีด่งีาม จงึจะเป็นการเริม่ตน้ของการศกึษาอยา่งแทจ้รงิอนัเป็น                   
รุ่งอรุณของการศกึษา คอื จดัสรรและเป็นกลัยาณมติร ทีท่ าใหเ้ดก็รูจ้กัเลอืกกลัยาณมติร จงึจะเกดิ                  

การเริม่ตน้ของการศกึษา  (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๘๗-๘๘) 
๗.๒ การมีชีวิตและอยู่ร่วมสงัคมเป็นระเบียบวินัย เป็นการรูจ้กัจดัระเบยีบชวีติ  

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพื่อใหส้งัคมอยูร่่วมกนัดว้ยความเรยีบรอ้ยไม่
วุน่วายสบัสน ท าใหเ้กดิความสะดวกมชี่องทางมโีอกาสทีเ่ป็นจุดเริม่ทีจ่ะอ านวย เกือ้กลูต่อกระบวนการ
ศกึษา และกระบวนพฒันา ชวีติทีจ่ะเดนิหน้าต่อไปไดง้่าย ดว้ยการทีบุ่คคลมรีะเบยีบในการด าเนินชวีติ 
และมรีะเบยีบในการอยูร่่วมกนักบัผูอ้ื่นในสงัคมเป็นบุพนิมติทีเ่รยีกวา่สลีสมัปทาเป็นความถงึพรอ้มดว้ย

ศลี (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๘๘-๘๙) 
๗.๓ ความพร้อมด้วยแรงจงูใจใฝ่รู้สร้างสรรค ์เป็นการมแีรงจงูใจทีถู่กตอ้งดว้ย 

ความใฝรู่ใ้ฝด่ทีีเ่รยีกวา่ ใฝธ่รรม หรอื ฉนัทะ ความจรงิความดงีามเขา้ถงึไดด้ว้ยความรูท้ ีต่อ้งใฝรู่ ้                 
ใฝค่วามจรงิเกดิขึน้ไดต้อ้งใฝค่วามรู ้ใฝค่วามดงีามเป็นการใฝส่รา้งสรรคท์ าความดงีามใหเ้กดิขึน้ มี
แรงจงูใจทีถู่กตอ้งเป็นการใฝรู่ใ้ฝด่แีลว้ซึง่จะสามารถท าใหก้า้วไปในการศกึษา การพฒันาชวีติและ                 
การสรา้งสรรคผ์ลติสิง่ต่าง ๆ ทีท่ าใหพ้น้ปญัหาทีเ่กดิจากการใฝเ่สพใฝบ่รโิภคจากการบรโิภคนิยม เป็น



บุพนิมติทีเ่รยีกวา่ ฉนัทสมัปทา เป็นความถงึพรอ้มดว้ยฉนัทะ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : 
๒๕๓๙, ๘๙-๙๐) 

๗.๔ การมุ่งพฒันาตนให้เตม็ศกัยภาพ เป็นหลกัทีแ่สดงวา่มนุษยเ์ป็นสตัวท์ีม่ ี

ศกัยภาพสงูสุดเป็นสตัวท์ีฝึ่กได ้และฝึกจนประเสรฐิสุด โดยแต่ละคนมศีกัยภาพของตนทีส่ามารถพฒันา
เป็นพระพุทธเจา้ได ้เป็นพระอรหนัตไ์ดซ้ึง่จะตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพของมนุษยท์ีม่อียูใ่นตนและมี
จติส านึกในการพฒันาตนอยูเ่สมอดว้ยความมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ทีเ่ป็นบุพนิมติทีเ่รยีกวา่ อตัต
สมัปทาเป็นการท าตนใหถ้งึพรอ้ม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๙๐) 

๗.๕ การปรบัทศันคติและค่านิยมให้สมแนวเหตผุล เป็นการมที่าทถีูกตอ้งต่อ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ และมองสิง่ทัง้หลายตามเหตุปจัจยั อนัเป็นการมทีศันคตแิละค่านิยมทีถู่กตอ้ง    
ซึง่เป็นท่าทขีองการเรยีนรู ้และมองตามเหตุปจัจยัซึง่เป็นค าสอนเบือ้งตน้ทีสุ่ดและส าคญัยิง่ ซึง่จะท าให้
เกดิการคดิวเิคราะหแ์ยกแยะสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิความรูจ้รงิ ปญัญางอกงาม และมคี่านิยมตามแนวเหตุผล 
ซึง่สอดคลอ้งกบัเจตคตทิีม่องสิง่ท ัง้หลายตามเหตุปจัจยัแลว้มค่ีานิยมทีด่งีาม ซึง่เป็นส่วนส าคญัของ
การศกึษาและการมชีวีติทีด่งีามเป็นบุพนิมติ ทีเ่รยีกวา่ ทฏิฐสิมัปทา เป็นการท าความเหน็ความเขา้ใจให้
ถงึพรอ้ม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๙๐-๙๑) 

๗.๖ การมีสติกระตือรือร้นต่ืนตวัทุกเวลา เป็นการมจีติส านึกต่อกาลเวลาและ     
ความเปลีย่นแปลงทีพ่ระพุทธศาสนาสอนหลกัอนิจจงั ซึง่การเปลีย่นแปลงสมัพนัธก์บักาลเวลา และ           
สิง่ส าคญัจะตอ้งท าใหเ้กดิความไม่ประมาท ดว้ยการตอ้งมคีวามตื่นตวัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ทุก
อยา่งทีผ่กูพนัอยูก่บักาลเวลา และการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปตามเหตุปจัจยั ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารตื่นตวัต่อ
สิง่ทีเ่กดิขึน้วา่สิง่นัน้เป็นเหตุปจัจยัของความเสื่อมหรอืเป็นเหตุปจัจยัของความจรงิ ถ้าเป็นเหตุปจัจยัของ
ความเสื่อมจะตอ้งรบีป้องกนัแกไ้ขและหากเป็นเหตุปจัจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิความเจรญิจะตอ้งรบีสรา้งสรรค์
ขึน้ อนัเป็นความตื่นตวักระตอืรอืรน้ทีเ่รยีกวา่ความไม่ประมาท เป็นตวัเร่งทีโ่ยงเขา้ไปหาการศกึษาเหตุ
ปจัจยั และการกระท าใหต้รงกบัเหตุปจัจยัทีท่ าใหม้นุษยต์อ้งมกีารพฒันาชวีติอยูต่ลอดเวลา เป็นบุพนิมติ
ทีเ่รยีกวา่ อปัปมาทสมัปทา เป็นการถงึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาท                    (พระธรรมปิฎก 

(ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๙๑-๙๒) 

๗.๗ การแก้ปัญหาและการพ่ึงพาตนเองได้ด้วยความรู้คิด เป็นการตอ้งรูจ้กัคดิ  
รูจ้กัพจิารณาคดิเองเป็นดว้ยการคดิตามกระบวนการแห่งเหตุปจัจยัทีเ่รยีกวา่ โยนิโสมนสกิาร เป็น              
การคดิเองเป็นและรูจ้กัคดิตามกระบวนการแห่งเหตุปจัจยั ซึง่เป็นหลกัส าคญัท าใหแ้กป้ญัหาไดถู้กตอ้ง 
และเป็นวธิกีารส าคญัท าใหเ้กดิปญัญาและพฒันาปญัญาใหง้อกงามยิง่ขึน้ไป ดงันัน้ หลกัการรูจ้กัคดิและ
คดิเป็นจงึเป็นจุดย า้เน้นในพระพุทธศาสนา และเป็นหลกัทีท่ าใหม้นุษยพ์ึง่พาตนเองได ้หากมนุษยท์ัง้
เดก็และผูใ้หญ่ทีย่งัไม่มโียนิโสมนสกิาร ยงัไม่รูจ้กัคดิเองเป็นตราบนัน้บุคคลนัน้ยงัตอ้งอาศยักลัยาณมติร
ต่อไปเพื่อไม่ใหถ้ล าออกจากทางของการศกึษา หรอืการพฒันาชวีติ แต่เมื่อบุคคลนัน้คดิเองเป็นกจ็ะ
อาศยักลัยาณมติรน้อยลง สามารถพึง่พาตนเองไดแ้กป้ญัหาดว้ยตนเองได ้แลว้รูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก
กลัยาณมติรไดด้ดีว้ย เป็นบุพนิมติทีเ่รยีกวา่ โยนิโสมนสกิารสมัปทา เป็นความถงึ 



พรอ้มดว้ยโยสโิสมนสกิาร (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๙๒-๙๓) บุพนิมติของชวีติทีด่ี
งามหรอืรุ่งอรุณของการศกึษาจะเกดิขึน้ในตวับุคคลในตวัเดก็ในกระบวนการศกึษา จะตอ้งอาศยับุคคล
ส าคญั คอื ครอูาจารยท์ าหน้าทีใ่นบทบาทกระตุน้ชกัจงูใหเ้กดิองคป์ระกอบ ๗ ประการ ในตวัผูเ้รยีน 
ซึง่การท าหน้าทีข่องครอูาจารย ์จะท าใหก้ลายเป็นกลัยาณมติรในการจดัสรร และเป็นกลัยาณมติรในการ
สอน แนะน าใหรู้จ้กัเลอืดกลัยาณมติรเอง รวมไปถงึใหเ้กดิความเจรญิในองคป์ระกอบขอ้อื่น ๆ ทัง้หมด
ในรุ่งอรุณของการศกึษาจนครบทัง้ ๗ ประการ จนถงึโยนิโสมนสกิาร ซึง่เป็นตวัน าไปสู่ปญัญา อนัเป็น
แกนน าของการศกึษา หรอืพฒันาชวีติทีก่า้วไปใหถ้งึความสมบรูณ์ของการพฒันาชวีติดว้ย 
การพึง่พาตนเองไดถ้งึอสิรภาพอยา่งแทจ้รงิ เป็นปจัจยัเด่นทีเ่ป็นหลกัทัง้กลัยาณมติรกบั โยนิโสมนสกิาร 
เป็นองคป์ระกอบคู่กนัโดยกลัยาณมติรเป็นปจัจยัภายนอก และโยนิโสมนสกิารเป็นปจัจยัภายใน ซึง่
จดัเป็นปจัจยัแห่งสมัมาทฐิอินัเป็นแนวความคดิทีถู่กตอ้งในองคป์ระกอบขอ้แรกของมรรค ในวถิชีวีติทีด่ี
งามหรอืวถิแีห่งการพฒันาชวีติ ดงันัน้ ในกระบวนการศกึษา หรอืพฒันาชวีติจงึตอ้งเน้นองคป์ระกอบทัง้
สองนี้เป็นพเิศษ ซึง่หากผูใ้ดมโียนิโสมนสกิารยอ่มไม่จ าเป็นตอ้งอาศยักลัยาณมติรช่วยใหรู้จ้กัโยนิโส
มนสกิารใหเ้กดิขึน้ โดยเมื่อใดบุคคลเกดิมอีงคป์ระกอบ ๗ ประการของรุ่งอรุณของการศกึษาครบถ้วน 
ยอ่มจะมกีารศกึษาเกดิขึน้ หรอืเป็นชวีติทีม่กีารพฒันาตนเอง คอื การศกึษาหรอืการพฒันาชวีติเกดิขึน้
ตอ้งอาศยัรุ่งอรุณของการศกึษา หรอืบุพนิมติรของชวีติทีม่อีงคป์ระกอบ ๗ ประการ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต) : ๒๕๓๙, ๙๓-๙๖) 

 

กิจกรรมค่าย  นกัเรยีนทีร่่วมกจิกรรมจะไดร้บัประสบการณ์การท างานเป็นทมี ซึง่การจดัค่าย
สิง่ทสี าคญัคอื จะตอ้งมกีารท างานเป็นทมี มกีารแบ่งงานหน้าทีร่บัผดิชอบ การมอบหมายงาน ดงันัน้ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาเรื่องการท างานเป็นทมี เพื่อใหก้ารจดัค่ายมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล คอื การ
ท างานเป็นทมี หมายถงึ การร่วมกนัท างานของสมาชกิทีม่ากกวา่ ๑ คน โดยทีส่มาชกิทุกคนนัน้จะตอ้ง
มเีป้าหมายเดยีวกนัจะท าอะไรแลว้ทุกคนตอ้งยอมรบัร่วมกนั มกีารวางแผน การท างานร่วมกนั การ
ท างานเป็นทมี มคีวามส าคญัในทุกองคก์ร การท างานเป็นทมีเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของการบรหิารงาน การท างานเป็นทมีมบีทบาทส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ของงานที่
ตอ้งอาศยัความร่วมมอืของกลุ่มสมาชกิเป็นอยา่งด ี

 

ลกัษณะของทีม ลกัษณะทีส่ าคญัของทมี ๔ ประการ ไดแ้ก่ 

๑. การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมของบุคคล หมายถงึ การทีส่มาชกิตัง้แต่ ๒ คนขึน้ไป ม ี
ความเกีย่วขอ้งกนัในกจิการของกลุ่ม/ทมี ตระหนกัในความส าคญัของกนัและกนั แสดงออกซึง่ 
การยอมรบั การใหเ้กยีรตกินั ส าหรบักลุ่มขนาดใหญ่มกัมปีฏสิมัพนัธก์นัเป็นเครอืขา่ยมากกวา่การ
ตดิต่อกนัตวัต่อตวั 

๒. มจีุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกนั หมายถงึ การทีส่มาชกิกลุ่มจะมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิ
กจิกรรมร่วมกนัของทมี/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงคข์องสมาชกิกลุ่มทีส่อดคลอ้งกบัองคก์าร มกัจะน ามา
ซึง่ความส าเรจ็ของการท างานไดง้่าย 



๓. การมโีครงสรา้งของทมี/กลุ่ม หมายถงึ ระบบพฤตกิรรม ซึง่เป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม 
สมาชกิกลุ่มจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหรอืมตขิองกลุ่ม ซึง่อาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal Group) 
หรอืกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) กไ็ด ้สมาชกิทุกคนของกลุ่มจะตอ้งยอมรบัและปฏบิตัิ
ตามเป็นอยา่งดสีมาชกิกลุ่มยอ่ยอาจจะมกีฎเกณฑแ์บบไม่เป็นทางการ มคีวามสนิทสนมกนัอยา่งใกลช้ดิ
ระหวา่งสมาชกิดว้ยกนั 

๔. สมาชกิมบีทบาทและมคีวามรูส้กึร่วมกนั การรกัษาบทบาททีม่ ัน่คงในแต่ละทมี/กลุ่มจะ        
มคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะของกลุ่ม รวมทัง้ความรูค้วามสามารถของสมาชกิ โดยมกีารจดัแบ่ง
บทบาทและหน้าที ่ความรบัผดิชอบกระจายงานกนัตามความรู ้ความสามารถ และความถนดัของ
สมาชกิการท างานเป็นทมีเป็นแรงจงูใจส าคญัทีจ่ะผลกัดนัใหท้่านเป็นผูน้ าทีด่ ีถ้าท่านประสงคท์ีจ่ะน าทมี
ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการท างาน ท่านจ าเป็นตอ้งคน้หาคุณลกัษณะของการท างานเป็นทมี 
ใหพ้บระลกึไวเ้สมอวา่ทุกคนมอีสิระในตวัเอง ขณะเดยีวกนักเ็ป็นส่วนหนึ่งของทมี แลว้จงึน าเอา             
กลยทุธใ์นการสรา้งทมีเขา้มาใชเ้พื่อใหทุ้กคนท างาน 
 

คณุลกัษณะของทีม ทมีทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการท างาน คอื กลุ่มของบุคคลทีท่ างาน
ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของทมี ต่อไปนี้เป็นสิง่ทีท่่านและเพื่อนร่วมทมีจะตอ้งยดึถอืเป็นกรอบเพื่อ
ท างานร่วมกนั มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนั จดัการดว้ยตนเอง พึง่พาตวัเอง ขนาดของกลุ่มทีพ่อเหมาะมี
ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัสมาชกิของทมีทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท างานจะตอ้งมคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนั 
ทุก ๆ คนจะถูกดงึเขา้มาในทศิทางเดยีวกนัเพื่อใหบ้รรลุความส าเรจ็ในงาน และ/หรอื 
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยทัว่ไปแลว้งานและ/หรอืเป้าหมายอาจบรรลุไดเ้มื่อท างานร่วมกนัแทนทีจ่ะ
ต่างคนต่างท าทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพจะมลีกัษณะโดดเด่นและสมาชกิทุกคนมคีวามรูส้กึวา่ตนเอง 
มสี่วนร่วมในความส าเรจ็ดว้ย จดัการดว้ยตนเอง ทมีงานทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท างานมแีนวโน้มวา่
จะสรา้งโครงสรา้งเฉพาะตนขึน้มา เนื่องจากสมาชกิยอมรบับทบาทของตนในเวลาต่าง ๆ กนั คลอ้ยตาม
ความจ าเป็น ความตอ้งการและความสามารถของตน บางคนอาจมปีระสบการณ์ในงานเฉพาะอยา่งจงึ
อาจเป็นคนจดัการใหค้นอื่น ๆ ท าตาม คนอื่น ๆ กจ็ะท าหน้าทีใ่นกจิกรรมของตนไป 
ในงานทีเ่ขาคุน้เคย พฤตกิรรมเหล่านี้จะถูกพฒันาไปในแนวของโครงสรา้งองคก์ร และสมาชกิทุกคน
จะตอ้งปฏบิตัติามพึง่พาตวัเองสมาชกิของทมีทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท างานจะร่วมมอืกบัคนอื่น ๆ 
เพื่อท างานชิน้ใดชิน้หนึ่งหรอืท าให ้เป้าหมายส าเรจ็อยา่งไม่หลกีเลีย่ง ร่วมกนัท างานตามก าลงั
ความสามารถของตนเองใหค้ าปรกึษาแนะน าและชกัจงูเมื่อจ าเป็น ร่วมประสานงานในหน้าทีแ่ละแกไ้ข
ปญัหาอุปสรรคร่วมกนั ทุกคนต่างเอือ้อาทรช่วยเหลอืกนัและมคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนั ถ้ามบุีคคลหนึ่ง
บุคคลใดท างานเกนิก าลงัหรอืประสบปญัหายุง่ยาก  ลกัษณะของสมาชกิทีพ่บมแีตกต่างกนั ดงันี ้

๑. เป็นนักคิด  สมาชกิประเภทนี้อาจเรยีกวา่เป็น “คนเจา้ความคดิ” เขามกัเขา้ไป 

ยุง่เกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะตอ้งกระท าและมกัจะมคีวามคดิความอ่านและมขีอ้เสนอแนะต่าง ๆ มากมาย นกัคดิ
มกัไม่ค่อยสนใจในรายละเอยีดมากนกั โดยปกตแิลว้สมาชกิของทมีประเภทนี้จะตอ้งถูกจดัการอยา่ง



ระมดัระวงั ใหเ้กยีรต ิใหก้ าลงัใจ และแมแ้ต่การยกยอ่งใหเ้กดิความภาคภมูใิจ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ขาถอน
ตวัออกไปจากทมีเสยีก่อน 

๒. เป็นนักจดัองคก์ร  การท างานร่วมกบันกัคดิทีส่รา้งสรรคย์ิง่ขึน้ซึง่อาจเป็นนกัจดัองคก์ร 
ผูซ้ึง่ชอบเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัการท างานของทมีงานเสมอ เพื่อไปจดัการและจดัสรรงานและหน้าทีต่่าง ๆ  
เป็นคนเจา้หลกัการและเจา้ระเบยีบ แต่กเ็ป็นผูท้ างานทีม่ปีระสทิธภิาพด ีนกัจดัองคก์รบางครัง้กไ็ดร้บั
การยอมรบัวา่เป็นผูม้คีวามคดิกวา้งไกลแต่ไม่ค่อยยดืหยุน่นกั ในการท างานเขามกัจะประสบกบัปญัหา
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงและมคีวามไม่แน่นอน ท่านจะตอ้งมแีผนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
เพื่อประสานงานกบัเขาอยา่งสม ่าเสมอ 

๓. เป็นนักปฏิบติัการสมาชกิประเภทนี้เป็นนกัสรา้งงาน และมทีศันคตทิีจ่ะตัง้ใจท างาน 
เพื่อใหม้ผีลงานเกดิขึน้ เป็นคนเปิดเผย หุนหนัพลนัแล่น ไม่อดทนหากการตดัสนิใจล่าชา้หรอืถูกดแูล
ควบคุมการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ และมกัจะผดิหวงัเมื่อทุกสิง่ทุกอยา่งไม่เป็นไปตามทีต่ ัง้ใจ ท่าน
จะตอ้งใชค้วามพยายามควบคุมหน่วงเหนี่ยวเขาไวเ้พื่อไม่ใหร้บัผลกระทบจากความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ 

๔. เป็นสมาชิกของทีม ไม่น่าแปลกใจนกัทีส่มาชกิของทมีจะเป็นผูท้ ีก่ระตอืรอืรน้ในการ 
ท างานเพื่อใหท้มีงานประสบความส าเรจ็ และมกีารกระท าทีส่นบัสนุนและสามคัคกีลมเกลยีวต่อเพื่อน
ร่วมทมีเป็นอนัด ีพยายามทีจ่ะพฒันาและเสนอแนวความคดิของกลุ่มมากกวา่แนวความคดิของตวัเอง 
สมาชกิของทมีมกัไม่ชอบการเผชญิหน้าและการทะเลาะเบาะแวง้กนั ไม่ตอ้งการต่อตา้นใครคนใดคน
หนึ่ง บางครัง้สมาชกิของทมีกไ็มค่่อยไดร้บัความสนใจเท่าทีค่วรจงึพยายามปลกีตนเองออกจากคน อื่น 
ๆ ท่านจะตอ้งกระตุน้และชกัจงูใหเ้ขาเสนอความคดิเหน็ หรอืใหข้อ้แนะน าและมองในดา้นบวก         อยู่
เสมอ 

๕. เป็นนักตรวจสอบ กเ็ป็นไปตามชื่อนัน่แหละ นกัตรวจสอบหรอืนกัตรวจซ ้า มกัชอบ              
จบัตาดวูา่มงีานอะไรบา้งทีก่า้วหน้า เขามกัคดิวา่ตนเองเป็นคนยตุธิรรมและมคีวามพถิพีถินัแต่คน          
อื่น ๆ อาจมองวา่เขาเป็นคนชอบใชอ้ านาจและเป็นพวกเผดจ็การ นกัตรวจสอบมบีทบาททีต่อ้งคอย
เตอืนใหท้มีงานรูส้กึถงึความจ าเป็นตอ้งใชค้วามรบีด่วนปฏบิตังิานอยา่งจรงิจงั เพื่อใหง้านกา้วหน้าและ
บรรลุเป้าหมายทนัเวลา ท่านอาจตอ้งเขา้ไปประสานกบันกัตรวจสอบหรอืท าหน้าทีป่ระนีประนอมเมื่อ
เขามคีวามขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมทมีคนอื่น ๆ 

๖. เป็นนักประเมินผล สมาชกิประเภทนี้เป็นผูท้ ีส่รา้งสมดุลอยา่งดยีิง่ระหวา่งนกัคดิและ 
นกัปฏบิตักิาร ชอบความเป็นอสิระและมกัจะแยกตวัออกจากทมี มคีวามระมดัระวงัและรอบคอบในการ
เขา้ไปประเมนิหรอืวเิคราะหข์อ้มลูหรอืสถานการณ์ ถงึแมว้า่นกัประเมนิผลจะไม่เป็นทีช่ ื่นชอบของ
สมาชกิบางคน แต่ทศันะของเขากไ็ดร้บัการยอมรบันบัถอืจากสมาชกิร่วมทมีคนอื่น ๆ 

 
 
 
 



 
 
 
 

   ส่วนท่ี  ๓ 
แนวทางการพฒันาคณุธรรมในสถานศึกษา  

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ ก าหนดแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
๑. ก าหนดนโยบาย ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑ 

๒. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ประชุม ระดมความคดิเหน็ จดัท าร่างแนวทางการด าเนินงานกจิกรรมเสรมิสรา้ง 

คุณธรรมในสถานศกึษา 
๔. ประชุม วพิากษ์ พจิารณาปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ยดืหยุน่ไดต้าม 

บรบิทของโรงเรยีน 

๕. น าเสนอ ประกาศใหโ้รงเรยีนด าเนินการ 
 

๑. ก าหนดนโยบาย ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑    
ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพการศกึษาในรปูแบบการบรหิารการศกึษาแบบองคร์วม  (Holistic 
Management) กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา 

๒. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบดว้ยผูบ้รหิารโรงเรยีนเครอืขา่ย 
โรงเรยีนวถิพีุทธชัน้น า ปี ๒๕๕๔ บุคลากรทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ ร่วมกบัศกึษานิเทศก ์ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑  จดัท าแนวทางการด าเนินงานกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม
ในสถานศกึษาเพื่อเป็นคู่มอืส าหรบัโรงเรยีนใชใ้นการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เกดิผลอยา่ง
เป็นรปูธรรม 

๓. ประชุมระดมความคิดเหน็ จดัท ารา่งแนวทางการด าเนินงานกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม 
ในสถานศกึษา  โดยด าเนินการดงันี ้
       ๓.๑ พฒันา ปรบัปรุง แนวทางการด าเนินงานกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมใน
สถานศกึษา ๓ กจิกรรมในปีทีผ่่านมา ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการในปี ๒๕๕๔   
       ๓.๒ ระดมความคดิในการจดัท าแนวปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ดา้นโรงเรยีนวถิพีุทธ            
ตามประเดน็ต่าง ๆ คอื “๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรยีนวถิพีุทธ ปีที ่๙”  จดัท าข ัน้ตอน  แนวทาง                  
การปฏบิตัใินโรงเรยีนทุกประการ เพื่อเป็นแนวทางใหโ้รงเรยีนด าเนินการ 
          ๓.๓ ต่อยอดกจิกรรม ๓ กจิกรรม  ไดแ้ก่ ๑) กจิกรรมศนูยก์ารเรยีนรู้
พระพุทธศาสนา (ศนูย ์GIVE & TAKE) ๒) กจิกรรมโครงงานคุณธรรมส านึกด ี(CSR)                           

 



และ ๓ กจิกรรมค่าย พระ คร ูผูป้กครอง 
       ๓.๔ รณรงค ์ในเรื่องการพฒันาจติส านึกความเป็นชาตไิทย ซึง่ก าหนดใหด้ าเนินการ
ใหค้รบถ้วนโดยบรูณาการในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

๔.  ประประชุม วพิากษ์ พจิารณาปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ยดืหยุน่ไดต้าม
บรบิทของโรงเรยีน  โดยคณะท างานบรรณาธกิาร ไดพ้ฒันา ปรบัปรุงรปูแบบ เนื้อหาสาระ ใหส้อดคลอ้ง
กบัตวัชีว้ดั เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานโรงเรยีนวถิพีุทธใหม้คีุณภาพ 

๕.  น าเสนอ  ประกาศ แนวทางการด าเนินงานเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา ส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑  
 

แนวทางในการด าเนินการกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมในสถานศึกษา 
 รายละเอยีดการด าเนินการกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา มดีงัต่อไปนี ้

๑. พฒันา ต่อยอด การด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมในสถานศึกษา  
๓ กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา แล้วก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินการในปี ๒๕๕๔   
 

กิจกรรมท่ี ๑   ศนูยก์ารเรียนรู้พทุธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน (ศนูยG์IVE & TAKE)                                                      
จิตอาสา  ความดี  ไม่ซ่อนเร้น 

เรื่องจติอาสา เป็นการปฏบิตักิจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรม 
จรยิธรรมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  
กจิกรรมจติอาสาเป็นการท าหน้าทีเ่พื่อประโยชน์ของมวลมนุษย ์ซึง่ดา้นการปฏบิตัธิรรม พระพุทธองค์
ทรงสัง่สอนภกิษุไวว้า่  เธอจงจารกิไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยแ์ละสรรพสตัว ์นี่กค็อื ความเมตตา 
และความกรุณา คอืการแบ่งปนัลดละตวัตน ลดละความอยากได ้อยากม ีอยากเป็น เป็นการให ้เป็นการ
แบ่งปนั จงึท าจติของเรามคีวามบรสิุทธิแ์ละงดงาม และมคีวามสุขมากกวา่การเป็นผูร้บั แต่ไม่ได้
หมายความวา่ผูร้บัเป็นผูท้ ีต่ ่าตอ้ยกวา่ แต่เป็นผูท้ ีเ่สมอภาพกนั เราเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั ไดร้บัความรกั 
ความเมตตา ความเคารพ ศรทัธา และเรากใ็หค้วามเมตตากรุณา  กถ็อืวา่เป็น การเชื่อมโยง การท า
หน้าทีด่ว้ยการปฏบิตัธิรรม ดว้ยจติใจอาสา หมายถงึท าโดยไม่หวงัสิง่ใด ตอบแทน ไม่วา่จะเป็นลาภยศ
สรรเสรญิใด  ๆ       

ตวัอยา่งกจิกรรมจติอาสา ไดแ้ก่ การท าความสะอาดหอ้งน ้า โรงเรยีน ชุมชน วดั   ท า               
ความสะอาดสาธารณสถาน การช่วยเหลอื เยีย่มเยอืน เล่านิทานใหเ้ดก็ คนชราฟงั การเสยีสละเวลาท า
ประโยชน์เพื่อสงัคม และส่วนรวม การท าความดทีีเ่ป็นการแกไ้ขและพฒันาปญัหาทีพ่บในสงัคม  

ตวัอย่างแนวทางการท ากิจกรรมจิตอาสาท าความดี 

 วธิดี าเนินการ  กจิกรรมจติอาสาชุมชน ( ศนูย ์GIVE & TAKE) 



๑. ประชาสมัพนัธโ์ครงการศนูยก์ารเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาฯ                                  
๑.๑ รบัสมคัรนกัเรยีนทีม่จีติอาสาเขา้ท างานเป็นคณะท างานศนูยฯ์                            
๑.๒ รบัสมคัรตวัแทนนกัเรยีนเขตพืน้ทีบ่รกิาร จากสายหมู่บา้น  ตามจ านวนสายในหมู่บา้น 

เพื่อเป็นตวัแทนของหมู่บา้น จ านวนหมู่บา้นละ ๑ คน ทัง้หมด...คนรวมมสีมาชกิทัง้สิน้จ านวน...คน โดย
มคีรทูีป่รกึษาศนูยฯ์จ านวน ๒ คน เป็นผูค้อยใหค้ าปรกึษาและดแูล การด าเนินงาน 

    ๒. ประชุมคณะท างาน                                                                
          ๒.๑ ชีแ้จงเป้าหมายการท างานของศนูยฯ์                                          
          ๒.๒ ร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงคข์องศนูย ์(เป็นรายขอ้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน)                        
          ๒.๓ สรา้งจติส านึกใหม้จีติอาสาต่อส่วนรวม                                                                                                  
          ๒.๔ ปลกูฝงัใหม้จีติศรทัธาในพระพุทธศาสนา                                                                                              
          ๒.๕ สรา้งค่านิยมใหม้คีวามเป็นประชาธปิไตย                                                                                  
          ๒.๖ น าพาเยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ 
     ๓. ก าหนดแผนการปฏบิตังิาน ศนูย ์GIVE & TAKE                                
         ๓.๑ ตวัแทนนกัเรยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูต้อ้งการใหค้วามช่วยเหลอื                               
         ๓.๒ คณะท างานคดักรองขอ้มลูเพื่อเรยีงล าดบัตอ้งการความช่วยเหลอื                                                  
         ๓.๓ ประชาสมัพนัธร์บับรจิาคสิง่ของ/ทุนทรพัย/์ความช่วยเหลอืดา้นอื่น ๆ                                         
         ๓.๔ ก าหนดวนัเวลาในการออกหน่วยเคลื่อนทีใ่หค้วามช่วยเหลอื                                          
         ๓.๕ After Action Review (AAR) หลกัการปฏบิตังิานทุกครัง้                                                  
         ๓.๖ รายงานผลการด าเนินงานต่อ สพป. และ สพฐ. และเวบ็ไซต ์
 

กิจกรรมท่ี ๒   โครงงานคณุธรรมส านึกดี  (CSR=Corporate Social Responsibility)  
โครงงานคุณธรรม ๕ แบบ ไดแ้ก่ 
                           ๑)   โครงงานคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ  
                           ๒)  โครงงานสื่อคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                                 ๓)  โครงงานวทิย-์คุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                           ๔)  โครงงานธุรกจิคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
                           ๕)  โครงงานเสรมิสรา้งคุณธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
          การด าเนินการจดัท าโครงงานคุณธรรมส านึกด ี ใหโ้รงเรยีนทุกโรงเรยีนด าเนินการ                 
พฒันา ต่อยอดโครงงานคุณธรรมส านึกดขีองนกัเรยีนในโรงเรยีนใหด้ าเนินการครบวงจร และ
จ าแนกโครงงานตามแบบโครงงาน   



 

แนวทางการด าเนินการ 
๑. พฒันา ต่อยอด โครงงานคุณธรรมของโรงเรยีนในปีทีแ่ลว้  
๒. รณรงค ์ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจข ัน้ตอนในการท าโครงงานคุณธรรม 
๓. จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตลาดนดัคณุธรรมในโรงเรยีน  กลุ่มโรงเรยีน  เพื่อน าเสนอในระดบัเขต 

พื้นทีก่ารศกึษา ระดบัภาคต่อไป  

๔. สรปุ รายงานการด าเนินงาน  

 

กิจกรรมแนะน าส าหรบัครท่ีูปรึกษา 
-  ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา จากการระดมความคดิในขัน้ตอนที ่๑ แลว้เลอืกมา ๑ อยา่งนัน้ 
ครทูีป่รกึษาควรใหผู้เ้รยีนช่วยกนัระดมความคดิกนัต่อเพื่อตอบค าถาม ๕ ขอ้ต่อไปนี้  
๑. “ปัญหา” ท่ีเลือกเป็นประเดน็เร่ิมต้นท าโครงงาน คืออะไร? ระบุสภาพปญัหาใหช้ดัเจน 

(ปญัหา มกัเป็นสภาพการณ์ทีผ่ดิปกต ิไม่ด ีไม่น่าพอใจ หรอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์พฤตกิรรมที่
ผดิศลีธรรม/กฎระเบยีบ หรอืผดิจากมารยาททีถู่กตอ้ง เป็นตน้)  

 ๒. ปัญหานัน้มี “สาเหต”ุ มาจากอะไร?   วเิคราะหร์่วมกนัต่อวา่อะไรเป็นสาเหตุตน้ตอที ่
แทจ้รงิ อะไรเป็นปจัจยัร่วม? อะไรเป็นปจัจยัแวดลอ้มภายนอก อะไรเป็นปจัจยัภายใน 

๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?  ควรใหช้่วยกนัเริม่คดิจากการวางเป้าหมาย 
ระยะสัน้-ระยะกลางก่อน โดยเริม่จากการช่วยกนัระบุเป้าหมายเชิงปริมาณวา่เกีย่วขอ้งกบับุคคลหรอื
สิง่ของแวดลอ้มใดบา้ง? จ านวนหรอืปรมิาณเท่าใด?  มขีอบเขตระยะเวลา –พืน้ทีก่ารท างานเท่าใด?   
แลว้ช่วยกนัตัง้ เป้าหมายเชิงคณุภาพ วา่ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคอ์ยา่งไร
บา้ง? ใหเ้กดิการพฒันาจติใจ หรอืพฒันาปญัญาอยา่งไรบา้ง?   หรอืใหเ้กดิสิง่ของ/สภาพแวดลอ้มทีพ่งึ
ประสงคอ์ยา่งไรบา้ง?  

๑. “ทางแก้” หรือวิธีการด าเนินงาน เพ่ือไปสู่เป้าหมายนัน้ มีแผนงาน อย่างไรบ้าง?  
ใหช้่วยกนัวางแผนการท างานทีจ่ะสามารถท าไดท้ ัง้ ๒ ระยะ ทัง้เฉพาะหน้าในระยะเวลา ๓ เดอืนในช่วง
เทอม ๑ และระยะที ่๒ ในช่วงเทอม๒ อกีประมาณ ๓ – ๔ เดอืน 

๒. การด าเนินงานโครงงานดงักล่าวนัน้ มีการใช้ “หลกัธรรมและแนวพระราชด าริ” 
อะไรบ้าง?* (หากผูเ้รยีนยงัจ าหวัขอ้ธรรมะทีแ่น่นอนไม่ได ้หรอืจ าพระราชด ารสัทีถู่กตอ้งไม่ได ้กใ็หใ้ช้
ถ้อยค าง่ายๆ ทีอ่ธบิายใหเ้ขา้ใจไดแ้ทนไปก่อน แลว้ไปคน้ควา้เพิม่เตมิต่อในภายหลงักไ็ด)้ 
- เมื่อตอบค าถาม ๕ ขอ้นี้ไดแ้ลว้ กใ็หป้ระมวลสรุปน าเสนอในรปูแบบของผงัมโนทศัน์ ทีม่หีวัขอ้ดงันี้  

๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์
๐ ปญัหาทีเ่ลอืกท าโครงงาน 
๐ สาเหตุของปญัหา 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ ทางแก ้(วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นข ัน้ตอนเรยีงขอ้)     



๐ หลกัธรรม/พระราชด าร/ิพระราชด ารสั ทีน่ ามาใช ้
 - ส าหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษานัน้ เน้นแค่ใหเ้ดก็สามารถคิดการใหญ่ (Think Big) คิดเป็น

ขัน้ตอนได ้กเ็พยีงพอแลว้ ส่วนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งนกัเรยีนมธัยมนัน้ถอืวา่เป็นการต่อยอด เวลา
ตัง้ค าถามสามารถอนุโลมใหใ้ชค้ าถาม ๕ ค าถามเหมอืนของระดบัมธัยมกไ็ด ้แต่เดก็นกัเรยีนจะ
วเิคราะหไ์ดไ้ม่ลกึซึง้นกั และจะดเูคร่งเครยีดเกนิไป ครทูีป่รกึษา จ าตอ้งกระตุน้ความคดิดว้ยค าถาม
ทีห่ลากหลาย และยอ่ยประเดน็ลงไปใหม้ากขึน้ และหากเดก็สนใจในประเดน็ “สิง่ดทีีจ่ะท า” มากกวา่ 
“ปญัหาทีจ่ะแก”้ กไ็ม่เป็นไร กใ็หข้ยายสิง่ดทีีจ่ะท าใหเ้ป็นโครงการใหญ่ตัง้กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัและคดิ
ข ัน้ตอนของการท างานออกมาได ้กเ็พยีงพอแลว้ 
ตวัอย่างประเดน็ค าถามกระตุ้นความคิดนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
- ถ้าจะชวนกนัใหท้ าความดนีัน้หลายๆ คน จะท าไดห้รอืไม?่  
- จะวางกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร? จ านวนกีค่น? 
- จะชกัชวนหรอืประชาสมัพนัธ ์ดว้ยวธิกีารอยา่งไรบา้ง? 
- จะมวีธิกีารหรอืกจิกรรม ด าเนินการโครงงานนี้อยา่งไรบา้ง? 
- จะมวีธิใีดทีจ่ะรูว้า่แต่ละคนนัน้ท าความดนีัน้จรงิหรอืไม?่ 
- ถ้าเขาท าจรงิ จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เขาท ามาก หรอืท าน้อย? 
- ถ้ามคีนทีท่ าความดมีากๆ จะใหอ้ะไรเขาตอบแทน? 
- ตอ้งการใหเ้กดิผลดจีากการท าโครงงานนี้อยา่งไรบา้ง? 
- จะตัง้ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม วา่อะไร?   
- อื่น ๆ  เช่น คุณธรรมใดทีจ่ะน ามาใชใ้นการท าความดนีี้ 

จากนัน้จงึใหป้ระมวลขอ้มลูเป็นผงัมโนทศัน์ทีม่หีวัขอ้ดงัต่อไปนี้  
๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์
๐ ประเดน็สิง่ดทีีอ่ยากท า / ประเดน็ปญัหา(และสาเหตุของปญัหา) ทีเ่ลอืกท าโครงงาน 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ วธิกีาร (วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นข ัน้ตอนเรยีงขอ้)     
๐ หลกัธรรม/พระราชด าร ิทีน่ ามาใช ้

 

กิจกรรมแนะน าส าหรบัครท่ีูปรึกษา 
 ครทูีป่รกึษาควรฝึกหดัใหน้กัเรยีนน าเสนอโครงงานในหลากหลายเงื่อนไขเวลาและสถานการณ์ 
เช่น การน าเสนอในเวลา ๗ นาทบีนเวท ีการน าเสนอในเวลา ๓ นาททีีห่น้าบอรด์ การน าเสนอใน ๓ 
ประโยคทีห่น้าบอรด์แต่ท าใหผู้ฟ้งัเขา้ใจไดไ้ว เป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑ์การพิจารณา 
๑) การประเมนิโครงงานคุณธรรมนัน้ ตอ้งเป็นโครงงานทีคิ่ดริเร่ิมโดยตวัของเยาวชนเอง ไม่

วา่จะเป็นการคดิงานใหม่หรอืคดิปรบัปรุงแกป้ญัหางานเดมิกไ็ด ้ โดยพจิารณาในสองส่วนส าคญัคอืการที่



เยาวชนคิดเองท าเองอยา่งแทจ้รงิ กบัแนวคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆในการแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามเป็น
นวตักรรม (Constructive & Creative Moral Project) 

๒) มกีารใช้หลกัธรรม ในทางพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และอญัเชญิพระราช
ด ารสั/แนวพระราชด าริส าคญั เช่น เศรษฐกจิพอเพยีง, ปทูะเลยม์หาวชิชาลยั และ/หรอื บวร (บา้น-วดั-
โรงเรยีน/ราชการ) มาใชเ้ป็นหลกัการหรอืแนวทางในการด าเนินการโครงงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม 
กล่าวคอืมกีารยกหวัขอ้หลกัธรรมไดส้อดคล้องกบัประเดน็ปัญหาและวธิกีารด าเนินงาน มกีารอธิบาย
ความหมายหวัขอ้หลกัธรรมนัน้ไดถู้กตอ้งกระชบั ไม่ส ัน้หรอืเยิน่เยอ่จนเกนิไป มกีารอธบิายเชื่อมโยง
หลกัธรรมหรอืพระราชด ารนิัน้ๆ มาสู่แนวคดิในการท าโครงงานหรอืเช่ือมโยงมาสู่การปฏิบติังานหรือ
กิจกรรมต่างๆในโครงงานไดเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ 

๓) ความเป็นโครงงาน ทีมุ่่งเน้นกระบวนการทางปัญญาในการสงัเกตส ารวจคน้ควา้คดิ
วเิคราะหค์ดิสงัเคราะหจ์นเขา้ใจในประเดน็ทีเ่ลอืกมาท าโครงงานไดต้ลอดสายระหวา่ง ปัญหา-สาเหต-ุ
เป้าหมาย-ทางแก้  

ทัง้นี้การวเิคราะหค์วามเป็นเหตุปจัจยัทีเ่กีย่วเนื่องกนั ควรเริม่จากการพจิารณาวา่ปัญหาทีเ่ลอืกมา
ท าโครงงานนัน้ระบุไดเ้ป็นประเดน็ทีช่ดัเจนหรอืไม่ แลว้จงึวเิคราะหเ์ชื่อมโยงต่อไปไดว้า่ ปญัหานัน้มี
สาเหตมุาจากอะไร ทัง้สาเหตุหลกัและปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ โดยพจิารณาดวูา่มคีวามเป็นเหตุเป็นผลที่
น่าเชื่อถอื และสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืไม?่ (ควรมสีถติขิอ้มลูจากการสงัเกตส ารวจหรอืจากแหล่ง
อา้งองิจากหน่วยงานในพืน้ทีจ่รงิเช่นขอ้มลูจากฝา่ยปกครองมาประกอบการวเิคราะหป์ญัหาสาเหตุดว้ยจะ
ท าใหม้คีวามเป็นโครงงานสงู) 

กต็อ้งพจิารณาวา่มกีารวางเป้าหมาย ไดช้ดัเจน และรบักนักบัปญัหาทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่โดยปกติ
ทัว่ไปเป้าหมายตอ้งมสีภาวะตรงขา้มกบัปญัหา อยา่งเช่น ตัง้ปญัหาไวว้า่ “โรงเรยีนสกปรก นกัเรยีนมี
พฤตกิรรมไม่รกัษาความสะอาดทิง้ขยะไม่ลงถงั” เป้าหมายกต็อ้งวางในลกัษณะตรงขา้มกนัคอื “โรงเรยีน
สะอาดไม่มขียะทิง้ตกคา้งในบรเิวณต่างๆ นกัเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาด ทิง้ขยะไดล้งถงั” โดยระบุ
รายละเอยีดเพิม่เตมิใหช้ดัวา่ ขอบเขต และเป้าหมายเชิงปริมาณ-เชิงคณุภาพ เป็นอยา่งไร 

และเมื่อเหน็ปญัหาสาเหตุและวางเป้าหมายไดช้ดัแลว้ กต็อ้งพจิารณาต่อวา่ จะมวีธิกีาร/กจิกรรม/
การสื่อสารประชาสมัพนัธร์ณรงค ์อะไรอยา่งไรบา้งเพื่อไปสู่เป้าหมายใหไ้ด ้และวธิกีารหรอืกจิกรรมเหล่านี้
แกป้ญัหาทีส่าเหตุหลกัและแกท้ีป่จัจยัแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิปญัหาหรอืไม ่เพราะการแกป้ญัหาทีด่ทีีถู่กตอ้ง
และมปีระสทิธผิลคอืการแกป้ญัหาทีส่าเหตุนัน่เอง 

ในขัน้ตอนทีท่ าโครงงานแลว้และจดัท าเป็นรายงาน การมขีอ้มลูสถติแิละน าเสนอขอ้มลูสถติทิีไ่ด้
จากการท างานมานัน้ใหเ้หมาะสมเขา้ใจง่าย ท าใหผู้อ่้านเหน็ทีม่าทีไ่ปไดช้ดั เหน็การเปลีย่นแปลงและ
ความส าเรจ็ของโครงงานไดช้ดั กจ็ะแสดงออกความเป็นโครงงานสงู  ทัง้นี้ ตอ้งระวงัวา่ไม่ไดไ้ปเน้นการ
ท าขอ้มลูสถติทิียุ่ง่ยากทางวชิาการมากเกนิไป มากเกนิกวา่ระดบัการศกึษาของเดก็และเยาวชน (ไมถ่งึ
ขนาดท าแบบวทิยานิพนธ)์ แค่พจิารณาวา่มวีธิคีดิของการแสวงหาขอ้มลูเกบ็ขอ้มลูสถติมิาใชป้ระโยชน์ใน
การวางแผนงานตดิตามงานประเมนิและปรบัปรุงงานในเบือ้งตน้ กเ็พยีงพอแลว้ ในขัน้ตอนของขอ้มลูสถติิ
นี้อนุญาตใหค้รทูีป่รกึษาสามารถช่วยแนะน าวางแผนใหก้บัเดก็และเยาวชนได ้



๔)  ประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงานมคีณุประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านความเส่ือมทรามทาง
ศีลธรรม โดยเฉพาะเป็นการแกป้ญัหาของโรงเรยีนหรอืชุมชนของตนเองเป็นส าคญั ในปีการศกึษานี้
มุ่งเน้นในแนวคดิทีว่า่ “ลดละเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง สรา้งเสรมิงานจติอาสาพฒันาโรงเรยีนและชุมชน” 

การใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษนัน้ จะพจิารณาใหก้บัโครงงานทีเ่ลอืกและระบุประเดน็ปัญหาได้
เด่นชดั ท่ีมุ่งปรบัแก้พฤติกรรมเส่ียงท่ีผิดศีลธรรมของนักเรียน เช่น การแกป้ญัหาการเสยีตวัก่อน
วยัอนัควร (ไม่รกันวลสงวนตวั), การตดิบุหรีสุ่รายาเสพตดิ, การทะเลาะกนัโดยใชค้วามรุนแรง (ชกต่อย-
ตบตกีนั),  การตดิการพนนัอบายมุข-ตดิเกมคอมพวิเตอร์, การลกัขโมย, การเสพสื่อหรอืผลติสื่อลามก
อนาจาร, การหนีเรยีน, การท าลาย-ไม่ดแูลสาธารณสมบตั,ิ ครอบครวัไม่อบอุ่น เป็นตน้  

อกีอยา่งหนึ่ง คอืโครงงานทีมุ่่งเน้นการบ่มเพาะจิตอาสา เป็นอาสาสมคัรบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอยา่งเด่นชดั เช่น อาสาช่วยงานในโรงเรยีน วดั ชุมชน โรงพยาบาล ช่วยแกป้ญัหาไม่มคีนดแูล
ผูส้งูอาย ุเดก็เลก็ ผูป้ว่ย ผูพ้กิารในชุมชน เป็นตน้ กจ็ะไดร้บัคะแนนจากการพจิารณาเป็นพเิศษเช่นกนั 
(แต่ตอ้งไม่ไดเ้ป็นโครงงานแบบเหมารวมกจิกรรมต่างๆ ของร.ร.มาใส่เตม็ไปหมด) 

๕) ความเป็นไปได้ของร่างโครงงาน  หรือผลสมัฤทธ์ิของโครงงาน   ทีบ่รรลผุลไดต้าม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงงานทีต่ ัง้ไว ้  รวมทัง้การท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพฒันาการแก่
ผูเ้รยีนไดจ้รงิ ทัง้ทางดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา แมจ้ะมขีอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรและปจัจยัต่างๆ 

หากเป็นร่างโครงงานกพ็จิาณาจากความเป็นไปไดถ้งึแผนงานวธิกีารและกจิกรรมต่างๆ ภายใต้
ระยะเวลา งบประมาณ และขอ้จ ากดัจากสถานการณ์ในพืน้ทีจ่รงิ วา่มคีวามเป็นไปได ้ทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ดห้รอืไม?่ อยา่งไร? ทัง้นี้ไม่ควรรบีสบประมาทแนวคดิของเดก็วา่ท า
ไม่ได ้แต่ควรเป็นการพจิารณาเชงิแนะน าและใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนในการท าโครงงานต่อไป 

หากเป็นการพจิารณาโครงงานทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ กต็อ้งพจิาณาทีค่วามส าเรจ็ของงานส่วน
หนึ่ง และการเรยีนรู-้พฒันาคณุธรรมความดีของคนอกีส่วนหนึ่ง โดยพจิารณาผลส าเรจ็ของงานวา่ได้
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้ไม่ใช่แค่ดวูา่ไดต้ามเป้าหรอืเกนิเป้าหรอืไม่  
เพราะผูท้ าอาจใชเ้ทคนิคการตัง้เป้าหมายไวต้ ่าเพื่อใหไ้ดผ้ลงานเกนิเป้า ตอ้งดปูระกอบกบัความยาก 
ง่ายของงาน-สถานการณ์ของปญัหาดว้ย 

๖) การสรา้งความมีส่วนร่วมแก่บุคคลหลายฝา่ยโดยเฉพาะชุมชน (บ-ว-ร: บ้าน-วดั-
โรงเรียน) ไดม้ากทีสุ่ด  โดยพจิารณาจากการวางขอบเขตการท างาน การระบุกลุ่มเป้าหมาย การสรา้ง
เครอืขา่ยแกนน าหรอืกลุ่มสมาชกิหรอืการตัง้เป็นชมรม/ชุมนุม เป็นตน้  ทัง้นี้มไิดพ้จิารณาแต่เพยีง
จ านวนตวัเลขของคนเท่านัน้ ตอ้งดบูรบิทแวดลอ้มของโรงเรยีนประกอบดว้ย 

๗) การพ่ึงตนเองได้ ด้วยความขยนัหมัน่เพียรท างานจริง การแสดงออกถงึความมุ่งมัน่
ทุ่มเทเพยีรพยายามของกลุ่มเยาวชนเองจนเป็นทีป่ระจกัษ ์โดยมชี่วงเวลาท างานจรงิไม่น้อยกวา่ ๒  
เดอืนต่อ ๑ ภาคการศกึษา ลกัษณะของกจิกรรมและวธิกีารปฏบิตังิานพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการเกาะตดิมุ่งมัน่
ทุ่มเทท าจรงิ, การท างานลงสู่กลุม่เป้าหมายอยา่งต่อเนื่อง จนเกดิการยอมรบัและปรบัเปลีย่นเป็น
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ 



๘) การสืบต่อไปได้อย่างยัง่ยืน ไดแ้ก่ การมแีผนงานในอนาคตทีช่ดัเจนและเป็นไปไดส้งู, มี
การสบืต่อของกลุ่มแกนน าไปยงัรุ่นน้องรุ่นต่อไปได,้ มวีธิกีารระดมทุน ทีม่าของงบประมาณ เป็นตน้ 

๙) น าเสนอได้อย่างสร้างสรรค ์ทัง้เทคนิควิธีการและกิริยามารยาทท่ีดี ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบ
โครงงาน สามารถใชท้กัษะวธิกีารทางศลิปะ ดนตร ีกฬีา การแสดง สื่อเทคโนโลย ีฯลฯ มาบรูณาการและ
ประยกุตใ์ชร้่วมได ้เพื่อสรา้งความน่าสนใจ 
 ทัง้นี้ การฝึกฝนทกัษะการน าเสนอ มิใช่การฝึกซอ้มเพยีงเพื่อสรา้งภาพความส าเรจ็ของงานให้
ถูกใจกรรมการเท่านัน้ แต่เป็นทกัษะการส่ือสารความดี การบอกเล่าความดท่ีีตนเองได้ท าจริงไดอ้ยา่ง
น่าสนใจและสรา้งความเข้าใจไดช้ดัเจนในเวลาอนัจ ากดั ภายใตว้ธิกีารและสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
 

การประเมินร่างโครงงาน 
 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา ๙ ขอ้ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนร่าง
โครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๒ ขอ้ ไดด้งันี ้

ที ่ ประเด็นพิจารณาให้คะแนน คะแนน 
๑ ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดเองท าเองมาก) (Constructive) 

คิดใหม่ ไอเดียด ีมีแง่มุมน่าสนใจ (Creative) 
๑๕ 

๒ คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคญั (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษแก่
โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤติกรรมเส่ียงท่ีผิดศีลธรรม และบ่มเพาะจิตอาสา) 

๑๕ 

๓ วเิคราะห์ ปัญหา-สาเหตุ ไดส้มเหตุผล และมีข้อมูลสถิติประกอบใหเ้ห็น
ความส าคญัและเกิดความตระหนกั  

๑๐ 

๔ ความเป็นไปได้ของร่างโครงงานโดยรวม  ระบุ เป้าหมายเชิงคุณภาพและ
ปริมาณไดช้ดัเจนเหมาะสม  และมีความเป็นไปได ้

๑๐ 

๕ มีแผนการท างานชัดเจน มีกิจกรรมท่ีมากพอและสามารถแกปั้ญหาได ้ 
และมีระยะเวลาท างานท่ีต่อเน่ืองกนันานกวา่ ๒ เดือน 

๑๐ 

๖ ใชห้ลกัธรรม/พระราชด าริไดถู้กต้อง-เหมาะสม อธิบายไดดี้  ๑๐ 
๗ งบประมาณ สมเหตุผล – ประโยชน์สูงประหยดัสุด พ่ึงตนเองไดม้าก ๕ 
๘ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) ๕ 
๙ ศกัยภาพของผู้ท าโครงงานท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้ ๕ 
๑๐ น าเสนอออกมาจากใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ามา ๕ 
๑๑ กิริยามารยาทในการน าเสนอดูดีน่าประทบัใจ ๕ 
๑๒ ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ ๕ 

 รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ 
 

 
 



 
 
 
 

การประเมินโครงงาน 
 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา ๙ ขอ้ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
โครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๔ ขอ้ ไดด้งันี ้

ที่ ประเด็นพจิารณาให้คะแนน คะแนน 
๑ ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดเองท าเองมาก) (Constructive) 

คดิใหม่ ไอเดียด ีมีแง่มุมน่าสนใจ (Creative) 
๑๐ 

๒ คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคญั (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษ
ส าหรับ โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤติกรรมเส่ียง และส่งเสริมจิตอาสา) 

๑๐ 

๓ ขยนัท างาน มุ่งมัน่ทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชดั (น าท าเป็นแบบอยา่ง) ๑๐ 
๔ เกิดผลส าเร็จ แกไ้ขปัญหาได ้พฒันาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได ้ ๑๐ 
๕ ผู้ท าเองเกดิการเรียนรู้ พฒันาตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีมากข้ึน ๑๐ 
๖ เก็บขอ้มลูวิเคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติไดดี้ ๑๐ 
๗ ใชห้ลกัธรรม/พระราชด าริไดถู้กต้อง-เหมาะสม ๕ 
๘ ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแกส้อดคล้องกนัและสมเหตุผล ๕ 
๙ งบประมาณ พึ่งตนเองไดม้าก - ประโยชน์สูงประหยดัสุด ๕ 
๑๐ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) ๕ 
๑๑ โครงงานมีการสานต่อไปไดอี้กนาน (เช่น มีรุ่นนอ้งสืบต่อ) ๕ 
๑๒ น าเสนอออกมาจากใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ามา ๕ 
๑๓ กิริยามารยาทในการน าเสนอดูดีน่าประทบัใจ ๕ 
๑๔ ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ ๕ 

 รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ 
 

กิจกรรมท่ี  ๓  ค่ายพระ คร ูผู้ปกครอง 
ค่ายคณุธรรม เป็นกจิกรรมอยา่งหนึ่งทีจ่ดัขึน้ในรปูของการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เป็นลกัษณะ

ของกจิกรรมน าความรู ้เพื่อพฒันาความรูสู้่ปญัญาส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะจากการลงมอืท าผ่านกจิกรรม 
เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ีต่อ้งการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง มทีกัษะชวีติ คดิแกป้ญัหา
ดว้ยปญัญา มวีนิยั สามคัค ีและมสี านึก รวมถงึการคดิสรา้งสรรค ์                     การจดัการค่าย



จ าเป็นตอ้งมกีระบวนการจดัการอยา่งเป็นระบบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ การจดัการมกีาร
แบ่งหน้าทีก่ารท างานอยา่งชดัเจน มผีูน้ าและผูต้าม  
 ในการจดักิจกรรมค่ายพระ คร ูผููู้ปกครอง  กิจกรรมในค่ายจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องครบ 
ทั้ง บ้าน วดั โรงเรียน และชุมชน  (บ ว ร ช) 
แนวทางการด าเนินการ 

 

๑. ก่อนท างาน 

   ๑.๑ ศกึษาแนวทางการด าเนินการกจิกรรมค่าย  
    ๑.๒ การจดักจิกรรมค่าย อาจจดัในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรยีน  และอาจจดัร่วมกบัโรงเรยีน

อื่น ๆ หรอืกลุ่มโรงเรยีน  
    ๑.๓ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
    ๑.๔ ประชุม วางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
    ๑.๕ จดัท าหลกัสตูรค่ายพระ คร ูผูป้กครอง และก าหนดกจิกรรมใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  

บา้น วดั โรงเรยีน และชุมชน มสี่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รยีน 
   ๑.๖ วางแผนการจดัแถวใหเ้หมาะสมกบัหอ้งอบรม 

          ๑.๗ เตรยีมอุปกรณ์การก าหนดทีน่ัง่ เช่น กระดาษ  A๔, ปากกาเคม,ี ป้ายชื่อ, ฯลฯ 
          ๑.๘ เตรยีมสถานทีร่บัประทานอาหาร 
          ๑.๙ วางแผนการนัง่รบัประทานอาหาร 
          ๑.๑๐ วางแผนการเกบ็จานลา้งจาน/แกว้น ้า/โต๊ะ/เกา้อี ้
          ๑.๑๑ เตรยีมป้ายส าหรบัการวางรองเทา้ 
          ๑.๑๒ ดคูวามเรยีบรอ้ยของหอ้งน ้า/หอ้งนอน/หอ้งอบรม 

๒. ระหว่างงาน 

          ๒.๑ ประชุมคณะครแูละวทิยากร ใหร้บัรูถ้งึการท างานเพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
    ๒.๒ ควบคุมและตดิตามการท างานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

              ๒.๓ ตดัใจสนิแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการท างาน 
          ๒.๔ เพิม่เตมิในงานบางส่วนทีไ่ม่สมบรูณ์ 

    ๒.๕ จดัล าดบัการนัง่ของผูเ้ขา้อบรมใหเ้รยีบรอ้ย 
          ๒.๖ แจกป้ายชื่อผูเ้ขา้รบัการอบรม 
          ๒.๗ ก าหนดทีน่ัง่ของผูเ้ขา้รบัการอบรมหลงัจากทีจ่ดัแถวเสรจ็แลว้มแีบบฟอรม์ใหก้รอก 
          ๒.๘ ท าแผนผงัก าหนดทีน่ัง่ โดยเอาตารางแต่ละแถวมารวมใหอ้ยูใ่นกระดาษแผ่นเดยีวกนั 
          ๒.๙ ตรวจสอบโรคประจ าตวัของผูเ้ขา้รบัการอบรม เพื่อความปลอดภยัของนกัเรยีน 

    ๒.๑๐ ชีแ้จงกตกิาการอยูค่่าย เช่น การเดนิ/การพดู/เขา้-ออกหอ้งประชุม/                           
การรบัประทานอาหาร เป็นตน้ 
          ๒.๑๑ ควบคุมระเบยีบกตกิาการอยูค่่ายอยา่งเคร่งครดั 



          ๒.๑๒ ควบคุมเวลาใหเ้ป็นไปตามก าหนดการค่าย 
   ๒.๑๓ ดแูลความปลอดภยัของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 
 
            ๓. หลงัการท างาน 

          ๓.๑ ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของสถานทีจ่ดักจิกรรม 
          ๓.๒ ประชุมทมีชีแ้จงขอ้ผดิพลาดของการท างาน รวมไปถงึเพิม่เตมิในส่วนทีค่วรจะม ี

    ๓.๓ เปิดโอกาสใหส้มาชกิไดว้า่กล่าว แนะน าการท างานได ้เพื่อแกไ้ขในครัง้ต่อไป 
     ๓.๔ สรุปผลการด าเนินกจิกรรมค่าย 

 

๒. ระดมความคิดในการจดัท าแนวปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ด้านโรงเรียนวิถีพทุธตาม
ประเดน็ต่าง ๆ คือ “๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพทุธ ปีท่ี ๙”  จดัท าขัน้ตอนแนวทางการ
ปฏิบติัในโรงเรียนทุกประการ เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนด าเนินการ  ซ่ึงมีแนวทางการพฒันา
โรงเรียนวิถีพทุธ  ๕  ด้าน                                          

     ๒.๑  ด้านกายภาพ 
- มป้ีายโรงเรยีนวถิพุีทธ                                                          - มี
พระพุทธรปูบรเิวณหน้าโรงเรยีน                                                                                                                                               
- มพีระพุทธรปูประจ าหอ้งเรยีน                                                                                                                                                          
- มพีุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั ตดิตามทีต่่าง ๆ                                                                                                                 
- มคีวามสะอาด สงบ ร่มรื่น                                                                                                                                                 
- มหีอ้งพระพุทธศาสนา หรอืลานธรรม                                                                                                                                                       
- ไม่มสีิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่ ๑๐๐ % 

๒.๒ ด้านพฤติกรรมนักเรียน คร ูและผู้บริหารโรงเรียน    
 - รกัษาศลี ๕                                                                                                                                                                              
 - ยิม้ง่าย ไหวส้วย กราบงาม                                                                                                                                                                        
 - ก่อนรบัประทานอาหารจะมกีารพจิารณาอาหารทีร่บัประทาน                                      
 -  รบัประทานอาหาร ไม่ดงั ไม่หก ไม่เหลอื                                                                                          
 -  ประหยดั ออม ถนอมใชเ้งนิและสิง่ของ                                                                                                                                                         
 - มนีิสยัใฝรู่ ้ สูส้ ิง่ยาก  

   ๒.๓ ด้านการเรียนการสอน 
- บรหิารจติ เจรญิภาวนา ก่อนเขา้เรยีน เชา้-บ่าย ทัง้ครแูละนกัเรยีน                                                                                                       
- บรูณาการวถิพีุทธทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้                                                                                                                              



- ครพูานกัเรยีนท าโครงงานคุณธรรม กจิกรรมจติอาสาสปัดาหล์ะ ๑ ครัง้                                                                                                      
- คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีนทุกคนไปปฏบิตัศิาสนกจิทีว่ดัเดอืนละ ๑ ครัง้   
  มวีดัเป็นแหล่งเรยีนรู ้                                                                                                             
- คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีนทุกคน เขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมอยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้                     

                   ๓.๔ ด้านการส่งเสริมวิถีพทุธ                                  
  - ไม่มอีาหารขยะขายในโรงเรยีน                                                                                                                                                                
  - ไม่ดุ ด่านกัเรยีน                                                                                                                                                                                    
  - ชื่นชมคุณความดหีน้าเสาธงทุกวนั                                                                                                                                                        
  -  โฮมรมูเพื่อสะทอ้นความรูส้กึ เช่น ความรูส้กึทีไ่ดท้ าความด ี                                                                                                                    
  -  คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีน มสีมุดบนัทกึความด ี                                                                                                                                     
  -  คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีน สอบไดธ้รรมะศกึษาตรเีป็นอยา่งน้อย                                                                                                                  
  -  บรหิารจติ เจรญิปญัญาก่อนการประชุมทุกครัง้                                                                                                                                                 
  -  มพีระมาสอนในโรงเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 

                  ๓.๕ ด้านกิจกรรมประจ าวนัพระ                       
  - ใส่เสือ้สขีาวทุกคน                                                                                                                                      
  - ท าบุญ ใส่บาตร ฟงัเทศน์                                                                                                                                                                                            
  - รบัประทานอาหารมงัสวริตัใินมอืกลางวนั                                                                                                                                                           
  -  สวดมนตแ์ปล            

แนวทางการด าเนินการ ด้านท่ี ๑  ด้านกายภาพ 

 กิจกรรมท่ี ๑ มีป้ายโรงเรียนวิถีพทุธ     
 วตัถปุระสงค ์          
  ๑)จดัใหม้ป้ีายโรงเรยีนวถิพุีทธอยูด่า้นหน้าโรงเรยีน    
  ๒)จดัใหม้ป้ีายโรงเรยีนวถิพุีทธทีม่ขีนาดเหมาะสม     
  ๓)ป้ายโรงเรยีนวถิพุีทธมขีอ้ความทีช่ดัเจน สวยงาม เป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ
ดว้ยทัง้สองอยา่ง                                       
 เป้าหมาย          
  ๑)โรงเรยีนทีเ่ขา้โครงการมป้ีายโรงเรยีนวถิพุีทธทุกโรงเรยีน   
  ๒)ป้ายโรงเรยีนวถิพุีทธตัง้อยูด่า้นหน้าโรงเรยีน     
  ๓)ป้ายโรงเรยีนวถิพุีทธมขีนาดตวัหนงัสอืทีเ่หมาะสม อ่านง่าย สวยงาม 
 ระยะเวลาด าเนินการ         
  ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป  



 สถานท่ีในการด าเนินการ        
  ก าหนดใชส้ถานที ่คอืโรงเรยีนทีเ่ขา้โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ สงักดัส านกังาน             
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

 

วิธีด าเนินการ   
๑)ประชุมคร ูก าหนดเป้าหมาย  

  ๒)แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยมสี่วนร่วม 
  ๓)ควบคุมก ากบั และตดิตามการด าเนินงาน 
  ๔)ประเมนิผล รายงานผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  ๑)โรงเรยีนวถิพุีทธ มป้ีายตดิตัง้หน้าโรงเรยีนทุกโรงเรยีน 
  ๒)โรงเรยีนมป้ีายโรงเรยีนวถิพุีทธทีเ่หมาะสม อ่านง่าย สวยงาม เกดิความประทบัใจต่อ
ผูท้ ีพ่บเหน็ 
  ๓)ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง ตลอดผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจ 

 

 กิจกรรมท่ี ๒ มีพระพทุธรปูหน้าโรงเรียน 

วตัถปุระสงค ์  

๑)จดัใหม้ทีีต่ ัง้วางพระพุทธรปูอยูบ่รเิวณดา้นหน้าสนามโรงเรยีนหรอืทีเ่หมาะสม 
๒)จดัใหม้พีระพุทธรปูทีม่ขีนาดเหมาะสม 
๓)จดัใหม้แีจกนัดอกไม ้ทีว่างเชงิเทยีน ทีว่างกระถางธปู ทีเ่หมาะสม สวยงาม 

เป้าหมาย  

  ๑)โรงเรยีนมสีถานทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูทีเ่หมาะสม สวยงาม 
  ๒)คร ูนกัเรยีน มคีวามเคารพเลื่อมใส มคีวามศรทัธาในพุทธศาสนา โดยการแสดงตน
เป็นพุทธมามะกะทีด่คีอืการไหวพ้ระพุทธรปูทุกครัง้ตอนเชา้ หรอืช่วงกจิกรรมหน้าเสาธง  
  ๓)นกัเรยีนไดต้ระหนกัในการปฏบิตักิารไหวพ้ระ และมสี่วนร่วมในการจดัใหม้แีจกนั
ดอกไม ้การจุดธปู เทยีน บชูาพระพุทธรปู และเขา้ใจความหมายของการไหวพ้ระ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป สถานทีด่ าเนินการก าหนด
ใชส้ถานที ่คอืโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
อุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ   
๑)ประชุมคร ูกรรมการสภานกัเรยีน ก าหนดเป้าหมาย  

  ๒)แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยมสี่วนร่วม 



  ๓)ควบคุมก ากบั และตดิตามการด าเนินงาน 
  ๔)ประเมนิผล รายงานผล 

 

 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  ๑)โรงเรยีนวถิพีุทธ มศีาลา หรอืทีส่ าหรบัประดษิฐานพระพุทธรปูอยูห่น้าเสาธงโรงเรยีน 
  ๒)โรงเรยีนมพีระพุทธรปูทีม่ขีนาดเหมาะสม  สวยงาม ท าใหผู้พ้บเหน็เกดิความเสื่อมใส 
ศรทัธา ประทบัใจ 
  ๓)นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิในการไหวพ้ระ สวดมนต ์สมาธ ิทุกวนั  

การวดัและประเมินผล  
  ๑)สงัเกตการปฏบิตัใินการไหวพ้ระสวดมนต ์การสมาธ ิของนกัเรยีนเตม็ ๑๐๐ % 
  ๒)แบบประเมนิความพงึพอใจในการปฏบิตั ิ
 

กิจกรรมท่ี ๓  มีพระพทุธรปูประจ าห้องเรียน 

วตัถปุระสงค ์  

๑)จดัใหม้ทีีต่ ัง้วางพระพุทธรปูอยูบ่รเิวณดา้นหน้าหอ้งเรยีนหรอืทีเ่หมาะสม 
๒)จดัใหม้พีระพุทธรปูทีม่ขีนาดเหมาะสม 
๓)จดัใหม้แีจกนัดอกไมท้ีเ่หมาะสม สวยงาม เป็นดอกไมแ้หง้ หรอื ดอกไมส้ด 
๔)นกัเรยีนสามารถสวดมนตไ์หวพ้ระไดทุ้กคน  
๕)นกัเรยีนมคีวามศรทัธา เสื่อมใสในการปฏบิตัธิรรม สวดมนตไ์หวพ้ระทุกวนั 

เป้าหมาย          
  ๑)ภายในหอ้งเรยีนมสีถานทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูทีเ่หมาะสม สวยงาม 
  ๒)คร ูนกัเรยีน มคีวามเคารพเลื่อมใส มคีวามศรทัธาในพุทธศาสนา โดยการแสดงตน
เป็นพุทธมามะกะทีด่เีขา้ใจความหมายของการสวดมนตไ์หวพ้ระ และฝึกการนัง่สมาธ ิไหวพ้ระก่อนกลบั
บา้น  
  ๓)นกัเรยีนในหอ้งเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการจดัใหม้แีจกนัดอกไม ้การท าความสะอาด
ทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้วยงาม น่าเลื่อมใสศรทัธา 

  ระยะเวลาด าเนินการ         
  ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป 

สถานท่ีในการด าเนินการ  
  ก าหนดใชส้ถานที ่คอืหอ้งเรยีนทีเ่ขา้โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา อุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ           
  ๑)ประชุมคร ูกรรมการสภานกัเรยีน ก าหนดเป้าหมาย  



  ๒)แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยมสี่วนร่วม 
  ๓)ควบคุมก ากบั และตดิตามการด าเนินงาน 

  ๔)ประเมนิผล รายงานผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  ๑)โรงเรยีนวถิพีุทธ มทีีส่ าหรบัประดษิฐานพระพุทธรปูอยูใ่นหอ้งเรยีน 
  ๒)หอ้งเรยีนมพีระพุทธรปูทีม่ขีนาดเหมาะสม  สวยงาม ท าใหผู้พ้บเหน็เกดิความเสื่อม
ใส ศรทัธา ประทบัใจ 
  ๓)นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิในการไหวพ้ระ สวดมนต ์สมาธ ิทุกวนัทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น 

การวดัและประเมินผล  
  ๑)สงัเกตการปฏบิตัใินการไหวพ้ระสวดมนต ์การสมาธ ิของนกัเรยีนเตม็ ๑๐๐ % 
  ๒)แบบประเมนิความพงึพอใจในการปฏบิตั ิ
 

กิจกรรมท่ี ๔  มีพทุธศาสนสภุาษิต วาทะธรรม พระราชด ารสั ติดตามท่ีต่างๆภายใน
โรงเรียน 

วตัถปุระสงค ์          
  ๑)จดัใหม้พีุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั ตดิตามทีต่่างๆ ภายในโรงเรยีน 
หอ้งเรยีนหรอืเป็นมุมทีเ่หมาะสม 

๒)พุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั มคีวามเหมาะสมกบัวยัของ    
นกัเรยีนทีง่่ายต่อการเขา้ใจ เมื่ออ่านแลว้เกดิการพฒันาจติใจในทางทีด่ ี

๓)พุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั ตวัหนงัสอืมขีนาดใหญ่พอสมควร 
ง่ายต่อการอ่าน สวยงาม เหมาะสม สะดุดตา สุดุดใจ อ่านแลว้สรา้งความประทบัใจต่อการท าด ี

เป้าหมาย  

  ๑)โรงเรยีนจดัใหม้พีุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั ตดิตามทีต่่าง ๆ 

  ๒)จดัใหม้มีุมธรรมะ หรอื หอ้งธรรมะ ตามความเหมาะสมกบับรบิทโรงเรยีน 
๓)คร ูนกัเรยีน มสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม  
๔)การดแูลรกัษาบรเิวณทีจ่ดักจิกรรม ใหส้ะอาด สวยงามอยูเ่สมอ  

ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เป็นตน้ไปสถานท่ีใน
การด าเนินการ  

  ก าหนดใชส้ถานที ่คอืโรงเรยีนทีเ่ขา้โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ สงักดัส านกังาน               
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ           
  ๑)ประชุมคร ูกรรมการสภานกัเรยีน ก าหนดเป้าหมาย  
  ๒)แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยมสี่วนร่วม 
  ๓)ควบคุมก ากบั และตดิตามการด าเนินงาน 



  ๔)ประเมนิผล รายงานผล 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  ๑)โรงเรยีนวถิพีุทธ มพีุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม พระราชด ารสั ตดิตามทีต่่าง ๆ                    
ภายในโรงเรยีน 
  ๒)นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์พุทธศาสนสุภาษติ น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ๓)โรงเรยีนมกีารพฒันาดา้นอาคารสถานที ่สวยงาม ท าใหผู้พ้บเหน็เกดิ                        
ความเสื่อมใส ศรทัธา ประทบัใจ 
  ๔)โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรูด้า้นพุทธศาสนา เกีย่วกบัพุทธศาสนสุภาษติ วาทะธรรม 
พระราชด ารสั 

การวดัและประเมินผล  แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

    กิจกรรมท่ี ๕  โรงเรียนมีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 

วตัถปุระสงค ์   
  ๑) จดัใหบ้รเิวณถนนโรงเรยีน  หอ้งเรยีน  หอ้งกจิกรรม และหอ้งน ้าหอ้งสว้มมคีวาม
สะอาดน่าอยู ่
  ๒) จดัใหบ้รเิวณโรงเรยีนมคีวามร่มรื่น  
  ๓) ใหโ้รงเรยีนมมีุมสงบส าหรบัผูเ้รยีน 

เป้าหมาย    
   ๑) ถนนภายในโรงเรยีน  หอ้งเรยีน หอ้งกจิกรรม  หอ้งน ้าหอ้งสว้ม ไดร้บัการเอาใจใส
รกัษาความสะอาดอยูเ่สมอ 
  ๒) บรเิวณโรงเรยีนมตีน้ไม ้ร่มไม ้ศาลา ใหผู้เ้รยีนไดพ้กั เล่นในเวลาวา่งอยา่งพอเพยีง 
  ๓) โรงเรยีนมมีุมทีเ่งยีบสงบ ส าหรบัใหผู้เ้รยีนทีต่อ้งการความสงบไดพ้กัผ่อน 

ระยะเวลาด าเนินการ    ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 

สถานท่ีในการด าเนินการ     
  โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ   

๑) ประชุมคร ูประเมนิความเป็นไปได ้ก าหนดเป้าหมาย 

๒) แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยในโรงเรยีนไดม้สี่วนร่วม 

๓) ควบคุมก ากบั ตดิตามการด าเนินการเป็นระยะ 

๔) ประเมนิผล รายงานผล 



ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  ๑) ถนนภายในโรงเรยีน  หอ้งเรยีน หอ้งกจิกรรม  หอ้งน ้าหอ้งสว้ม สะอาด 
  ๒) โรงเรยีนมตีน้ไม ้ร่มไม ้ศาลา มุมสงบ ส าหรบัผูเ้รยีนพกัในเวลาวา่ง  
  ๓) ผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)  มคีวามพงึพอใจ 

การวดัและประเมินผล    
  ๑) ใชแ้บบประเมนิผลสมัฤทธิก์จิกรรม 
  ๒) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)   
  ๓) ภาพถ่ายกจิกรรม  

 

    กิจกรรมท่ี ๖  มีห้องพระพทุธศาสนา หรือลานธรรม 
วตัถปุระสงค ์   

  ๑) ใหโ้รงเรยีนมหีอ้งพระพุทธศาสนา หรอืลานธรรม 
  ๒) ใหโ้รงเรยีนใชห้อ้งพระพุทธศาสนา หรอืลานธรรม จดักจิกรรมพฒันาคณุธรรม
จรยิธรรมผูเ้รยีน  
  ๓) ใหโ้รงเรยีนมหีอ้ง/มุมปฏบิตัธิรรมส าหรบัผูเ้รยีน 

เป้าหมาย    
   ๑) โรงเรยีนทุกโรงเรยีนมหีอ้งพระพุทธศาสนา หรอืลานธรรม  
  ๒) ผูเ้รยีนทุกคนไดใ้ชห้อ้งพระพุทธศาสนา หรอืลานธรรม ฝึกคุณธรรมจรยิธรรม            ทุก
สปัดาห ์
  ๓) ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders)  มคีวามพงึพอใจในการใช ้หอ้งพระพุทธศาสนา หรอื
ลานธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ     
ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 

สถานท่ีในการด าเนินการ    ก าหนดใช้สถานท่ี คือ  

  โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑ ทุกโรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ   

๑) ประชุมคร ูประเมนิความเป็นไปได ้ก าหนดเป้าหมาย 

๒) แบ่งงานมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยในโรงเรยีนไดม้สี่วนร่วม 

๓) ควบคุมก ากบั ตดิตามการด าเนินการเป็นระยะ 

๔) ประเมนิผล รายงานผล  
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

  ๑) โรงเรยีนมหีอ้งพระพุทธศาสนาหรอืลานธรรมทีไ่ดร้บัการดแูล และใชง้านอยา่งคุม้ค่า 
  ๒) ผูเ้รยีนทุกคนไดฝึ้กคุณธรรมจรยิธรรม ทุกสปัดาห ์



  ๓) ผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)  มคีวามพงึพอใจใน   

 

การวดัและประเมินผล    
  ๑) ใชแ้บบประเมนิผลสมัฤทธิก์จิกรรม 
  ๒) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)   
  ๓) ภาพถ่ายกจิกรรม  
 

กิจกรรมท่ี ๗  ไม่มีส่ิงเสพติด เหล้า บหุรี่ ๑๐๐% 

วตัถปุระสงค ์   
  ๑) ใหผู้เ้รยีนเหน็โทษ และภยัอนัเกดิจากการบรโิภค สิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่
  ๒) ใหผู้เ้รยีน และบุคลากรในโรงเรยีนมพีฤตกิรรมไม่เกีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่

๓) ใหโ้รงเรยีนเป็นโรงเรยีนปลอดจากสิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่๑๐๐% 

เป้าหมาย    
   ๑) ผูเ้รยีนไดร้บัการชีแ้นะใหเ้หน็โทษ และภยัอนัเกดิจากการบรโิภค สิง่เสพตดิ เหลา้ 
บุหรี ่อยา่งชดัเจน 
  ๒) โรงเรยีนไม่มผีูเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่

๓) โรงเรยีนประกาศตนเองเป็นโรงเรยีนปลอดจากสิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     

ก าหนดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๔  เป็นตน้ไป 
สถานท่ีในการด าเนินการ     

  โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๑ ทุกแห่ง 

วิธีด าเนินการ  

๑) ประชุมคร ูประเมนิความเป็นไปได ้ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 

๒) ตัง้คณะท างานเพื่อร่วมกนัก าหนดแผน และวธิดี าเนินการ 

๓) แบ่งงาน ก าหนดแผนและมอบหมายความรบัผดิชอบใหทุ้กฝา่ยทัง้คร ูนกัเรยีน 
กรรมการสถานศกึษาและ ชุมชน    มสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

๔) ควบคุมก ากบั ตดิตามการด าเนินการเป็นระยะ 

๕) ประเมนิผล รายงานผล  
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

  ๑) ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัโทษ และภยัอนัเกดิจากการบรโิภค สิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่  
  ๒) โรงเรยีนไม่มผีูม้พีฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ เหลา้ บุหรี ่
  ๓) ผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)  มคีวามพงึพอใจ  



 
 

การวดัและประเมินผล   
  ๑) ใชแ้บบประเมนิผลสมัฤทธิก์จิกรรม 

  ๒) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี(Stakeholders)   
  ๓) ภาพถ่ายกจิกรรม  
 

ตวัอย่าง พทุธศาสนสภุาษิต วาทะธรรม พระราชด ารสั 
   
   พ่อแม่หวงัพึง่พาเจา้  ครเูล่าหวงัใหส้รา้งชื่อ  

ชาตหิวงัก าลงัฝีมอื     นกัเรยีนคอืความหวงัทัง้มวล 
  

อยูอ่ยา่งคน         สนใจในความสะอาด 
          อยูอ่ยา่งปราชญ์  สนใจในความรู ้
          อยูอ่ยา่งคร ู         สนใจในวชิา 
          อยูอ่ยา่งหม ู        เอาแต่นอน 

          อยูอ่ยา่งหนอน   ชอบของเน่า 
           อยูอ่ยา่งพระพุทธเจา้  สมาธวิปิสันา   
 
   เดก็ด ีมวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้ 

          สูง้านหนกั รกัธรรมชาต ิ 
          ตดัขาดอบายมุข   
          จะเป็นสุขตลอดกาล 

  
 แมม้ไิดท้ าดใีนแดนดนิ   จะถวลิถงึสวรรค ์นัน้อยา่หมาย 
 แมม้ไิดส้่งลกูเขา้โรงเรยีน  จะภาคเพยีรเหน็ผล ไดไ้ฉน 

 แมม้ไิดส้นใจในวชิา   จะหวงัรบัปรญิญาไดอ้ยา่งไร 
 แมม้ไิดเ้รยีนรูเ้รื่องใกลไ้กล  จะสอนศษิยเ์ป็นคนดไีดอ้ยา่งไร 
  

จติใจ...เป็นสิง่ส าคญัเหนือสิง่อื่นใด 
           เมื่อจติใจของลกูเขม้แขง็    ...ร่างกายของลกูกแ็ขง็แรง 
           เมื่อจติใจของลกูอ่อนแอ    ...ร่างกายของลกูกท็รุดโทรม 

 
ลกูจงพอใจในสิง่ทีต่วัเองม ี



           และพอใจในสิง่ทีต่นเองไม่ม ี   คดิเสยีวา่...มกีด็ ี  ไม่มกีไ็ด ้
           จกัไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระของตนเอง   จะไปทีไ่หนกส็บายเหมอืนนก 
 

ลกูจงจ าไวว้า่ 
           ความโกรธ...    มผีลต่ออารมณ์ของเรา 
           ความโกรธ...    มผีลต่อหน้าทีก่ารงานของเรา 
           ความโกรธ...    มผีลต่อความสุขในชวีติของเรา 

ตอ้งเป็นคนทีม่สีมัมาคารวะ 
         สมัมาคอืความถูกตอ้ง  คารวะคอืแสดงความเคารพ 

         ตอ้งแสดงความเคารพอยา่งถูกตอ้งแก่บุคคล 
         และสถานทีต่ามสมควรแก่วยัและฐานะของเรา 
 

การชนะทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด     คอื  “การชนะใจตนเอง” 

เพราะฉะนัน้                     ลกูตอ้งหดับงัคบัใจตนเองใหไ้ด ้
เมื่อลกูบงัคบัใจได ้           จะท าอะไรกป็ระสบความส าเรจ็ 

 
พงึนึกอยูเ่สมอเมื่อลกูเกดิอาการเบื่อเรยีน 

ขอใหค้ดิวา่...การเรยีนรู ้             เป็นประตสูู่ความส าเรจ็ 
การเรยีนรูเ้ป็นประตสูู่ความสุข   การเรยีนรูเ้ป็นประตสูู่ชยัชนะ 

 
ความเกรงใจ           เป็นสมบตัขิองคนด ี
จะไปไหนมาไหน     อยา่ใหใ้ครรอ 
จะไปไหนมาไหน     ใหบ้อกผูใ้หญ่ในบา้นเรอืน 
เพื่อท่านจะไดร้บัรู ้   และช่วยเหลอืในสิง่จ าเป็นส าหรบัเรา 

 
หน้านอก  บอกความงาม 

หน้าใน      บอกความด ี
หน้าที ่       บอกความสามารถ 

 
สิง่ทีค่วรท า  คอืความด ี

สิง่ทีค่วรม ี   คอืคุณธรรม 
สิง่ทีค่วรจ า   คอืบุญคุณ 

 
จะดจีะชัว่   อยูท่ ีต่วัท า 



จะสงูจะต ่า  อยูท่ ีท่ าตวั 
 

ความขยนั  อดทน...    ส่งผลใหค้นประสบชยัชนะ 
ความซื่อสตัย ์ ความถ่อมตน...  ส่งผลใหม้คีวามสุข 
เราควรพจิารณาค ากล่าวนี้ใหม้าก ๆ  และน าไปปฏบิตั ิ

 
ถ้าครา้นเรยีน         เรยีนอะไร       กไ็ม่รู ้
ถ้าครา้นด ู              ดอูะไร             กไ็ม่เหน็ 
ถ้าครา้นท า             ท าอะไร           กไ็มเ้ป็น 
ตอ้งล าเคญ็             เป็นขอทาน     เพราะครา้นเอย 
 
ถ้าหมัน่เรยีน          เรยีนอะไร        กต็อ้งรู ้
ถ้าหมัน่ด ู               ดอูะไร              กต็อ้งเหน็ 
ถ้าหมัน่ท า              ท าอะไร            กต็อ้งเป็น 
ถ้าไม่เล่น                หมัน่ท า            จกัจ าเรญิ 
 
แนวทางการด าเนินการ ด้านท่ี ๒  ด้านพฤติกรรมนักเรียน คร ูและผู้บริหารโรงเรียน 
  
 กิจกรรมท่ี ๘  รกัษาศีล ๕ 

วตัถปุระสงค ์

      ๑)  เพื่อฝึกการไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่นและตนเอง 
        ๒)  เพื่อการเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

เป้าหมาย 

       ๑)  บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น และตนเอง 
        ๒)  บุคลกรทุกคนมศีลี ๕  เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

ระยะเวลา 
       ตลอดปีการศกึษา 

สถานท่ี   
บา้น  วดั  โรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ 
        ๑)  ทบทวนทวนศลิ๕ก่อนกลบับา้นทุกวนั 

        ๒)  ตรวจ ศลี ๕  ดว้ยตนเองทุกวนั 

       ๓)  ครตูรวจศลิ  ๕  นกัเรยีนดว้ยการสงัเกต  สอบถาม 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็   



         ๑)  นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐  รกัษาศลี ๕  ไดส้มบรูณ์ 

         ๒)  ครแูละผูบ้รหิารทุกคนรกัษาศลี ๕ ไดส้มบรูณ์ 

การวดัประเมินผล 

          ๑) ตรวจศลี ๕ โดยใชแ้บบสงัเกต 
           ๒) สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน  โดยใชแ้บบสงัเกต 
           ๓) สอบถามบุคลากรโดยใชแ้บบสอบถาม 

 
กิจกรรมท่ี  ๙  ย้ิมง่าย  ไหว้สวย  กราบงาม 

วตัถปุระสงค ์

      ๑) เพื่อฝึกใหบุ้คลากรในโรงเรยีนใหม้บุีคลกิงามอยา่งไทย 
      ๒) เพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูป้กครองและชุมชน 

เป้าหมาย 

       ๑) บุคลากรทุกคนเมื่อพบและลา ยิม้ไหว ้ทกัทายกนั 

       ๒) บุคคลกรทุกคนไหวไ้ดส้วยงามและถกูตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีและ                
กราบพระไดถู้กตอ้ง เป็นแบบอยา่งได ้

ระยะเวลา 
ตลอดปีการศกึษา 

สถานท่ี   
     โรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ 
      ๑) ครผููบ้รหิารนกัการภารโรง  ประชุมปฏบิตักิารสรา้งความตระหนกัและฝึกมารยาท
ไทยตามแบบ ยิม้ง่าย  ไหวส้วย  กราบงาม 

 ๒) ครฝึูกนกัเรยีน  ยิม้สวยเมื่อพบเจอ   ไหวบุ้คคลตามวยัวฒุ ิ กราบพระและบุคคล 
 ๓) ปฏบิตัทิุกวนัใหเ้ป็นปกต ิ

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  
         ทุกคนในโรงเรยีน ไดเ้รยีน รูเ้พื่อจะรกัจากแบบอยา่งทีด่จีากรอยยิม้ทีเ่ป็นก าลงัใจ                  
(Be a good example) โดยทุกคนเป็น แบบอยา่งทีด่ซีึง่กนั ใหแ้พร่ขยายไปถงึ พ่อ แม่ ผูป้กครอง              
จะไดร้บัความสุข และร่วมกนัส่งเสรมิสนบัสนุนการไหวง้ามตามวฒันธรรม วาจาด ีมารยาทงาม               

ยิม้แยม้แจ่มใส สบืต่อไป  
การวดัประเมินผล 

       สงัเกตพฤตกิรรมยิม้ง่าย  ไหวส้วย  กราบงาม 

 

 

 



กิจกรรมท่ี ๑๐ พิจารณาอาหารท่ีรบัประทาน รบัประทานอาหารไมด่งั ไมห่ก  
ไมเ่หลือ 

วตัถปุระสงค ์

      ๑) เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมสีตใินการรบัประทานอาหาร 
      ๒) เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัในคุณค่าของขา้วปลาอาหาร 
      ๓) เพื่อใหบุ้คลกรทุกคนมมีารยาททีด่ใีนการรบัประทานอาหาร 

เป้าหมาย 

      ๑) บุคลากรทุกคนมสีตใินการรบัประทานอาหาร 
      ๒) นกัเรยีนทุกคนตระหนกัในคุณค่าของขา้วปลาอาหาร 
      ๓) บุคลกรทุกคนมมีารยาททีด่ใีนการรบัประทานอาหาร 

ระยะเวลา 
       ตลอดปีการศกึษา 

สถานท่ี 

       บา้น วดั โรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ 
๑) ใหน้กัเรยีนท่องบทพจิารณาอาหารตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 
๒) ฝึกการรบัประทานอาหารแบบไทยและแบบสากล 

      ๓) สรา้งกตกิาหา้มขา้วหกและเหลอื 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  

      ๑) บุคลากรทุกคนมสีตใินการรบัประทานอาหาร 
     ๒) นกัเรยีนทุกคนตระหนกัในคุณค่าของขา้วปลาอาหาร 

๓) บุคลกรทุกคน มมีารยาททีด่ใีนการรบัประทานอาหาร 
การวดัประเมินผล 

       ๑) สงัเกต  ขณะรบัประทานอาหารและหลงัรบัประทานอาหาร 
       ๒) สอบถาม  ผูป้กครองนกัเรยีนในพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารทีบ่า้น 

 
กิจกรรมท่ี  ๑๑ ประหยดั  ออม  ถนอมใช้เงินและส่ิงของ 
วตัถปุระสงค ์

      ๑) เพื่อใหบุ้คลกรในโรงเรยีนใชจ้่ายเงนิอยา่งประหยดัและรูจ้กัออม 
      ๒) เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรยีนใชส้ิง่ของอยา่งประหยดัและใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

เป้าหมาย 

      ๑) บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนใชจ้่ายเงนิอยา่งประหยดัและรูจ้กัออม 
      ๒) บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนใชส้ิง่ของอยา่งประหยดัและใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 



ระยะเวลา 
          ตลอดปีการศกึษา 

สถานท่ี 

      บา้น   โรงเรยีน 

วิธีด าเนินการ 
       ๑) รณรงคก์ารประหยดัและออม  จดัท าธนาคารออมทรพัยใ์นโรงเรยีน 
      ๒) จดัท ามาตรการควบคุมภายในในการใชเ้งนิและวสัดุสิง่ของ 

๓) ใหร้างวลับุคคลตวัอยา่งในการประหยดัและออม 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
      ๑) บุคลากรในโรงเรยีนรอ้ยละ ๙๐ ใชจ้่ายเงนิอยา่งประหยดัและรูจ้กัออม 

      ๒) บุคลากรในโรงเรยีนรอ้ยละ ๙๐ ใชส้ิง่ของอยา่งประหยดัและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
  การวดัประเมนิผล 

๑)  สงัเกต  พฤตกิรรมการใชเ้งนิ  และบญัชกีารออม 
      ๒) สอบถามผูเ้กีย่วขอ้ง คร ูปกครอง 

 

กิจกรรมที่ ๑๒   มีนิสัยใฝ่รู้ สู้ส่ิงยาก 
วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อใหบุ้คลกรในโรงเรยีนเป็นบุคลทีเ่รยีนรูต้ลอดเวลา 
       ๒) เพื่อใหบุ้คลกรในโรงเรยีนขยนัหมัน่เพยีร  ท างานจนประสบความส าเรจ็ 

เป้าหมาย 

      ๑) บุคลกรในโรงเรยีนทุกคนเป็นบุคลทีเ่รยีนรูต้ลอดเวลาโดยการอ่านและฟงั 
      ๒) บุคลกรในโรงเรยีนทุกคนขยนัหมัน่เพยีร 

๓) บุคลากรในโรงเรยีนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนประสบความส าเรจ็ทุกครัง้ 
ระยะเวลา 

       ตลอดปีการศกึษา 
สถานท่ี 

        ทุกแห่งทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน 
วิธีด าเนินการ 

      ๑) จดักจิกรรมวางทุกงานอ่านทุกวนั วนัละประมาณ ๕-๑๐ นาท ี

      ๒) จดักจิกรรมประกวดยอดนกัอ่าน 

๓) จดักจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารทุกกจิกรรม 
๔) สรุปการด าเนินงานกจิกรรมทุกกจิกรรม  
๕) รณรงคจ์ดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน 

 



ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  
      ๑) บุคลกรในโรงเรยีนรอ้ยละ ๙๐ เป็นบุคคลทีเ่รยีนรูต้ลอดเวลา 
      ๒) บุคลกรในโรงเรยีนรอ้ยละ ๙๐ ขยนัหมัน่เพยีรสูง้านทียุ่ง่ยาก 

การวดัประเมินผล 
        ๑)  สงัเกต  การอ่านและการท างาน 

         ๒)  สอบถาม  ผูป้กครอง 
  ๓)  น าผลการด าเนินงาน ไปพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

 

ตวัอยา่งแบบประเมินกิจกรรมดา้นท่ี  ๒ 

 

พฤติกรรม ระดบัผลการปฏิบติั หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.ยิม้ง่าย  ไหวส้วย  กราบงาม      

๒.ยิม้ง่าย  ไหวส้วย  กราบงาม      

๓.ก่อนรับประทานอาหาร  จะมีการพิจารณา
อาหารท่ีรับประทาน  รับประทานอาหารไม่ดงั      

     

๔.ประหยดั  ออม  ถนอมใชเ้งินและส่ิงของ      

๕.มีนิสยัใฝ่รู้สูส่ิ้งยาก      

๖.ตรงต่อเวลา      

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

                           ระดบั  ๑  หมายถึง      บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม  นอ้ยกว่าร้อยละ  ๖๙ 
                           ระดบั  ๒ หมายถึง      บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม  ร้อยละ  ๗๐-๗๙ 
                           ระดบั  ๓  หมายถึง      บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม  ร้อยละ  ๘๐-๘๙ 
                           ระดบั  ๔  หมายถึง      บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรม  ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 

 
 

 

 
 

 

 

แนวทางการด าเนินการ ด้านท่ี ๓  ด้านการเรียนการสอน 



 
กิจกรรมท่ี ๑๓ บริหารจิต  เจริญภาวนา ก่อนเข้าเรียน เช้า-บ่าย  ทัง้ครแูละนักเรียน     
วตัถปุระสงค ์

๑)   ดา้นบุคลกิภาพ    เพื่อใหค้ร ูนกัเรยีนมบุีคลกิภาพดงัต่อไปนี ้
             -  มบุีคลกิเขม้แขง็หนกัแน่น มัน่คง 

 -  มคีวามสงบเยอืกเยน็ ไม่ฉุนเฉียวหรอืโกรธง่าย 
            -  มคีวามสุภาพนิ่มนวล 
               -   สดชื่นผ่องใส 
                     -   มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 
                     -   มคีวามกระฉบักระเฉง ไม่เซื่องซมึ 

    ๒)  ดา้นการด าเนินชวีติประจ าวนั   เพื่อใหค้ร ูนกัเรยีนมเีป็นผู ้
               -  จติใจสบาย หายเครยีด 
                            -  ไม่วติกกงัวล 
                            -  นอนหลบัสนิท ไม่ฝนัรา้ย 
                            -  มปีระสทิธภิาพในการท างานและการเรยีนรูด้ขี ึน้ 
                            -  มคีวามจ าแม่นย า 
                            -  รกัษาโรคบางอยา่งทีเ่กดิจากความเครยีดได ้

             เป้าหมาย         
ผูบ้รหิาร  คร ูและนกัเรยีนทุกคน   

ระยะเวลา                 
 ตลอดปีการศกึษา 
สถานท่ี                      
 สถานศกึษา/โรงเรยีน                     
วิธีด าเนินการ 

เป็นกจิกรรมทีป่ฏบิตักิ่อนเขา้เรยีน ตอนเชา้-บ่าย   โดยปฏบิตัพิรอ้มกนัทัง้ครแูละ 
นกัเรยีนตามแนวปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ ตอนเช้า อาจท าพรอ้มกนัทีห่น้าเสาธงหลงักจิกรรมอื่น ๆ  แลว้เสรจ็ 
หรอือาจใชห้อ้งประชุม  ตอนบ่าย อาจปฏบิตัหิน้าหอ้งเรยีนของแต่ละชัน้  หรอืรวมกนัทีห่อ้งประชุมใหญ่ 
ก่อนเขา้ชัน้เรยีนแนวด าเนินการ ดงันี้ 

๑) ขัน้เตรยีมการ  ก่อนลงมอืปฏบิตั ิมอบหมายใหต้วัแทนนกัเรยีนเป็นผูน้ ากล่าว              
- ระลกึถงึคุณของพระรตันตรยั 
- แผ่เมตตาใหม้นุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลาย                     
- ตดัความกงัวลต่าง ๆ ท าจติใหป้ลอดโปร่ง 
- ก าหนดเวลาในการฝึกปฏบิตั ิ(ประมาณ ๕-๑๐ นาท)ี   



         ๒)  ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ
                          - นัง่ขดัสมาธ ิโดยใชเ้ทา้ขวาทบัเทา้ซา้ย มอืขวาวางทบัมอืซา้ย  นัง่ล าตวัตรง               
ตัง้สตใิหม้ ัน่  
                  - ก าหนดลมหายใจเขา้ออก เมื่อหายใจเขา้ภาวนา “พุท” เมื่อหายใจออก                       
ภาวนา “โธ” 
                   - ปฏบิตัเิรื่อยๆโดยใหจ้ติจดจ่ออยูก่บัลมหายใจเขา้ออกจนจตินิ่ง 
            ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
             ๑) ครแูละนกัเรยีนทุกคนมบุีคลกิเขม้แขง็หนกัแน่น มัน่คง  มคีวามเยอืกเยน็ ไม่ฉุนเฉียว
หรอืโกรธง่าย มคีวามสุภาพนิ่มนวล สดชื่น ผ่องใส มองโลกในแง่ด ีมคีวามมัน่คงทางอารมณ์
กระฉบักระเฉง ไม่เซื่องซมึ 
           ๒) ครแูละนกัเรยีนทุกคนมจีติใจสบาย หายเครยีด ไม่วติกกงัวล นอนหลบัสนิท ไม่ฝนั
รา้ยมปีระสทิธภิาพในการท างานและการเรยีนรูด้ขี ึน้   มคีวามจ าแม่ย า   รกัษาโรคบางอยา่งทีเ่กดิจาก
ความเครยีดได ้
           แนวทางการวดัและประเมินผล 
                   แนวทางการวดัและประเมนิผลกจิกรรมบรหิารจติ  ภาวนา   ประเมนิไดต้ามสภาพจรงิ 
โดยใชว้ธิทีีห่ลากหลาย  เช่น 
                   - การสงัเกตพฤตกิรรม 
                   - การสมัภาษณ์/สอบถาม 
               - การทดสอบ (กรณีทีต่อ้งการทดสอบเกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจ)                    
                

กิจกรรมท่ี ๑๔  การบรูณาการวิถีพทุธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
          วตัถปุระสงค ์
            เพื่อใหพ้ฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ในดา้น ความประพฤต ิ(ศลี) จติใจ (สมาธ)ิ และ
ปญัญา (ปญัญา) เพื่อความเจรญิงอกงามในทุกชัน้ตอนของชวีติ ใหก้นิเป็น อยูเ่ป็น  ดเูป็นและ             
ฟงัเป็น 
           เป้าหมาย         

ครผููส้อนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้  
ระยะเวลา                 

  ตลอดปีการศกึษา 
          สถานท่ี                      
  สถานศกึษา/โรงเรยีน/วดั/แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วกบัศาสนา             

วิธีด าเนินการตามหลกัปฏิบติัตามแนวทางวิถีพทุธ   ๔   ลกัษณะคือ   
           ๑) กจิกรรมเสรมิเนื้อหาสาระตามหลกัสตูร 



                          -  พธิแีสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
                          -  ประกวดมารยาทชาวพุทธ 
                           -   กจิกรรมค่ายพุทธบุตร 
                            -   กจิกรรมบรหิารจติ เจรญิภาวนา 
                            -   เรยีนธรรมศกึษา/สอนธรรมศกึษา 
                            -   บรรพชาสามเณรฤดรูอ้น  
           ๒) กจิกรรมประจ าวนั/ประจ าสปัดาห ์
                          -   กจิกรรมหน้าเสาธง 
                                   - ร าลกึถงึชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 
                                 - สวดมนตไ์หวพ้ระ แผ่เมตตา สงบนิ่ง  
                                  - กจิกรรมพุทธศาสนาสุภาษติวนัละบท 
                                        - กจิกรรมน้องไหวพ้ี ่
                                        - เดนิแถวเขา้หอ้งอยา่งมสีต ิ
           ๓) กจิกรรมท าความดรีะหวา่งวนั 
                                        - เดนิเขา้โรงอาหารอยา่งมสีต ิ
                                 - กล่าวค าพจิารณาอาหารก่อนรบัประทานอาหาร 
                                  - รบัประทานอาหารอยา่งมสีต ิ
                                  - ขอบคุณหลงัอาหาร 
                                 - สมาธ ิ ๕ นาทกี่อนเรยีน 
              ๔) กจิกรรมก่อนเลกิเรยีน 
                                  - ไหวพ้ระสวดมนต ์
                                   - ร าลกึพระคุณชองผูม้พีระคุณ 
                                   - ท่องอาขยายสรา้งสมาธ ิ
               ๕) กจิกรรมประจ าสปัดาห ์
                                       - สวดมนตส์รภญัญะประจ าสปัดาห ์
                                    - ท าบุญตกับาตรประจ าสปัดาห ์  
 
 
 
 

              ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
               ๑)  ผูเ้รยีนทุกคนมลีกัษณะต่อไปนี ้



                            นกัเรยีนทุกคนมพีฒันาการทางกาย  ศลี จติ  และปญัญาอยา่งบรูณาการ คอื 
                            ๑.๑)  ทางกาย (กายภาพ)    มลีกัษณะดงัต่อไปนี ้
                                       - บรโิภค ใชส้อย ปจัจยัสีใ่นปรมิาณและคุณค่าทีเ่หมาะสม ไดคุ้ณค่าอยา่ง
แทจ้รงิ 
                              - มกีารดแูลร่างกาย และแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย 
                                      -  ด ารงชวีติอยา่งเกือ้กลูสิง่แวดลอ้ม 
                               ๑.๒)  นกัเรยีนทุกคนมพีฒันาการ ดา้นศลี (สงัคม)   คอื 
                                      - มศีลี ๕  เป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติ 
                                      - มวีนิยั  ซื่อสตัย ์ มคีวามรบัผดิชอบ  ตรงเวลา 
                                      -  สามารถพึง่ตนเองได ้ท างานเลีย้งชพีดว้ยความสุจรติ 
                               ๑.๓)  นกัเรยีนทุกคนมพีฒันาการดา้นจติ (จติใจ/อารมณ์)   คอื 
                                       - มคีวามกตญัญรููคุ้ณ  ตอบแทนคุณ 
                                       - มจีติใจ เมตตา กรุณา เอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ ต่อกนั 

                             -  ท างานและเรยีนรูอ้ยา่งตัง้ใจ  อดทน  ขยนัหมัน่เพยีร   
                                                     - มสีุขภาพจติด ี แจ่มใส  ร่าเรงิ  เบกิบาน 
                                 ๑.๔)  นกัเรยีนทุกคนมพีฒันาการดา้นปญัญา  คอื 
                               - มศีรทัธา  และความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในพระรตันตรยั 
                               - รูบ้าปบุญ  คุณ โทษ   ประโยชน์    มใิช่ประโยชน์ 
                               -  ใฝรู่ ้ ใฝศ่กึษาแสวงหาความจรงิ และใฝส่รา้งสรรคพ์ฒันาอยูเ่สมอ   
                              - รูเ้ท่าทนั  แกป้ญัหาชวีติไดด้ว้ยสตแิละปญัญา  
              การวดัและประเมินผล 
                     แนวทางการวดัและประเมนิผล  ประเมนิไดต้ามสภาพจรงิ โดยใชว้ธิทีี่
หลากหลาย  เช่น 
                  - การสงัเกตพฤตกิรรม 
                      - การสมัภาษณ์/สอบถาม 
                      - การทดสอบ (กรณีทีต่อ้งการทดสอบเกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจ)                    
       
 
 
 
 
            กิจกรรมท่ี ๑๖  กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัส าคญัทางพทุธศาสนา 
             วตัถปุระสงค ์  
                      ๑) ปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัของวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 



              ๒) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพุทธศาสนา 
                        ๓) สรา้งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งบา้น วดั โรงเรยีน 

             
 เป้าหมาย         

นกัเรยีนทุกคน     ครทูุกคน  ผูป้กครองนกัเรยีน  กรรรมการสถานศกึษา 
           ระยะเวลา         

ตลอดปีการศกึษา 
           สถานท่ี             

สถานศกึษา/โรงเรยีน/วดั  (บวร) และชุมชน 
แนวทางด าเนินการ 

                    ๑) ด้านหลกัสตูรสถานศึกษา  
                                           ๑.๑) สอดแทรกพุทธธรรม ในคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  
                                  ๑.๒) เพิม่คุณธรรมจรยิธรรม ในผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั  
                                  ๑.๓) มกีารบรูณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระ  
                                  ๑.๔)  สอดแทรกความรู ้การปฏบิตัจิรงิทุกกลุ่มสาระโดยบรูณาการ
ไตรสกิขาเขา้ในชวีติประจ าวนั  
                     ๒) ด้านผู้สอน 
                          เป็นแบบอยา่งทีด่ ีตามลกัษณะ สอนใหรู้ ้ใหท้ าด ูอยูใ่หเ้ป็น อยา่ง
สม ่าเสมอ  เป็นกญัยาณมติรต่อผูเ้รยีน มคีวามเมตตาอ่อนโยน อดทน เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจเสมอ  

๓) ด้านการจดัการเรียนรู ้ 
                          สถานศกึษาจดักจิกรรมวถิชีวีติ ประจ าวนั ประจ าสปัดาห ์หรอืในโอกาส
ต่างๆ เป็นภาพรวมทัง้สถานศกึษาทีเ่ป็นการปฏบิตับิรูณาการทัง้  ศลี  สมาธ ิและปญัญา   โดยเน้นการมี
วถิชีวีติหรอืวฒันธรรมของ การกิน  อยู่  ด ู ฟัง ดว้ยสตสิมัปชญัญะ เพื่อเป็นไปตามคุณค่าแทข้องการ
ด าเนินชวีติ   โดยมกีจิกรรมตวัอยา่งดงันี้ 
                         ๓.๑) มกีจิกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ ก่อนเขา้เรยีนและก่อนเลกิเรยีน
ประจ าวนั (เพื่อใกลช้ดิศาสนา)  
                         ๓.๒) มกีจิกรรมรบัศลี หรอืทบทวนศลีทุกวนั อาจเป็นบทกลอนหรอื
เพลง เช่นเดยีวกบักจิกรรมแผ่เมตตา (เพื่อใหต้ระหนกัถงึการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัตสิุข)  
                         ๓.๓) มกีจิกรรมท าสมาธริปูแบบต่าง  ๆเช่น นัง่สมาธ ิท่องอาขยานเพื่อ
สมาธ ิสวดมนตส์รา้งสมาธ ิหรอืท าสมาธเิคลื่อนไหวอื่น ๆ เป็นประจ าวนัหรอืก่อนเรยีน (เพื่อพฒันา
สมาธ)ิ   
                         ๓.๔) มกีจิกรรมพจิารณาอาหารก่อนรบัประทานอาหารกลางวนั 
(เพื่อใหก้นิเป็น กนิอยา่งมสีต ิมปีญัญารูเ้ขา้ใจ)   



                        ๓.๕) มกีจิกรรมอาสาตาวเิศษปฏบิตัวินิยัหรอืศลี (เพื่อใหอ้ยูเ่ป็น อยู่
อยา่งสงบสุข)  
                        ๓.๖) มกีจิกรรมประเมนิผลการปฏบิตัธิรรม (ศลี สมาธ ิปญัญา) 
ประจ าวนั (เพื่อใหอ้ยูเ่ป็น)     
                        ๓.๗) มกีารสวดมนต ์ฟงัธรรมประจ าสปัดาห ์หรอืในวนัพระ (เพื่อ
พฒันาศลี สมาธ ิปญัญา)  
                        ๓.๘) มกีจิกรรมบนัทกึและยกยอ่งการปฏบิตัธิรรม (เน้นย า้และ
เสรมิแรงการท าความด)ี  
                         ๓.๙) ทุกหอ้งเรยีนมกีารก าหนดขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั โดยเขา้ใจ
เหตุผลและประโยชน์ทีม่ต่ีอการอยูร่่วมกนั  (พฒันาศลี/วนิยั ดว้ยปญัญา)  
                         ๓.๑๐) พฒันาผูเ้รยีนรอบดา้น ใหม้คีวามสมบรูณ์ทัง้กาย ใจ และปญัญา 
                         ๓.๑๑) จดัโอกาส ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้และปฏบิตัธิรรมต่าง  ๆให้
สอดคลอ้งกบัชวีติ ส่งเสรมิใหเ้กดิการแสวงหาความรู ้ 
                        ๓.๑๒) กจิกรรมเสยีงตามสาย นิทานธรรมะ อ่านพุทธสุภาษติ  อ่าน
ขา่วกจิกรรมธรรมะจากหนงัสอืพมิพ ์

              ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
                      ผูเ้รยีนปฏบิตัตินตามหลกัธรรมทางศาสนา อยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ 
                      ผูเ้รยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ทุกคน 
                     ผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะเป็นผูม้นีิสยัเบกิบาน  จติแจ่มใส  มเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิกรรม
วนัส าคญัทางพุทธศาสนา 
              แนวทางการวดัและประเมินผล 
                     แนวทางการวดัและประเมนิผล  ประเมนิไดต้ามสภาพจรงิ โดยใชว้ธิทีี่
หลากหลาย  เช่น  การสงัเกตพฤตกิรรม  การสมัภาษณ์/สอบถามเจตคต ิ
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี ๑๖ ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนทุกคน ไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดัเดือนละ ๑ ครัง้
   มีวดัเป็นแหล่งเรียนรู ้
         วตัถปุระสงค ์
               ๑) เพื่อใหผู้บ้รหิาร  คร ูและนกัเรยีนไดป้ฏบิตัศิาสนกจิร่วมกนั   เพื่อเทดิพระเกยีรต ิ
และถวายความจงรกัภกัด ีต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

๒) เพื่อปลกูฝงัใหทุ้กคนเป็นคนด ีบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม อยูร่่วมกนัใน 



สงัคมทีห่ลากหลายวฒันธรรมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
๓) เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถประมวลความรู ้และแนวคดิมาเป็นแนวทางใน 

การด ารงชวีติ และปฏบิตัตินตามหลกัค าสอนของศาสนา 
                  ๔) เพื่อใหทุ้กคนมศีลีธรรม มสีมาธ ิมคีวามสามคัค ีรูจ้กัเสยีสละ                           มี
ความกตญัญตู่อผูม้พีระคุณ รูจ้กัและเขา้ร่วมการปฏบิตัศิาสนกจิทางศาสนาเป็นประจ า 

เป้าหมาย 
            ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจน บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคน  เขา้ร่วมการปฏบิตัศิาสนกจิทีว่ดัอยา่งน้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ 

ระยะเวลา 
            ปฏบิตัศิาสนกจิทุกเดอืนในวนัขึน้  ๑๕ ค ่า  หรอืวนัแรม  ๑๕  ค ่า   ในช่วงเวลาเปิดเรยีน
ทุกเดอืน 
 สถานท่ี 
            โรงเรยีน วดัในเขตบรกิาร หรอืทุกวดัทีส่นใจเขา้ร่วมปฏบิตัศิาสนกจิตามความตอ้งการ 
 วิธีด าเนินการ 

๑) พานกัเรยีนไปวดั หรอืปฏบิตัธิรรม ทีโ่รงเรยีนในวนัธรรมสวนะ ก าหนด 
ทุกวนัทีเ่ป็นวนัขึน้ ๑๕  ค ่าหรอืวนัแรม   ๑๕ ค ่า   เป็นการก าหนดประชุมฟงัธรรมของพุทธบรษิทั    
โดยถอืวา่การฟงัธรรมตามกาลเวลาทีก่ าหนดเป็นประจ า  ยอ่มก่อใหเ้กดิสตปิญัญา สริมิงคลแก่ผูฟ้งั  
อยา่งน้อยไดร้บัธรรมเสวนานิสงสอ์ยูแ่ลว้   การฟงัธรรมนี้  พระพุทธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้ ใหทุ้กคนละเวน้
การประพฤตกิจิทีเ่ป็นบาปต่างๆ  และปฏบิตัสิมาทานศลี  รบัศลี ๕ หรอืศลี  ๘   ซึง่นบัวา่เกดิประโยชน์
แก่ผูป้ฏบิตั ิ  และไดร้บัอานิสงสแ์ห่งการฟงัธรรม ๕ ประการ คอื 

      ๑.๑)  ผูฟ้งัธรรมยอ่มไดฟ้งัสิง่ทีย่งัไม่เคยฟงั 
                    ๑.๒) สิง่ใดไดเ้คยฟงัแลว้ แต่ไม่เขา้ใจชดั ยอ่มเขา้ใจสิง่นัน้ชดั 
                   ๑.๓) บรรเทาความสงสยัไดช้ดัเจน 
                    ๑.๔)  ท าความเหน็ใหถ้กูตอ้ง 
                   ๑.๕)   จติของผูฟ้งัยอ่มผ่องใส 
  ๒)   การไหวพ้ระสวดมนต ์ ก าหนดใหทุ้กคนสวดมนตเ์พื่อเป็นการสรรเสรญิ 
คุณพระรตันตรยั คอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ โดยบทสวดมนตน์ ามาจากพระสตูรต่าง ๆ ใน
พระไตรปิฎกส่วนหนึ่ง และจากนกัปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทีแ่ต่งขึน้  เพื่อน ามาเป็นอุบายฝึกจติ และ
ฝึกสมาธ ิ  ขณะสวดใหร้ะลกึถงึพระพุทธคุณ และค าส ัง่สอนของพระพุทธองค ์  โดยปฏบิตัทิุกวนัขึน้ ๑๕  
ค ่า   หรอื  วนัแรม ๑๕  ค ่า  หรอืตามเวลาสะดวกทีแ่ต่ละสถานศกึษาเหน็สมควร  ดงัตวัอยา่ง 
 
วนั เดอืน  ปี รายการ ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนดตาม
ความ

๑.  น าเสนอกจิกรรมต่อกลุ่มบรหิารเพื่อขออนุมตั ิ  
๒.  เขา้ร่วมประชุมหวัหน้าระดบัเพื่อชีแ้จงการด าเนินงาน 

ครผููร้บัผดิชอบ 
โครงการคุณธรรม 



เหมาะสม
อยา่งน้อย
เดอืนละ  ๑   
ครัง้ 
 
 
 
 

๓.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและตดิตามงานในระดบั 
       ต่าง ๆ 
๔.  ส่งรายชื่อหวัหน้าสายชัน้  เขา้ร่วมสมัมนาการพฒันา 
      สถานศกึษาสู่ ความเป็นเลศิดา้นศลีธรรมและอบรมวจิยัเชงิ   
    ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมทีส่ถานศกึษา  หรอืทีว่ดัตาม 
    สถานศกึษาก าหนด (ปฏบิตัธิรรมในขึน้ ๑๕  ค ่าหรอื วนั 
     แรม ๑๕   ค ่า  และสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัธรรมสวนะ 
๕.  ประชุมวางแผนเพื่อพฒันาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลศิ 
      ดา้นศลีธรรมและอบรมวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 
      ใหแ้ก่คณะคร ู ผูบ้รหิาร   นกัเรยีน   คณะกรรมการ 
      สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้โรงเรยีน       

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ครคูุณธรรมฯ 
ผูอ้ านวยการ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

 
         ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
   ๑) ผููู ้บริหาร ครู ูนูกัเรยีน  ทุกคน เป็นผูม้วีฒันธรรมและด ารงชวีติไดอ้ยา่งมี
ความสุขตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ 
  ๒) ผูบ้รหิาร  คร ู นกัเรยีน  และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน                      
รอ้ยละ ๙๐  มศีลีธรรม มสีมาธ ิมคีวามสามคัค ีรูจ้กัเสยีสละ  มคีวามกตญัญตู่อผูม้พีระคุณ  รูจ้กั และเขา้
ร่วมการปฏบิตัศิาสนกจิทางศาสนาเป็นประจ า 

การวดัผลประเมินผล 
๑) สงัเกตพฤตกิรรม 
๒) สมัภาษณ์   

                     
                กิจกรรมท่ี ๑๗  ผู้บริหาร คร ูนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบติัธรรมอย่างน้อยปีละ๑ คร ัง้ 
             วตัถปุระสงค ์
                    ๑) เพื่อใหค้ร ูผูบ้รหิาร นกัเรยีนทุกคนเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรม ฝึกนัง่สมาธ ิพฒันาจติ 
อยา่งน้อยปีละ  ๑  ครัง้ 
                           ๒) เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทย 
มคีวามตระหนกั เหน็ความส าคญั และยดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมี
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พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และรูจ้กัหลกีเลีย่งห่างไกลยาเสพตดิ  มคีวามกตญัญกูตเวท ีและรูจ้กั
อนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
                            ๓) เพื่อสรา้งจติส านึก อาสาชุมชน ร่วมพฒันาเดก็ และเยาวชน 
                     ๔) เพื่อพฒันากจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม ๓ ประการ  (บา้น  วดั  โรงเรยีน) 
            เป้าหมาย 

คร ู ผูบ้รหิาร   นกัเรยีน กรรมการสถานศกึษา  บุคลากรในหน่วยงาน  ทุกคน 
เขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมนัง่สมาธ ิ พฒันาจติ  ปีละ  ๑  ครัง้ 
           ระยะเวลา 
        ช่วงเปิดเรยีนก่อนเขา้พรรษาหรอืตามความเหมาะสม ประมาณ ๒ คนื ๓ วนั 
           สถานท่ี 

          โรงเรยีน หรอืวดัในชุมชน หรอืพระอารามหลวง เป็นตน้ 
           แนวทางด าเนินการ 
                    ๑) ภาคปรยิตัธิรรม มกีารอบรมหลกัธรรมเบือ้งตน้ เช่น ทาน ศลี ภาวนา คหิปิฏบิตั ิ           
(ธรรมส าหรบัฆราวาส) และขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ขีองไทย พุทธประวตั ิและ ศาสนพธิ ีเป็นตน้ 

     ๒) ภาคปฏบิตั ิฝา่ยจดัจะก าหนดการอบรมประจ าวนั เช่น กจิกรรมท าวตัร 
สวดมนต ์เชา้-เยน็ ในตอนกลางวนัมกีารฟงัธรรมประกอบการฝึกปฏบิตัพิระกมัมฎัฐาน ตอนกลางคนื            
มกีารฝึกกมัมฎัฐาน (ต่อ) และสอบอารมณ์จากการปฏบิตั ิและขอค าแนะน าจากพระวทิยากรทีใ่หก้าร
อบรมสัง่สอน 

     ๓) ขอ้ปฏบิตัริะหวา่งการเขา้รบัการอบรม 
                      ๓.๑) ผูเ้ขา้อยูอ่บรมธรรมปฏบิตั ิใหถ้อืศลี  ๕ หรอื ศลี ๘  ตามทีโ่รงเรยีนก าหนด
          ๓.๒) เตรยีมของใชส้่วนตวั เช่น สบู่ ยาสฟีนั ยาประจ าตวั เป็นตน้ 
                       ๓.๓) เตรยีมเสือ้ผา้ชุดขาว หรอืชุดของสถาบนั 

                                 ๓.๔) เคารพกฎระเบยีบของขอ้บงัคบัทีท่างวดัก าหนด 
                                 ๓.๕) เป็นผูม้สีุขภาพร่างกายแขง็แรง 
                                 ๓.๖) เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยัในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
                                 ๓.๗) เป็นผูม้คีวามอดทนในการเขา้ร่วมกจิกรรม เป็นตน้ 
 
 
                                 ๓.๘) ขอ้หา้มระหวา่งการเขา้รบัการอบรม 
                              ๓.๘.๑) หา้มเสพยส์ิง่เสพตดิของมนึเมาทุกชนิด เช่น สุรา บุหรี ่
                                ๓.๘.๒)หา้มพกพาอาวธุ หรอืของมคีมต่าง ๆ ตดิตวัมา       
                              ๓.๘.๓) หา้มประพฤตตินในทางทีจ่ะขาดความสามคัค ีหรอื
ก่อใหเ้กดิเรื่องทะเลาะววิาทกนั 



                   ๓.๘.๔) หา้มฟงัวทิย ุหรอือุปกรณ์ทีเ่ป็นเครื่องเสยีงต่าง ๆ  
และหา้มใชเ้ครื่องมอืสื่อสาร 

๓.๘.๕) หา้มอ่านหนงัสอือ่านเล่น       
                   ๓.๘.๖) หา้มพดูโออ้วดผลการปฏบิตัธิรรม 
                   ๓.๘.๗) หา้มท าความสกปรกในบรเิวณวดั 

                                                   ๓.๘.๘) ในระหวา่งการอบรม หา้มออกนอกบรเิวณวดั โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต เป็นตน้ 
              ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

๑) เดก็และเยาวชนรอ้ยละ ๙๐ เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และ 
ความเป็นไทย มคีวามตระหนกัเหน็ความส าคญั และยดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข มคีวามกตญัญกูตเวท ีและรูจ้กัอนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

๒) นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มจีติส านึก อาสาชุมชน ร่วมพฒันา 
๓) นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ ของนกัเรยีน ไดน้ าความรูไ้ปใชใ้น 

ชวีติประจ าวนั 
   ๔) นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๕  มพีฒันาดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและห่างไกลยาเสพตดิ 

แนวทางการวดัผลประเมินผล 
                    ๑)  สงัเกตพฤตกิรรม 
                    ๒)  สมัภาษณ์ 
                    ๓)  แบบประเมนิการผ่านกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
แนว ทางการ
ด าเนินการ ด้านท่ี ๔  ด้าน
การส่งเสริม วิถีพทุธ 

 
 กิจกรรมท่ี ๑๘ ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  

ศีล สมาธิ ปัญญา 



 วตัถปุระสงค ์  
๑) เพื่อใหน้กัเรยีนเลอืกบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
๒) เพื่อหลกีเลีย่งโรคอว้น และโรคอื่นๆ จากอาหารขยะ 
๓) เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้โทษจากการรบัประทานอาหารขยะ 

เป้าหมาย 
 นกัเรยีนในโรงเรยีนทุกคน  

แนวทางด าเนินการ 
โรงเรียนไม่จ าหน่ายอาหารขยะในโรงเรียน 

   อาหารขยะ ไดแ้ก่ขนมกรุบกรอบ บะหมีซ่อง และน ้าอดัลม  อาหารกลุ่มนี้เป็น
แป้งทีข่ดัสเีอาเสน้ใย และวติามนิออกหมด น ้าตาลกฟ็อกขาว แลว้แถมเตมิดว้ยสารแต่งส ีแต่งกลิน่ กบั
ผงชรูสเขา้ไป  ตามดว้ยกระบวนการทอดในน ้ามนัซ ้าๆ เวลาทีร่่างกายรบัเอาแป้งขดัขาวหรอืน ้าตาล
ฟอกขาวเขา้ไป จะยอ่ยแลว้ดดูซมึเขา้สู่เซลลอ์ยา่งรวดเรว็ เขา้สู่วงจรชวีเคมทีีเ่รยีกวา่ วงจรเครปส ์
ภายในเซลลแ์ลว้เผาผลาญใหเ้กดิพลงังานทนัท ีโดยปกตวิงจรเคมนีี้ตอ้งการวติามนิบที ัง้กลุ่ม ท าหน้าที่
เป็นโคเอนไซมเ์พื่อจรรโลงใหก้ระบวนการเคมผี่านไปโดยราบรื่น ในเมื่อไม่ไดร้บัวติามนิมาพรอ้มกบั
อาหาร  ร่างกายจะตอ้งใชว้ติามนิทีเ่ป็นทุนเก่า ซึง่ปกตใิชอ้ยูใ่นเซลลส์มอง มาช่วยใหก้ลา้มเนื้อไดเ้ผา
ผลาญใหเ้กดิก าลงังาน  ผลกค็อื เมื่อกนิอาหารกลุ่มนี้บ่อยๆ วติามนิบจีะหมดไปจากระบบประสาทอยา่ง
รวดเรว็ เป็นเหตุใหเ้กดิอาการต่างๆ เช่นสมองมนึงง สมาธสิ ัน้ หงุดหงดิ ซุกซนเกนิเหตุ และง่วงเหงาซมึ
เซา  สารแต่งส ีแต่งกลิน่ สารกนับดู สารกนัเชือ้ราและผงชรูส เป็นสารเคมทีีร่่างกายไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
มเีป็นเพยีงกบัดกัทีล่่อตาล่อลิน้ใหก้นิไม่ย ัง้กลนืไม่หยดุเท่านัน้เอง  เมื่ออยูใ่นร่างกายกร็งัแต่จะเป็นขยะที่
เป็นภาระแก่ตบัและไตของเดก็ๆตอ้งคอยขบัออก ไตและตบัน้อยๆของเดก็เหล่านี้จงึตอ้งท างานหนกั 
และเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิโรคไตวาย ตบัอกัเสบ ไขมนัพอกตบั และมะเรง็ในเวลาทีไ่ม่นาน 
กระบวนการผลติทีใ่ชน้ ้ามนัทอดซ ้าๆ ในวนัหนึ่งๆทีโ่รงงานทอดบะหมีซ่อง เครื่องจกัรแต่ละเครื่องจะ
ทอดบะหมีไ่ด ้๕๐,๐๐๐ ซองต่อวนั  ผลกค็อื กระบวนการเผาไหมท้ าใหเ้กดิอนุมลูอสิระ ซึง่ยงิท าลาย
โครงสรา้งของกรดไขมนัในน ้ามนั แตกตวัเป็นสารโมโนเมอร ์ไดเมอร ์ไตรเมอร ์โพลเีมอร ์บา้งมว้นตวั
แลว้จบักบัคลอไรด ์กลายเป็นสารไดออ็กซนิ ซึง่ทัง้หมดเป็นบัน่ทอนภมูติา้นทาน เป็นเหตุใหเ้ดก็ๆ
เหล่านี้ภมูติา้นทานต ่าภมูแิพ ้และก่อมะเรง็ในทีสุ่ด 

 ปญัหาเดก็อว้นในภมูภิาคเอเชยีพบในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทัว่ภมูภิาค สงิคโปรเ์ป็น
ประเทศหนึ่งทีต่ระหนกัถงึปญัหานี้ก่อนใครเพื่อน เมื่อเกอืบ ๑๐ ปีทีแ่ลว้ รฐัมนตรสีาธารณสุข               
นายยอรจ์ เยยีวของสงิคโปรถ์งึกบัประกาศโผงผางในงานแจกรางวลัประจ าปีแก่เดก็ปญัญาเลศิของ
สงิคโปรว์า่ ปญัหาความอว้นในเดก็นอกจากท าใหเ้สีย่งต่อปญัหาสุขภาพนานบัประการแลว้ ความอว้น
ยงัคู่กบั “อาการฉลาดน้อย” อกีดว้ย 
  เดก็ไทยอว้นไดก้ีว่ธิ ีเป็นปญัหาทีพ่งึใคร่ครวญหาค าตอบ กล่าวคอื 

ประการแรก ภาวะขาดการออกก าลงักาย เกมกด และเกมคอมพวิเตอรก์ลายเป็นเครื่องเล่นหลกั



ของเดก็สมยัปจัจุบนั ท าใหเ้ดก็ขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย เกดิเป็นปญัหาความอว้น 
ประการสอง ภาวะการกนิอาหารลน้เกนิและอาหารผดิส่วน อาหารทีเ่ดก็ไทยกนิมากและก่อ

ความอว้นไดแ้ก่อาหาร ๓ ชนิดหลกัคอื อาหารขยะ อาหารฟาสตฟู้์ด และผลติภณัฑน์ม 
                 แหล่งขอ้มลู : คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร - www.pharm.su.ac.th 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

๑) นกัเรยีนมสีุขภาพจติ สุขภาพกายด ี
๒) นกัเรยีนเหน็คุณค่าของเงนิ  ไม่ใชจ้่ายฟุม่เฟือย 
๓) นกัเรยีนรบัประทานอาหารทีม่คีุณค่า และเป็นเวลา ไม่จุกจกิ 

การประเมินผล 

๑) สอบถามความคดิเหน็การใชจ้่ายเงนิของนกัเรยีน 
๒) ประกวดเรยีงความ เรื่อง การใชจ้่ายเงนิ เป็นตน้ 
๓) สงัเกตพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร 

 
   กิจกรรมท่ี ๑๙  ไม่ด ุด่านักเรียน 

 
อนัจติใจเดก็ใชด่นิหรอืหนิอ่อน 

ถงึเคาะกรอ่นหรอืแต่งป ัน้อย่ามัน่หมาย 

วา่จะเหมอืนแมพ่มิพใ์หญ่ไปทกุราย 

เพราะเดก็ไซรห้ลายชนดิจตินานา 
ขอแต่เราผูใ้หญ่เขา้ใจเดก็ 
เรือ่งใหญ่เลก็ทีเ่หน็เป็นปญัหา 
จงเขา้ใจในแงจ่ติวทิยา 
อย่ามวัด่าเมือ่เดก็ไมเ่ขา้ใจเอย 

 

ประเดน็ครไูม่ดุ ด่า นกัเรยีนนัน้  หมายถงึ การไม่ใชค้ าหยาบ ค าไม่สุภาพ หรอืค าพดูกระทบถงึ
พ่อแม่ ผูป้กครอง  เป็นตน้ 

วตัถปุระสงค ์  
๑) เพื่อใหน้กัเรยีนมสีุขภาพจติด ีรกัคร ูรกัการเรยีน รกัโรงเรยีน 
๒) เพื่อใหน้กัเรยีนได ้/เหน็แบบอยา่งทีด่ ีดงัค าสุภาษติทีว่า่    

“ส าเนียงส่อภาษา กริยิาส่อสกุล” 
เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีน 

 วิธีด าเนินการ  

http://www.pharm.su.ac.th/


๑) โรงเรยีนก าหนดเป็นนโยบาย ในการท าโทษนกัเรยีนตามความเหมาะสม 
๒) จดัมกีจิกรรมประกวดมารยาทงาม พดูจาไพเราะ  
๓) จดักจิกรรม การพดูหน้าเสาธง หรอื หน้าหอ้งเรยีน ช่วงโฮมรมู 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
๑) ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทุกคน มกีริยิา วาจาสุภาพ  
๒) นกัเรยีนมสีุขภาพจติด ี 
๓) นกัเรยีนรกัคร ูรกัโรงเรยีน  ไม่ขาดเรยีนโดยไม่จ าเป็น 

การประเมินผล 
๑) สอบถาม นกัเรยีน ผูป้กครอง 
๒) สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน 

 
กิจกรรมท่ี ๒๐ ช่ืนชมคณุความดีหน้าเสาธงทุกวนั 
วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อเสรมิสรา้งขวญั ก าลงัใจใหผู้ท้ าความด ี
๒) เพื่อประชาสมัพนัธ ์ความดทีีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน 
๓) เพื่อเป็นตวัอยา่ง การท าความด ี

เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทุกคน 
วิธีด าเนินการ 

๑) จดักจิกรรมต่าง ๆ และสรุป น าเสนอหน้าเสาธงทุกกจิกรรม 
๒) ประชาสมัพนัธค์วามดทีีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน 
๓) จดักจิกรรมเสรมิสรา้งการท าความดใีนโรงเรยีน 
๔) จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนน าเสนอขา่วการท าความดจีากหนงัสอืพมิพแ์ลว้น าเสนอหน้า

เสาธง 
๕) จดัป้ายนิเทศ น าความดทีีเ่สนอหน้าเสาธงจดัไวใ้หน้กัเรยีนอ่าน อกีทางหนึ่ง 
๖) จดัท าแฟ้ม ความดขีองโรงเรยีน  ตามล าดบัวนัที ่เหตุการณ์ทีเ่กดิ 
๗) กจิกรรมหน้าเสาธง ใหเ้ป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความด ี หรอืเรื่องด ีๆ สรา้งสรรค ์

(หากมเีรื่องทีม่ปีญัหา ควรมกีรรมการ คดิคน้หาวธิแีกป้ญัหา แลว้จงึน าเสนอปญัหา
และวธิแีกป้ญัหา เพื่อขอความร่วมมอืจากบุคลากรในโรงเรยีน) 
 

 ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
๑) นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ มาโรงเรยีนทนัเวลาเขา้แถว 
๒) โรงเรยีนมป้ีายประชาสมัพนัธค์วามด ี



การประเมินผล 
๑) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน ผูป้กครอง 
๒) ตรวจสอบแฟ้มความดขีองโรงเรยีน (กจิกรรมหน้าเสาธง) 

 
กิจกรรมท่ี ๒๑  โฮมรมูเพ่ือสะท้อนความรู้สึก 
วตัถปุระสงค ์

๑)เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการท ากจิกรรมท าความด ีเพื่อ 
เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีน     

๒)เพื่อใหน้กัเรยีนมโีอกาสแสดงความรูส้กึทีไ่ดท้ าความด ี
๓)มกีารบรูณาการการท างานร่วมกนัทัง้หน่วยงานตน้สงักดัและนกัเรยีนกบับุคลากร 

ในโรงเรยีน    
เป้าหมาย 

  ๑)คร ูนกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะการอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสุข   
  ๒)นกัเรยีนมคีุณธรรมและจรยิธรรมทีด่ ีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๙๐ 
 ระยะเวลา 

           ตลอดปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 
วิธีการและขัน้ตอนในการด าเนินงาน 

  ๑) ประชุมชีแ้จงใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
  ๒) แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการ 

๓) จดัท าโครงการกจิกรรมโฮมรมู ดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ 
                         -   หลงัจากท ากจิกรรมเคารพธงชาตหิน้าเสาธงแลว้นกัเรยีนทุกคนเขา้
หอ้งเรยีน เพื่อท ากจิกรรมนัง่สมาธทิุกวนัวนัละ ๕ นาท ี

 -   นกัเรยีนออกมาเล่าเรื่องทีไ่ดท้ าความดแีละเล่าขา่วเหตุการณ์ทีพ่บเหน็ 
และไดย้นิขา่วเกีย่วกบัการท าความด ี

  -  นกัเรยีนส่งความรูส้กึทุกคนทีไ่ดท้ าความดใีนแต่ละระดบัชัน้กบั                    
ครปูระจ าชัน้   

  -  รวบรวมความรูส้กึนกัเรยีนทีไ่ดท้ าความดแีลว้ส่งประกวด            
๔) ตดิตามและประเมนิผล 
๕) สรุป / รายงานผล 

 ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 ๑) นกัเรยีนทุกคนมคีวามรูส้กึทีด่ที ีไ่ดท้ าความด ี  
  ๒) ครแูละบุคลากรมคีวามภาคภมูใิจเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
  ๓) นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เรื่อง การมาโรงเรยีนทนัเวลา 

การวดัและประเมินผล 



สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน 
ตวัอยา่งแบบสอบถามหลงัจากไดจ้ดักจิกรรมโฮมรมูเพื่อสะทอ้นความรูส้กึ 

 

รายการประเมนิ น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

ด ี ดมีาก 

๑. ระยะเวลาความเหมาะสมแต่ละกจิกรรม      
๒. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั      

      
      
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๑) นกัเรยีนทุกคนมคีวามรูส้กึทีด่ที ีไ่ดท้ าความด ี
๒) ชุมชนใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอืดา้นบุคลากร ดา้นทุนทรพัยเ์พื่อพฒันาการศกึษา   
๓) นกัเรยีนมาโรงเรยีนทนัเวลา 

 
กิจกรรมท่ี ๒๑  คร ูผู้บริหารและนักเรียนมีสมดุบนัทึกความดี 

 วตัถปุระสงค ์
๑) เพื่อ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินการ ด้านท่ี ๕  ด้านกิจกรรมประจ าวนัพระ 
 

 ๒๘. กิจกรรมสวมเสื้อขาวหรือใส่ชุดขาววนัพระ 
       การสวมชุดขาวเป็นวฒันธรรมชาวพุทธอนัดงีามทีบ่รรพชนไดป้ฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็น 



เวลายาวนาน ซึง่เป็นประดุจสญัลกัษณ์แห่งความเคารพบชูา ทีม่ต่ีอพระรตันตรยัและความตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏบิตัตินตามค าสอนของพระพุทธองคอ์ยา่งไม่เสื่อมคลาย การสวมชุดขาว  จงึถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิ
ทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ เพราะถูกตอ้งตามหลกัการแต่งกายทีด่ ี๓ ประการ คอื  มคีวามสะอาด ความสุภาพ 
และความเหมาะสม  เพราะสขีาวเป็นสิง่ทีด่สูะอาดตาและสุภาพเรยีบรอ้ย  เหมาะกบัการมาสัง่สมบุญ
กุศล  

วตัถปุระสงค ์
๑) เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย  โดยใหโ้อกาสกัเรยีนในการแสดงออกจาก 

กจิกรรมทีท่ า 
๒) เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีาม 

เป้าหมาย 
ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีน 

การด าเนินการ 
๑) จดัท าโครงการกจิกรรมประจ าวนัพระ   
๒) ประชาสมัพนัธ ์รณรงค ์ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีนทุกคนแต่งกายดว้ยชุดขาว 

หรอืเสือ้สขีาวในวนัพระ 
         การประเมินผล  
       ประเมนิผลภาพรวมในกจิกรรมดา้นที ่๕   
 

๒๗. กิจกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระ 
       ในปจัจุบนัความเจรญิทางดา้นวตัถุมมีากขึน้  ท าใหค้วามเจรญิทางจติใจ                    
ลดน้อยลง ท าใหบุ้คคลส่วนมากเกดิความเหน็แก่ตวั  ขาดการเสยีสละ เพื่อส่งเสรมิใหค้นรูจ้กั                   
การเสยีสละ การท าบุญบรจิาคทาน จงึจดักจิกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระนี้ข ึน้  เพื่อใหน้กัเรยีนได้
ตระหนกั  เขา้ใจและเป็นผูจ้รรโลงพระพุทธศาสนาประพฤตปิฏบิตัแิละสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นพลงัในการพฒันาสงัคมใหง้ดงามยิง่ ๆ ขึน้ไป    
        วตัถปุระสงค ์ 

๑)เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ระหวา่งนกัเรยีนกบัชุมชน (บวร)          
       ๒)เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ จรรโลง ศาสนาใหค้งอยูต่ลอดไป                                                              

๓)เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจและสามารถปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา การท าบุญ 

ใส่บาตร 
๔)นกัเรยีนรูจ้กัการเสยีสละ โดยการถวายอาหาร 

วิธีด าเนินการ           
  ๑) ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนทราบเกีย่วกบัความส าคญัของการท าบุญใส่บาตร  โดย
อาจจดัในเสยีงตามสายหรอืครปูระกาศหน้าเสาธง 



๑. ก าหนดใหน้กัเรยีนท าบุญใส่บาตรในวนัพระ หรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ  ๑  ครัง้ 
๒. เชญิชวนใหน้กัเรยีนไดใ้ส่บาตรในวนัพระ หรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ  ๑  ครัง้ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ครคูวรชีแ้นะหรอืใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนเกีย่วกบัการใหท้าน 
๒. ครอูาจสอดแทรกธรรมะในการสอนในชัว่โมงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

๖.   กิจกรรมรกัษาศีล ๕  ในวนัพระ 
 

หลกัการและเหตผุล 

การรกัษาศลี คอื ความประพฤตดิ ีหรอืประพฤตชิอบ ทางกายและวาจา การรกัษากายวาจา  
ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นพืน้ฐานของการท าความดทีุกอยา่ง บุคคลควรไดม้กีารปฏบิตัคิวบคู่กบัการรกัษาศลี                   
ดว้ยเหตุวา่มผีูม้ศีลียอ่มเป็นบ่อเกดิของคุณธรรมต่าง ๆ จะน าพาและเป็นแนวทางแห่งการท าความด ีและ
จรรโลงชวีติ ส่งเสรมิใหเ้กดิความสงบสุข การประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ป็นคุณงามความด ีเพื่อความสงบสุขของ
ตนเองและสงัคม ไดแ้ก่ ศลี ๕ (เบญจศลี) และธรรม ๕ (เบญจธรรม)  การรกัษาศลี  ถูกก าหนดขึน้เพื่อเอือ้
ต่อการเลอืกปฏบิตัติามความพรอ้มของพุทธศาสนิกชน โดยแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คอื           
           ๑. ปกตอุิโบสถ คอื อุโบสถทีร่บัรกัษากนัตามปกตเิฉพาะวนัหนึ่งกบัคนืหนึ่ง 
           ๒. ปฏชิาครอุโบสถ คอื อุโบสถทีร่บัรกัษาเป็นพเิศษกวา่ปกตธิรรมดา คอื รกัษาคราวละ ๓ วนั 
จดัเป็นวนัรบัวนัหนึ่ง วนัรกัษาวนัหนึ่ง และวนัส่งอกีวนัหนึ่ง                                                                 
         แต่โดยเนื้อแทแ้ลว้ ทัง้สองประเภทกม็ขี ึน้เพื่อมุ่งใหพุ้ทธศาสนิกชนมโีอกาสรกัษากาย วาจา ใจ ให้
บรสิุทธิ ์ตามหวัใจของพระพุทธศาสนานัน่เอง 
 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย  โดยใหโ้อกาสกัเรยีนในการแสดงออกจากกจิกรรมทีท่ า 
๒. เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่ศลีธรรมอนัดงีาม 

 
การด าเนินการ 
              เชญิชวนคร ู นกัเรยีนทุกคนรกัษาศลี ๕   ในวนัพระ 
 



ข้อเสนอแนะ  
 -   ครคูวรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัศลี  ๕   
 
                            
 
 
 
 
 

หน้า 

๘.  กิจกรรมพาครนัูกเรียนเข้าวดัวนัพระ 
หลกัการและเหตุผล 

พุทธศาสนิกชนสามารถปฏบิตัศิาสนกจิในวนัธรรมสวนะ คอื วนัก าหนดประชุมฟงัธรรมของพุทธ
บรษิทั ทีเ่รยีกเป็นค าสามญัโดยทัว่ไปวา่ "วนัพระ" เป็นประเพณีนิยมของพุทธบรษิทั ทีไ่ดป้ฏบิตัสิบืเนื่อง
กนัมาแลว้แต่ครัง้พุทธกาล โดยถอืวา่การฟงัธรรมตามกาลทีก่ าหนดเป็นประจ าไว ้ยอ่มก่อใหเ้กดิ
สตปิญัญา และสริมิงคงคลแก่ผูฟ้งั อยา่งน้อยไดร้บัธรรมสวนานิสงสอ์ยูแ่ลว้ วนัก าหนดฟงัธรรมนี ้
พระพุทธเจา้ทรงบญัญตัไิวใ้นเดอืนหนึ่ง ๆ ทัง้ขา้งขึน้ และขา้งแรมรวม ๔ วนั ไดแ้ก่ 
    ๑. วนัขึน้ ๘ ค ่า 
  ๒. วนัขึน้ ๕ ค ่า 
  ๓. วนัแรม ๘ ค ่า 
   ๔. วนัแรม ๑๔ หรอื ๑๕ ค ่า (หากตรงกบัเดอืนขาด เป็นแรม ๑๔ ค ่า)            

                  
วตัถปุระสงค ์
๑. เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย โดยใหโ้อกาสนกัเรยีนในการแสดงออกจากกจิกรรมทีท่ า 
๒. เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่ศลีธรรมอนัดงีาม 

 
การด าเนินการ 
๑. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนทราบเกีย่วกบัความส าคญัของการท าบุญในวนัพระ โดยอาจจดัใน

เสยีงตามสายหรอืครปูระกาศหน้าเสาธง 
๒. เชญิชวนคร ู นกัเรยีนทุกคนเขา้วดัท าบุญ  ๕   ในวนัพระ 

 



ข้อเสนอแนะ  
 -   ครคูวรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัประโยชน์ของการท าบุญในชัว่โมงเรยีนหรอืกจิกรรมโฮมรมู     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การวดัและประเมินผล 

  

กิจกรรม 
ระดบัผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.  กจิกรรมฟงัเทศน์ในวนัพระ      
๒.  กจิกรรมสวดมนตแ์ปลในวนัพระหรอืประจ า
สปัดาห ์

     

๓.  กจิกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระ 
 

     

๔.  กจิกรรมจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม      
๕.  กจิกรรมสวมเสือ้ขาวหรอืใส่ชุดขาววนัพระ      
๖.  กจิกรรมรกัษาศลี ๕  ในวนัพระ      
๗.  กจิกรรมพาครนูกัเรยีนเขา้วดัวนัพระ      

 
เกณฑก์ารประเมนิ 
 ระดบั ๑   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละน้อยกวา่รอ้ยละ  ๖๙ 
 ระดบั ๒   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ  ๗๐-๗๙ 
 ระดบั ๓  หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ ๘๐-๘๙ 
 ระดบั ๔   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ  ๙๐  ขึน้ไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค์ 
๑.  เพื่อใหป้ระชาชน นกัเรยีน  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เขา้วดัฟงัธรรมและ

ประกอบพธิทีางศาสนาในวนัพระ 
๒.  เพื่อเพื่อใหป้ระชาชน นกัเรยีน  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา น าหลกัธรรมทาง

พุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
๓. เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเผยแพร่คุณธรรมจรยิธรรมแก่นกัเรยีนและประชาชนทัว่ไป 

 

๑.  กิจกรรมฟังเทศน์ในวนัพระ 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 เนื่องจากความเสื่อมโทรมทางดา้นจติใจควบคู่กบัความเจรญิทางดา้นวตัถุ  เพราะภาวะทาง
เศรษฐกจิผนัแปรไป   เดก็ขาดความอบอุ่นทางครอบครวั  สงัคมทางบา้นเสื่อมโทรมท าใหม้ผีลต่อปญัหา
สงัคม  การฟงัเทศน์เป็นวธิหีนึ่งในการสอนธรรมแก่เดก็โดยทางออ้ม  โดยใชห้ลกัธรรมและ ค าสอนของ
พุทธศาสนาใหก้บันกัเรยีน   เพื่อทีจ่ะใหน้กัเรยีนประพฤตปิฏบิตัใิหเ้ป็นนิสยัและสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
ทุกสถานการณ์   ตลอดจนทีจ่ะมุ่งเน้นใหน้กัเรยีนเขา้ใจธรรมชาตขิองโลกและชวีติทีแ่ทจ้รงิและฝึกให้
นกัเรยีนสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เป็นแบบอยา่ง         
ทีด่แีละเป็นพลงัในการพฒันาสงัคมใหง้ามยิง่ ๆ ขึน้ไป  

วตัถปุระสงค ์ 

๑. เพื่อช่วยขดัเกลาจติใจคนใหอ่้อนโยนลง 
๒. เพื่ออบรมหรอืส่งเสรมิทางดน้จติใจ 
๓. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

วิธีด าเนินการ  



๑. เปิดเทปเกีย่วกบัธรรมะหรอืนิมนตพ์ระมาอบรมธรรมะใหก้บันกัเรยีนในวนัพระ   
๒. ก่อนเขา้ชัน้เรยีนและในเวลาพกั  เปิดเทปเกีย่วกบัธรรมะโดยอาจท าเป็นรายการเสยีงตาม

สาย 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ใหค้รผููส้อนวชิาศลีธรรมสอดแทรกเพลงธรรมะในชัว่โมงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีน 
๒. ใหค้รทูีส่อนวชิาดนตรเีลอืกเพลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมชาต ิและชวีติสอดแทรกดว้ย 

หน้า 

๒.  กิจกรรมสวดมนต์แปลในวนัพระหรือประจ าสปัดาห์ 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ดว้ยนกัเรยีนทัง้หลายซึง่เป็นเยาวชนของชาต ิ ยงัไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาดพีอ  ยงั
ไม่รูจ้กัการสวดมนตท์ีถู่กตอ้ง  ไม่เขา้ใจพระธรรมซึง่เป็นหวัใจของพุทธศาสนา  จงึใหม้กีจิกรรมสวดมนต์
แปลในวนัพระนี้ข ึน้  เพื่อใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกั เขา้ใจและเป็นผูจ้รรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อทีจ่ะได้
ประพฤตปิฏบิตัแิละสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นพลงัในการ
พฒันาสงัคมใหง้ดงามยิง่ ๆ ขึน้ไป    

วตัถปุระสงค ์ 

๑.  นกัเรยีนสามารถสวดท านองสรภญัญะได ้ และสวดมนตแ์ปลบางบทได ้                            
๒. เพื่อใหรู้ถ้งึคุณบดิา มารดา คร ู อาจารย ์                                                       ๓. 
เพื่อใหน้ าค าส ัง่สอนของพระพุทธศาสนาไปใชใ้นชวีติประจ าวนั                                   ๔. 
ใหน้กัเรยีนมคีวามเมตตากรุณา มคีวามรกัและศรทัธาในพระพุทธศาสนา 

วิธีด าเนินการ  

๑. ท าปฏทินิและแผนปฏบิตัทิุกวนัพระหรอืวนัสุดสปัดาห ์  
๒. แบ่งครทูีป่รกึษาแต่ละระดบัชัน้ 
๓. ตัง้คณะกรรมการนกัเรยีนแต่ละระดบัรบัผดิชอบ 
๔. ใหน้กัเรยีนเป็นผูด้ าเนินการ  โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา 
๕. เชญิวทิยากรมาบรรยายธรรมประกอบในบางโอกาส 

ข้อเสนอแนะ 

๑. นกัเรยีนทุกคนตอ้งท าดว้ยความศรทัธา 



๒. สถานทีใ่นการจดักจิกรรมควรอยูใ่นทีส่งบ 
๓. เวลาตอ้งเหมาะสม  (คาบแรกของวนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 
 

๓.   กิจกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระ 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ในปจัจุบนัความเจรญิทางดา้นวตัถุมมีากขึน้  ท าใหค้วามเจรญิทางจติใจลดน้อยลง ท าใหบุ้คคล
ส่วนมากเกดิความเหน็แก่ตวั  ขาดการเสยีสละ เพื่อส่งเสรมิใหค้นรูจ้กัการเสยีสละ การท าบุญบรจิาคทาน 
จงึจดักจิกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระนี้ข ึน้  เพื่อใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกั  เขา้ใจและเป็นผูจ้รรโลง
พระพุทธศาสนาประพฤตปิฏบิตัแิละสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เป็นแบบอยา่งทีด่แีละ
เป็นพลงัในการพฒันาสงัคมใหง้ดงามยิง่ ๆ ขึน้ไป    

วตัถปุระสงค ์ 

๑) เพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ระหวา่งนกัเรยีนกบัชุมชน บา้น  วดั และโรงเรยีน 
๒) เพื่อเป็นการจรรโลงศาสนาใหค้งอยูต่ลอดไป                                                              
๓) เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจและสามารถปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา ในเรื่องการท าบุญใส่บาตร 
๔) ใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเสยีสละ โดยการถวายอาหาร 

วิธีด าเนินการ  

๓. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนทราบเกีย่วกบัความส าคญัของการท าบุญใส่บาตร  โดยอาจจดัใน
เสยีงตามสายหรอืครปูระกาศหน้าเสาธง 

๔. ก าหนดใหน้กัเรยีนท าบุญใส่บาตรในวนัพระ หรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ  ๑  ครัง้ 
๕. เชญิชวนใหน้กัเรยีนไดใ้ส่บาตรในวนัพระ หรอือยา่งน้อยสปัดาหล์ะ  ๑  ครัง้ 

ข้อเสนอแนะ 



๓. ครคูวรชีแ้นะหรอืใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนเกีย่วกบัการใหท้าน 
๔. ครอูาจสอดแทรกธรรมะในการสอนในชัว่โมงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.  กิจกรรมจิตอาสาดแูลสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ในสงัคมปจัจุบนัความเจรญิทางดา้นวตัถุมมีากขึน้  ท าใหส้งัคมเปลีย่นแปลงไป  ท าใหค้นเหน็แก่
ตวัมากขึน้  ความเจรญิทางจติใจลดน้อยลง  ขาดการเสยีสละ  ดงันัน้เพื่อปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีวาม
เสยีสละ  มรีะเบยีบวนิยั  เคารพกฎเกณฑข์องสงัคม  มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม   จงึจดั
กจิกรรมจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้มนี้ข ึน้  เพื่อใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกั  เขา้ใจและเป็นผูจ้รรโลง
พระพุทธศาสนาประพฤตปิฏบิตัแิละสามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เป็นแบบอยา่งทีด่แีละ
เป็นพลงัในการพฒันาสงัคมใหง้ดงามยิง่ ๆ ขึน้ไป    

วตัถปุระสงค ์ 

๑. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึความจ าเป็นทีพ่ลเมอืงทีด่จีกัตอ้งรกัษาทรพัยส์มบตัขิองส่วนรวม 
๒. เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัเสยีสละ  ในการดแูลสิง่แวดลอ้มและชุมชนส่วนรวม 
๓. เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ 

วิธีด าเนินการ  

๑. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนทราบเกีย่วกบัความส าคญักจิกรรมจติอาสาดแูลสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยอาจจดัในเสยีงตามสายหรอืครปูระกาศหน้าเสาธง 

๒. จดัท าปฏทินิการปฏบิตังิานจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
๓. แบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่มและแบ่งเขตรบัผดิชอบ เพื่อปฎบิตังิานตามปฏทินิ 
๔. เชญิชวนใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ข้อเสนอแนะ 



๑. ครคูวรชีแ้นะหรอืใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนเกีย่วกบัจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้มบาตร   
๒. ครอูาจสอดแทรกธรรมะในการสอนในชัว่โมงเรยีน 
๓.  ครคูวรสรุปผลการปฎบิตังิานใหน้กัเรยีนฟงั  โดยเน้น  คตธิรรม ธรรมคอืความเสยีสละ 

 

 

 

 

 

 
หน้า 

 

๕.  กิจกรรมสวมเส้ือขาวหรือใส่ชุดขาววนัพระ 
 
หลกัการและเหตุผล 

การสวมชุดขาวเป็นวฒันธรรมชาวพุทธอนัดงีามทีบ่รรพชนไดป้ฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นเวลา
ยาวนาน ซึง่เป็นประดุจสญัลกัษณ์แห่งความเคารพบชูา ทีม่ต่ีอพระรตันตรยัและความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติน
ตามค าสอนของพระพุทธองคอ์ยา่งไม่เสื่อมคลาย การสวมชุดขาว  จงึถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีว่ญิญชูน
สรรเสรญิ เพราะถูกตอ้งตามหลกัการแต่งกายทีด่ ี๓ ประการ คอื  มคีวามสะอาด ความสุภาพ และความ
เหมาะสม  เพราะสขีาวเป็นสิง่ทีด่สูะอาดตาและสุภาพเรยีบรอ้ย  เหมาะกบัการมาสัง่สมบุญกุศล  
 
วตัถปุระสงค ์

๓) เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย  โดยใหโ้อกาสกัเรยีนในการแสดงออกจากกจิกรรมที่
ท า 

๔) เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีาม 
 
การด าเนินการ 
              ใหค้ร ู นกัเรยีนทุกคนแต่งกายดว้ยชุดขาวหรอืเสือ้สขีาวในวนัพระ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 - 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 
 

๖.   กิจกรรมรกัษาศีล ๕  ในวนัพระ 
 

หลกัการและเหตผุล 

การรกัษาศลี คอื ความประพฤตดิ ีหรอืประพฤตชิอบ ทางกายและวาจา การรกัษากายวาจา  
ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นพืน้ฐานของการท าความดทีุกอยา่ง บุคคลควรไดม้กีารปฏบิตัคิวบคู่กบัการรกัษาศลี                   
ดว้ยเหตุวา่มผีูม้ศีลียอ่มเป็นบ่อเกดิของคุณธรรมต่าง ๆ จะน าพาและเป็นแนวทางแห่งการท าความด ีและ
จรรโลงชวีติ ส่งเสรมิใหเ้กดิความสงบสุข การประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ป็นคุณงามความด ีเพื่อความสงบสุขของ
ตนเองและสงัคม ไดแ้ก่ ศลี ๕ (เบญจศลี) และธรรม ๕ (เบญจธรรม)  การรกัษาศลี  ถูกก าหนดขึน้เพื่อเอือ้
ต่อการเลอืกปฏบิตัติามความพรอ้มของพุทธศาสนิกชน โดยแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คอื           
           ๑. ปกตอุิโบสถ คอื อุโบสถทีร่บัรกัษากนัตามปกตเิฉพาะวนัหนึ่งกบัคนืหนึ่ง 
           ๒. ปฏชิาครอุโบสถ คอื อุโบสถทีร่บัรกัษาเป็นพเิศษกวา่ปกตธิรรมดา คอื รกัษาคราวละ ๓ วนั 
จดัเป็นวนัรบัวนัหนึ่ง วนัรกัษาวนัหนึ่ง และวนัส่งอกีวนัหนึ่ง                                                                 
         แต่โดยเนื้อแทแ้ลว้ ทัง้สองประเภทกม็ขี ึน้เพื่อมุ่งใหพุ้ทธศาสนิกชนมโีอกาสรกัษากาย วาจา ใจ ให้
บรสิุทธิ ์ตามหวัใจของพระพุทธศาสนานัน่เอง 
 
วตัถปุระสงค ์

๓. เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย  โดยใหโ้อกาสกัเรยีนในการแสดงออกจากกจิกรรมทีท่ า 
๔. เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่ศลีธรรมอนัดงีาม 

 
การด าเนินการ 
              เชญิชวนคร ู นกัเรยีนทุกคนรกัษาศลี ๕   ในวนัพระ 
 



ข้อเสนอแนะ  
 -   ครคูวรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัศลี  ๕   
 
                            
 
 
 
 
 

หน้า 

๘.  กิจกรรมพาครนัูกเรียนเข้าวดัวนัพระ 
หลกัการและเหตุผล 

พุทธศาสนิกชนสามารถปฏบิตัศิาสนกจิในวนัธรรมสวนะ คอื วนัก าหนดประชุมฟงัธรรมของพุทธ
บรษิทั ทีเ่รยีกเป็นค าสามญัโดยทัว่ไปวา่ "วนัพระ" เป็นประเพณีนิยมของพุทธบรษิทั ทีไ่ดป้ฏบิตัสิบืเนื่อง
กนัมาแลว้แต่ครัง้พุทธกาล โดยถอืวา่การฟงัธรรมตามกาลทีก่ าหนดเป็นประจ าไว ้ยอ่มก่อใหเ้กดิ
สตปิญัญา และสริมิงคงคลแก่ผูฟ้งั อยา่งน้อยไดร้บัธรรมสวนานิสงสอ์ยูแ่ลว้ วนัก าหนดฟงัธรรมนี ้
พระพุทธเจา้ทรงบญัญตัไิวใ้นเดอืนหนึ่ง ๆ ทัง้ขา้งขึน้ และขา้งแรมรวม ๔ วนั ไดแ้ก่ 
    ๑. วนัขึน้ ๘ ค ่า 
  ๒. วนัขึน้ ๕ ค ่า 
  ๓. วนัแรม ๘ ค ่า 
   ๔. วนัแรม ๑๔ หรอื ๑๕ ค ่า (หากตรงกบัเดอืนขาด เป็นแรม ๑๔ ค ่า)            

                  
วตัถปุระสงค ์
๓. เพื่อพฒันาบุคลกิภาพทางกาย โดยใหโ้อกาสนกัเรยีนในการแสดงออกจากกจิกรรมทีท่ า 
๔. เพื่อปลกูฝงัค่านิยมทีด่งีามใหแ้ก่เยาวชนใหรู้จ้กัรกัษาไวซ้ึง่ศลีธรรมอนัดงีาม 

 
การด าเนินการ 
๓. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนทราบเกีย่วกบัความส าคญัของการท าบุญในวนัพระ โดยอาจจดัใน

เสยีงตามสายหรอืครปูระกาศหน้าเสาธง 
๔. เชญิชวนคร ู นกัเรยีนทุกคนเขา้วดัท าบุญ  ๕   ในวนัพระ 

 



ข้อเสนอแนะ  
 -   ครคูวรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัประโยชน์ของการท าบุญในชัว่โมงเรยีนหรอืกจิกรรมโฮมรมู     
 

 

การวดัและประเมินผล 

  

กิจกรรม 
ระดบัผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.  กจิกรรมฟงัเทศน์ในวนัพระ      
๒.  กจิกรรมสวดมนตแ์ปลในวนัพระหรอืประจ า
สปัดาห ์

     

๓.  กจิกรรมท าบุญใส่บาตรในวนัพระ      
๔.  กจิกรรมจติอาสาดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม      
๕.  กจิกรรมสวมเสือ้ขาวหรอืใส่ชุดขาววนัพระ      
๖.  กจิกรรมรกัษาศลี ๕  ในวนัพระ      
๗.  กจิกรรมพาครนูกัเรยีนเขา้วดัวนัพระ      

 
เกณฑก์ารประเมนิ 
 ระดบั ๑   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละน้อยกวา่รอ้ยละ  ๖๙ 
 ระดบั ๒   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ  ๗๐-๗๙ 
 ระดบั ๓  หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ ๘๐-๘๙ 
 ระดบั ๔   หมายถงึ   นกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมวนัพระรอ้ยละ  ๙๐  ขึน้ไป 
 

 
 
 
 


