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โครงงานคณุธรรม (Moral Project) 
 
โครงงานคณุธรรมคืออะไร?  
       โครงงานคุณธรรม หรอืโครงงานความด ี เป็นนวตักรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการท าความดมีี
คุณธรรมแบบเชงิรกุ โดยใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของกจิกรรมการเรยีนรู้
นี้เอง ผ่านเทคนิควธิกีารเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงานนัน้
เกดิขึน้มาจากความสนใจและความคดิรเิริม่ของผูเ้รยีนเอง เน้นการเรยีนรูผ้่านกระบวนการกลุ่มทีล่ง
มอืปฏบิตังิานจรงิ ดว้ยความพากเพยีรพยายามอยา่งจดจอ่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาทีย่าวนาน
พอสมควร (ตอ้งท างานจรงิไมน้่อยกว่า ๒ เดอืน) ในลกัษณะวจิยัปฏบิตักิาร (action research) น าไปสู่
การแกไ้ขปญัหาดา้นความเสื่อมทรามทางศลีธรรม และส่งเสรมิการบ่มเพาะความดมีคีุณธรรมอยา่ง
เป็นรปูธรรมและเป็นระบบ รวมทัง้การขยายความมสี่วนรว่มไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศกึษาและชุมชน
ของตนเองหรอืชุมชนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
การเรียนรู้ท่ีไม่จาํกดั EDUCATION FOR ALL 
 ในเมือ่โครงงานคุณธรรมเป็นกระบวนการพฒันาคุณธรรมและความด ี โครงงานคุณธรรมนี้ จงึ
มลีกัษณะทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัทุกคน โดยไมม่ขีอ้จ ากดัว่าเรยีนสายวทิยห์รอืสายศลิป์ มอุีปกรณ์เครือ่งมอื
ทางวทิยาศาสตรห์รอืเปล่า? เป็นนกัเรยีนประถมหรอืมธัยม เพราะคุณธรรมและความดงีามนัน้ เป็น
เรือ่งทีม่คีุณค่าทีค่วรเขา้ถงึของคนทุกคนนัน่เอง 
  ไมจ่ ากดัจ านวนคน เพศ วยั สถานะ ระดบัช่วงชัน้หรอืสายวชิาทีเ่รยีน แต่สนับสนุนใหทุ้กคนมี
ส่วนรว่มใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แมว้่าจะมผี ูร้บัผิดชอบโครงงานเป็นกลุ่มเริม่ตน้ ๘-๑๐ คนกต็าม แต่โครงงาน
กก็ าหนดเงือ่นไขใหผู้ร้บัผดิชอบนี้ ตอ้งคดิวางแผนและด าเนินงานเพื่อขยายหาแนวรว่มต่อไปในรปูของ
เครอืขา่ยแกนน า สมาชกิ หรอืกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งสรา้งความมสี่วนรว่มในทุกภาคส่วนใหม้ากทีสุ่ด 
ทัง้ครอบครวั(บา้น) ศาสนา(วดั) และสถานศกึษา(โรงเรยีน)  โครงงานคุณธรรมไม่มกีตกิาควบคุม
จ านวนคนทีม่าช่วยท าโครงงาน หากใครอยากมาช่วย อยากเขา้มารว่มท างาน กเ็ขา้มาช่วยเลย 
โครงงานใดยิง่มคีนมาช่วยร่วมมอืดว้ยมากเท่าไร โครงงานนัน้ยิง่ประสบความส าเรจ็ เพราะเท่ากบัว่ามี
คนมารว่มท าความดเีพิม่มากขึน้เท่านัน้ 
 
องคร์วมแห่งความดี ท่ีไร้ขีดจาํกดั 
 ไมแ่ยกเรือ่ง ไมแ่ยกส่วน แต่ทุกเรือ่งสาระสามารถบูรณาการเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานน้ี
ไดท้ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นวชิาการดา้นใดหรอืปญัหาของใคร น าองคค์วามรูทุ้กดา้น ทุกวชิา ทุกสาระการ
เรยีนรู ้และทุกทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งไมว่่าจะเป็นศลิปะ-ดนตร-ีกฬีา สามารถน ามาปรบับูรณาการใชใ้นการท า
ความด ีท าการงาน และการสื่อสารประชาสมัพนัธโ์ครงงานไดท้ัง้สิน้ 
  ไมต่ดิขดัทีง่บประมาณ เพราะการท าโครงงานดา้นความดหีรอืคุณธรรมนี้ไมต่อ้งลงทุนดว้ย
เมด็เงนิมาก บางโครงงานลงทุนเพยีงแรงงานจากสองมอืทีค่อยเกบ็ขยะ และเมือ่แยกขยะขายกไ็ดทุ้น
มาเพิม่อกี บางโครงงานใชส้องมอืน้อยๆ บบีนวดใหพ้่อแมปู่ย่่าตายายในชุมชน  บางโครงงานมาจาก
พฤตกิรรมช่วยกนัประหยดัน ้าประหยดัไฟ  บางโครงงานมาจากการยิม้ไหวท้กัทาย ตวัอยา่งของ
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โครงงานในลกัษณะเช่นน้ีมอียูม่ากมายทีล่งทุนน้อยแต่ไดผ้ลและมคีุณค่ามาก  แต่อยา่งไรกต็าม กต็อ้ง
มกีารลงทุนเมด็เงนิในเรือ่งคุณธรรมบา้ง ไมใ่ช่ปากบอกว่าเรือ่งคุณธรรมความดสี าคญัแต่พฤตกิรรมไม่
แสดงออกว่าใหค้วามส าคญัเลย  โครงงานคุณธรรมทีผ่่านการพฒันาโครงรา่งมาดแีลว้ จงึสมควรทีจ่ะ
ไดร้บัคดัเลอืกใหร้บัทุนสนบัสนุนเบือ้งตน้จาก สพฐ. และหน่วยงานตน้สงักดั หรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ตัง้แต่ตน้ทางของการท างาน และเชื่อว่าการลงทุนทางดา้นคุณธรรมความดนีี้จะเหนี่ยวน า
และดงึดดูใหทุ้กภาคส่วนในโรงเรยีนชุมชนมารว่มกนัลงทุนในเรือ่งความดนีี้เพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั ซึง่
กพ็บว่าเป็นจรงิ  เพราะหากว่าเงนิทุนทีไ่ดร้บัไมพ่อกลุ่มท างานก็มวีธิกีารหาทางออก ดว้ยการขอความ
ช่วยเหลอืในรปูแบบอื่นๆ ดว้ยตวัเองไดอ้กีอยา่งน่าอศัจรรย ์ เพราะความดยีอ่มเหนี่ยวน าความดมีาหา
กนั  เช่นไดร้บัการบรจิาคและความช่วยเหลอืจากผูท้ีศ่รทัธาและนิยมชมชื่นในการท าความดขีองกลุ่ม
เยาวชน เรยีกว่าบุญต่อบุญนัน่เอง 
  ดงันัน้โครงงานคุณธรรม จงึเป็น WIN-WIN SITUATION กล่าวคอื ทุกฝา่ยมสี่วนร่วมและทุก
ฝา่ยกไ็ดร้บัประโยชน์สุขรว่มกนัทัง้หมด กล่าวคอื ปญัหาต่างๆ ในโรงเรยีนและชุมชนไดร้บัการ
พจิารณาและแกไ้ข เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงับ่มเพาะซมึซบัและเรยีนรูคุ้ณธรรมความดงีาม
ต่างๆ ดว้ยความรูส้กึเป็นเจา้ของ เดก็และเยาวชนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ คดิ
สงัเคราะห ์คดิแก้ปญัหา คดิเชงิระบบ คดิประเมนิค่า ฯลฯ ผ่านการท าโครงงานอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์   
เดก็และเยาวชนไดร้บัการฝึกทกัษะการท างานจรงิ การท างานเป็นระบบ ความรบัผดิชอบต่องาน และ
ไดร้บัการฝึกทกัษะทางสงัคม ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลายาวนานพอสมควร   
และเมือ่โครงงานนัน้ๆ ไดม้กีารขยายผลไปถงึการแกป้ญัหาในครอบครวั วดั ชุมชน พ่อแมผู่ป้กครอง 
พระสงฆ ์และคนในชุมชนกจ็ะไดร้บัอานิสงสแ์ห่งประโยชน์สุขนัน้ดว้ย ผูบ้รหิารและคณะครอูาจารยก์จ็ะ
เบาใจสบายใจไมต่อ้งกงัวลเครยีดกบัปญัหาทีส่ ัง่สมไวม้ากมายโดยไม่มกีารแกไ้ข  แต่ปญัหาเหล่านัน้
กลบัแปรเปลีย่นเป็นผลงานทีม่คีวามโดดเด่นและน่าชื่นชมแทน  นอกจากนี้ ผูบ้รหิาร ครอูาจารย์ และ
ศกึษานิเทศก ์ยงัสามารถน าขอ้มลูและผลจากการท าโครงงานคุณธรรมมาท าการวจิยัใหเ้ป็นผลงานทีม่ ี
คุณค่า ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและเกดิประโยชน์แทจ้รงิไดอ้กีดว้ย 
 
โครงงานคณุธรรม 
การทาํดีเชิงรกุพร้อมกบัการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์
 โครงงานคุณธรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย ์ค าทา้ทายที่ว่าเดก็ไทยไม่ใฝ่ด ีใฝ่ต ่าท า
ชัว่มัว่เพศเสพยา ละอายการท าด ีท างานเป็นทมีไมเ่ป็น คดิวเิคราะหไ์ม่ได ้โดยการสรา้งเงื่อนไขใหเ้ขา
ใช้ปญัหาจริงที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวนั ไม่ว่าในโรงเรยีนหรอืในครอบครวัในชุมชน น ามาตรวจสอบ 
วเิคราะห์ วางแผน แสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั ซึ่งไม่เพยีงเข้าใจปญัหานอกตวัเท่านัน้ น่ียงัเป็น
โอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ชื่อมโยงสู่ตนเอง เพราะคุณสมบตัขิองโครงงานคุณธรรมนัน้ พเิศษตรงทีเ่ป็นเรื่อง
ในชวีติจรงิ เป็นประเดน็ปญัหาจรงิๆ ในชวีติ ซึง่ทุกคนมสี่วนร่วม เกี่ยวขอ้ง สมัพนัธอ์ยู่ดว้ยกนันัน่เอง 
แต่อาจไม่รูต้วัก็ได ้ดงันัน้ ด้วยกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ จงึพบทางออกของปญัหาด้วยปญัญา 
โครงงานคุณธรรมจงึเป็นกระบวนการที่น าพาให้เด็กไทยสามารถท าโครงงานจรงิในชวีติด้วยวธิคีดิ
อยา่งเป็นวทิยาศาสตรน์ัน่เอง 



 ๓ 

 โครงงานคุณธรรมนัน้ เน้นการน าปญัหาในชวีติจรงิมาเรยีนรูผ้่านการท าโครงงาน อนัจะเป็น
การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติดว้ยวธิคีดิอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์หรอื ดว้ยกระบวนการทางปญัญา 
อนัพอจะสรุปไดเ้ป็นล าดบัขัน้ดงันี้ 
 ๑) ระดมความคดิ เลอืกระบุปญัหาทีส่นใจ ตัง้สมมตฐิาน สงัเกตส ารวจสภาพปญัหา สมัภาษณ์
หาสาเหตุ คน้ควา้ วเิคราะห ์เชื่อมโยง “ปัญหา-สาเหตุ” ไดช้ดัเจน  เหน็ความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็น
ปจัจยัเกีย่วเน่ืองกนัไดต้ลอดสาย (จาก “ภายนอก” สู่ “ภายใน” ชวีติจติใจของตนเอง) 
  ๒) สงัเคราะหค์าดการณ์และระบุ “เป้าหมาย” ของการแกป้ญัหาใหช้ดั  ทัง้เป้าหมายในตวัคน 
(พฤตกิรรม จติใจ ปญัญา ทีค่าดหวงั) เป้าหมายนอกตวัคน (สิง่แวดลอ้ม-กายภาพ) เป้าหมายเชงิ
ปรมิาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว   
 และเมือ่รูจุ้ดหมายปลายทางชดั การก าหนดทศิทางและการเดนิทางกจ็ะชดัไปดว้ย   
 ๓) คดิสงัเคราะหแ์ละวางแผน “ทางแก้” หรอืวธิกีารทดลองอยา่งมหีลกัเกณฑ ์ทีแ่ก้ปญัหาได้
ตรงจดุ (คอืแกท้ีส่าเหตุ) และถงึพรอ้มทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้
 ๔) ลงมือทาํ พรอ้มกบัเรยีนรู ้แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู่ “การแกป้ญัหา
ภายนอก”  ทัง้การเรยีนรูส้่วนบุคคลจ าเพาะตน และเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านกระบวนการกลุ่ม 
 ๕) ลงมอืปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ มกีารติดตามและเกบ็บนัทึกข้อมูล    ท าตามแผนงาน
อยา่งยืดหยุ่น มุ่งมัน่ทุ่มเทแต่ไม่ยึดติดมากเกนิไป เรยีนรูอ้ยา่งตื่นตวัเท่าทนัพร้อมปรบัเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุสงูสุดแมม้ขีอ้จ ากดัมากมาย  
 ๖) ประมวลผล-สรปุผล ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้การ
ประเมนิตนเอง การยอ้นพจิารณาเพื่อปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และการต่อยอดขยายผล 
 ๗) นําเสนอ ส่ือสาร ขอ้มลูเรือ่งราวการท าโครงงานผลของการท างาน สู่สาธารณะ อยา่งมี
ประสทิธภิาพเพื่อเป็นการแพรข่ยายความด-ีสื่อสารความด ีบอกต่อองคค์วามรูใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ 
เผยแพรว่ธิกีารในการท าความด ีอนัจะเป็นการเสรมิสรา้งค่านิยมการท าความด ีสรา้งแรงบนัดาลใจใน
การท าความดใีหก้บัผูอ้ื่นต่อๆ ไป และเป็นการสบืต่อความดต่ีอไปไดไ้มส่ิน้สุด 
 
แก่นการเรียนรู้คือ “ร่วมกนั ทาํดี อย่างมีปัญญา”  
 กระบวนการเรยีนรูท้ีด่แีละสมบรูณ์ของโครงงานคุณธรรมนัน้ จะตอ้งเริม่ต้นจากการสรา้ง
ความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัก่อน อนัเป็นปจัจยัตน้เริม่ทีส่ าคญัทีสุ่ด จงึตอ้งออกแบบและจดัวาง
เงือ่นไขใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนัของผูร้บัผดิชอบโครงงานจ านวน ๘-๑๐ คน และทีป่รกึษาอกี ๓ คน โดย
มอีงคป์ระกอบโครงสรา้งและความสมัพนัธใ์นกลุ่ม ใหส้ามารถดงึดา้นบวกของแต่ละคนออกมาหากนั
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่กจ็ะท าใหเ้กดิการใฝ่ดีคิดดีและท าดีรว่มกนัออกมาไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ตม็ตามศกัยภาพ
ของแต่ละคน เกดิการซมึซบัความด ี พรอ้มๆ กบัมกีารเรยีนรูห้รอืมีกระบวนการทางปัญญาเกดิขึน้
ตลอดสาย ตัง้แต่เริม่ตน้ระดมความคดิ การสงัเกตส ารวจสภาพปญัหา ปญัญาตระหนกัรูใ้นสถานการณ์
หรอืสภาพปญัหาและสบืสาวถงึสาเหตุ ปญัญาคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เพิม่เตมิ การ
รวบรวมประมวลขอ้มลู ปญัญาคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะห ์ปญัญาคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การท าความคดิให้
ชดัและเป็นระบบ การคดิวางแผนงาน การร่างโครงงาน ปญัญาการปรบัประยกุตจ์ากนามธรรมใหเ้ป็น
รปูธรรม ปญัญาการตดิตามด าเนินงานปรบัปรุงงาน ปญัญาการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ปญัญาการ



 ๔ 

ประเมนิผลสรุปผล และปญัญาการน าเสนอ ตลอดจนสตปิญัญาทีจ่ะเท่าทนัและสามารถวางใจต่อโลก
ธรรมทัง้ ๘ ทีม่าถูกตอ้งสมัผสัใจไดอ้ยา่งฉลาดและเป็นกุศลไดใ้นทีสุ่ด  

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ภายใตโ้ครงงานคุณธรรมฯนี้ เป็นกระบวนการทีพ่ฒันาและปรบั
ประยกุตม์าจากกระบวนการเรยีนรูว้ถิพีุทธ ซึง่ใชแ้บบจ าลองของวงรอบ ๑-๒-๓-๔ ทีห่มุนเวยีนรอบ
พฒันาขึน้อยา่งต่อเนื่อง อนัประกอบดว้ย (๑) กระบวนการกลัยาณมติร, (๒) การเปิดการเรยีนรูภ้ายใน 
(ปรโตโฆสะ สู่ สทัธาและโยนิโสมนสกิาร), (๓) กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม (ตามหลกั
ไตรสกิขา-ภาวนา๔) และ (๔) กระบวนการพฒันาแบบเวยีนรอบต่อเนื่อง จงึท าใหก้ระบวนการเรยีนรู้
และการพฒันาคุณธรรมของผูเ้รยีนเกดิขึน้ควบคู่กนัไป ดงัแผนผงัของแบบจ าลอง ดา้นล่างน้ี 
  

 

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

ทีม่า: Phramaha Pongnarin Thitavamso, “An Analytical Study of Process of Learning in Theravada Buddhism,” 
Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2005 

 (๑) กระบวนการกลัยาณมิตร  
 ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนตน้เริม่ทีส่ าคญัทีสุ่ด โดยจดัวางเงือ่นไขใหเ้กดิการน าพาใหบุ้คคลต่างๆ 
ซึง่มตีัง้แต่กลุ่มเพื่อนใกลต้วั  คร ู ผูบ้รหิาร  พระสงฆ ์พ่อแม ่จนถงึองคก์รทีใ่หก้ารสนับสนุนมารวมกลุ่ม
กนัโดยดงึดา้นบวกของแต่ละคนแต่ละฝา่ยออกมาหากนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ใหแ้ต่ละคนมาสวมบทบาทเป็น
กลัยาณมติรต่อกนั กลัยาณมติรนัน้มคีวามส าคญัอยา่งมากทีจ่ะช่วยกระตุน้เตอืน ช่วยสรา้งแรงบนัดาล
ใจ ช่วยสรา้งศรทัธาในการท าความด ี ช่วยสนับสนุนใหโ้ครงงานด าเนินไปไดด้ว้ยด ี ขัน้ตอนน้ีจงึส าคญั
มากทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้ริม่ตน้การเรยีนรูไ้ด ้ และด าเนินต่อไปจนถงึปลายทางแห่งความส าเรจ็ โดย
กลัยาณมติรจะท าหน้าทีเ่ป็นผูช้กัจงูปจัจยัภายนอกมากระตุน้ตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายใน 

(๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะ สู่ สทัธาและโยนิโสมนสกิาร) (ลกูศร A) 
  การเปิดการเรียนรู้ภายใน เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากอกีขัน้ตอนหนึ่ง ทีเ่สมอืนเป็นการออก



 ๕ 

สตารท์หรอืจดุตดิเครือ่งยนตแ์ห่งการเรยีนรูภ้ายในตวัมนุษย์ ซึง่มอีงคธ์รรมเริม่ตน้แห่งการเรยีนรู้
ส าคญัสองประการดว้ยกนัคอื “สทัธา” (ความสนใจใฝรู่,้ ความเชื่อใจ เชื่อถอื และความเชื่อมัน่) และ 
“โยนิโสมนสิการ” (พจิารณาอยา่งแยบคาย – คดิเป็น – น้อมมาใส่ใจไปสู่กุศลได)้  
 การเปิดการเรียนรู้ภายใน จะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยักลัยาณมติรเตรยีมการและเลอืกใช้ปจัจยั
ภายนอกมากระตุน้ปจัจยัภายในอยา่งพอเหมาะพอดแีก่ผูเ้รยีนและสถานการณ์แวดลอ้ม ปจัจยั
ภายนอกดงักล่าวนัน้ เรยีกว่า “ปรโตโฆสะ” ซึง่มหีลายลกัษณะ ตัง้แต่ค าสอน ค าบอกกล่าว หนงัสอื 
ต ารา สื่อต่างๆ และทีด่ทีีสุ่ด คอื “เสียงของคร”ู เพราะเป็นเสยีงทีจ่ะสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึน้ในใจ เป็น
เสยีงทีจ่ะช่วยเตอืนจติสะกดิใจใหฉุ้กคดิหรอืตระหนกัส านึก เป็นเสยีงทีเ่ป็นก าลงัใจใหเ้กดิการเรยีนรู้
ภายในตนขึน้ มัน่ใจขึน้ จนเขา้ใจถงึคุณค่า ถงึประโยชน์ของการท าความดกีารสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม
ขึน้ในตน เมือ่เขา้ใจถงึประโยชน์ จงึเกดิฉันทะความพอใจใครท่ีจ่ะลงมอืกระท าดว้ยตนเองโดยไมล่งัเล 
ดงัตวัอยา่งของ เสียงของคร ู ในโครงการนี้ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ทีช่าวไทยทุกคนลว้นมศีรทัธาอยา่งเตม็เป่ียม เมือ่โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรม 
เฉลมิพระเกยีรตเิลอืกมาใชเ้ป็นเสยีงบอกกล่าว (ปรโตโฆสะ) ทีย่ ้าชดัเจนว่า “เยาวชนไทย ท าดี ถวาย
ในหลวง” จงึเท่ากบัเป็นเสยีงบอกทีใ่หแ้นวทางว่า ศรทัธาทีเ่กดิขึน้นัน้ควรน าไปสู่การตอบแทนคุณ
พระองคท์่าน ในโอกาสครัง้นี้มใิช่สิง่ใดอื่น แต่เป็นการท าดีถวายพระองคท์่านนัน่เอง  
 เมือ่สทัธาคอืความสนใจใฝรู่เ้กดิขึน้กจ็ะช่วยไปกระตุ้นตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายในอกีอยา่งหนึ่ง ก็
คอืกระบวนการคดิพจิารณาอยา่งแยบคาย หรอืทีเ่รยีกว่า โยนิโสมนสิการ ใหเ้ริม่ตน้และท างานไป
ดว้ยกนั เริม่ตัง้แต่เยาวชนสนใจใฝรู่แ้ละคดิพจิารณาว่าจะท าดอีะไรถวายในหลวง ซึง่ตามเงือ่นไขกค็อื 
การกระท านัน้ควรตอบโจทยห์รอืแกป้ญัหาจรงิทีทุ่กคนหรอืส่วนใหญ่ก าลงัเผชญิอยู่ โดยช่วยกนัระบุ
ปญัหาใหช้ดัเจน คน้หาสาเหตุทีม่าของปญัหานัน้ๆ สบืสาว ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้บุคคล 
สถานการณ์ สถานที ่ ฯลฯ เริม่วเิคราะหแ์ละก าหนดเป้าหมายของการแกป้ญัหา พจิารณาหาหนทาง
ปฏบิตั ิเพื่อน าไปสู่การแก้ปญัหาอยา่งเป็นจรงิ ทัง้หมดน้ีเป็นวธิคีดิพจิารณาแบบอรยิสจั ๔ นัน่เอง 
 

(๓) กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม ตามหลกัไตรสิกขา (ลกูศร B และ C) 
 กระบวนการไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม ในดา้นพฤตกิรรม(ศลี) ดา้น
จติใจ(สมาธ)ิ ดา้นปญัญา(ปญัญา) ซึง่จะเกดิขึน้ไดต้อ้งจดัเตรยีมเหตุปจัจยัใหเ้อื้อต่อการกระท าหรอื
ปฏบิตังิานจรงิ โครงการนี้จงึเน้นใหม้ชี่วงระยะเวลาด าเนินงานนาน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการค่อยๆ สะสม
การเรยีนรู ้สัง่สมและบ่มเพาะคุณความดใีนจติใจ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม   จากประสบการณ์ที่
พบจากการท าโครงงานคุณธรรมมาหลายปีนัน้ ท าใหพ้บว่า อยา่งน้อยตอ้งมเีวลาประมาณ ๒ เดอืน
ส าหรบัการปฏบิตังิานจรงิๆ (เฉพาะช่วงเวลาท างานจรงิ ไม่รวมช่วงท างานเอกสาร) 
 ศีล เป็นการเรยีนรูด้า้นพฤตกิรรมหรอืการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมทีจ่ะท างานรว่มกนัเป็น
กลุ่มรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งเอือ้อาทร พรอ้มทีจ่ะใหก้ าลงัใจและใหอ้ภยัแก่กนั การระมดัระวงัค าพดู-การ
กระท าทีจ่ะไมเ่บยีดเบยีนใคร หากมกีารกระทบกระทัง่กนับา้งกม็ศีลีก ากบัทีจ่ะไม่ใหเ้กนิเลยไปจน
กระทบกระแทกใหแ้ตกท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างกนั  การส ารวมระวงัทัง้ทางค าพดูและการกระท า 
การยอมรบัส านึกผดิ การใหอ้ภยักนั ก่อใหเ้กดิพฒันาการทางดา้นพฤตกิรรมไมใ่หเ้ป็นมลภาวะ
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น กจ็ะท าใหก้ารท างานกลุ่มเกดิขึน้ไปไดต้ลอดรอดฝ ัง่  
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 สมาธิ เป็นการเรยีนรูท้างดา้นจติใจ ทีต่อ้งเผชญิสถานการณ์จรงิจากการท างาน ท าใหต้อ้งมี
ความมุง่มัน่ตัง้ใจ ความขยนัหมัน่เพยีรกระท าอย่างต่อเนื่องไมท่อ้ถอย มคีวามอดทน ทัง้ต่อภาระงาน 
และทัง้ต่อคนและสถานการณ์ทีเ่ขา้มา นอกจากนี้ยงัหมายถงึการเจรญิงอกงามของคุณความดหีรอื
คุณธรรมในจติใจ อนัน าไปสู่ภาวะความสุขสดชื่น แจ่มใสผ่องใสในจติใจ ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิ
 ปัญญา เป็นการเรยีนรูท้ีม่าจากกระบวนการสงัเกตุ ส ารวจ การคดิการพจิารณาไตรต่รองการ
ตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ น าไปสู่ภาวะทีอ่อกจากปญัหา น าออกจากทุกข ์น าไปสู่ภาวะที่
ดงีามเป็นบุญกุศล  การเรยีนรูท้างปญัญาเริม่จากการเรยีนความรูจ้ากหลกัธรรม ค าสอน ขอ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิ การจดจ า การจบัประเดน็ การแยกแยะ การจดัหมวดหมู ่  อนัเป็นปญัญาขัน้รู้จ า และ
พฒันาขึน้ไปสู่ปญัญาขัน้รู้คิด อนัเกดิจากการฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะหก์ารคดิเชื่อมโยง
เหตุปจัจยั การคดิพจิารณาคุณค่าแทคุ้ณค่าเทยีมเป็นตน้ และพฒันาไปสู่ปญัญาขัน้รู้แจ้งทีท่ าให้
แสวงหาทางออกจากปญัหาได ้ ตลอดจนปญัญาทีก่่อเกดิจากการลงมอืปฏบิตัเิพื่อบรรลุผลของการ
แกไ้ขปญัหาหรอืดบัทุกขไ์ด้ (เผดจ็ศกึกบัปญัหา) และปญัญาตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ น าสู่การสัง่สมเป็นประสบการณ์ทีเ่ชีย่วชาญและปรชีาญาณรูแ้จง้ในเรือ่งนัน้ๆ 

(๔) ขัน้การพฒันาแบบเวียนรอบต่อเน่ือง (ภาวนา๔ สู่ กลัยาณมิตร)  (ลกูศร D) 
 เมือ่ผูเ้รยีนผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้น ๓ ขัน้ตอนแรกมาซ ้าแลว้ซ ้าอกี เป็นเวลาต่อเนื่องกนัใน
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม (กรณีท าโครงงานคุณธรรม ตอ้งท างานจรงิไมน้่อยกว่า ๒ เดอืน) ผูเ้รยีนจะเกดิ
พฒันาการในตนเองอย่างเป็นองคร์วมทุกดา้น ทัง้ พฒันาการทางพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกายและ
กายภาพแวดลอ้ม (กายภาวนา) พฒันาการทางสงัคม (ศีลภาวนา) พฒันาการทางจติใจ (จิตภาวนา) 
และพฒันาการทางปญัญา (ปัญญาภาวนา) 
 การประกวดโครงงาน จงึเป็นกุศโลบายหรอืบทเรยีนครัง้ส าคญัทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึก
การวางใจไดอ้ย่างเหมาะสม ไมใ่หห้วัน่ไหวไปกบัโลกธรรม ๘ ไดอ้ยา่งไร รูจ้กัรกัษาใจใหอ้ยูใ่นพรหม
วหิาร ๔ ไดห้รอืไม ่และไมห่ลงยดึตดิอยูก่บัการแขง่ขนัหรอืรางวลั แต่กลบัเหน็คุณค่าของความรกัความ
สามคัค ีช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั สามารถอนุโมทนา ยนิดใีนความส าเรจ็ของโครงงานของเพื่อนๆ กลุ่มอื่น
ได ้นบัเป็นการปรบัเขา้สู่ทศันคตแิละค่านิยมทีด่ ีใฝด่ ีใฝส่รา้งสรรค ์มพีฒันาการทางพฤตกิรรม จติใจตัง้
มัน่ในความดงีาม เขม้แขง็ อดทน ขยนั กลา้หาญ ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และมพีฒันาการทาง
ปญัญาทีด่ ีมทีกัษะกระบวนการคดิทีด่ ีมคีวามแยบคายในการชกัชวนคนอื่นๆ เขา้มาช่วยกนัแก้ปญัหา 
เขา้ใจความเป็นจรงิของชวีติของโลก เรยีกไดว้่า หากมพีฒันาการทัง้ ๔ ดา้นพรอ้ม (กายภาวนา ศลี
ภาวนา จติตภาวนา ปญัญาภาวนา) กจ็ะเป็นผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะมบีทบาทเป็นกลัยาณมติรใหก้บัผูอ้ื่นได้
ต่อไป ซึง่กเ็ท่ากบัว่าเป็นผูข้บัเคลื่อนวงจรแห่งการเรยีนรูว้ถิพีุทธนี้ใหห้มุนต่อเนื่องสบืไป 
 ดงัเช่น ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บว่าแทบทุกโครงงานมกัจะสรปุบทเรยีนส าคญัว่า การจะไปเปลีย่นแปลง
ผูอ้ื่น ตอ้งเริม่จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองก่อน (กายภาวนา และ ศลีภาวนา)  และ
ระหว่างทีเ่ขาไดเ้รยีนรูเ้พื่อเปลีย่นแปลงตนเอง กท็ าใหเ้ขาได้เกดิการเรยีนรูคุ้ณความดหีรอืคุณธรรม
จากภายใน(จติภาวนา) ทีค่่อยๆ ซมึซบั และสัง่สมเป็นประสบการณ์เป็นปญัญาญาณหยัง่รูเ้ชีย่วชาญใน
เรือ่งทีต่นเองท านัน้(ปญัญาภาวนา)  เขากจ็ะพฒันามาสู่ความเป็นกลัยาณมิตรทีส่มบูรณ์ขึน้ อนั
จะก่อเกดิเป็นวงจรขบัเคลื่อนทีท่รงพลงัใหเ้กดิการสบืเนื่องไปสู่ข ัน้ต่อๆ ไป น าพาใหเ้พื่อนคนอื่นๆ ได้
เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาต่อเนื่องขยายวงออกไปไดไ้มส่ิน้สุด 
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๖ ขัน้ตอนในการทาํโครงงานคณุธรรม 
 

ขัน้ตอนท่ี ๑ การสร้างความตระหนักรู้-แรงบนัดาลใจ ในการเลือกประเดน็ปัญหามา
คิดริเร่ิมเป็นหวัข้อโครงงานคณุธรรม ท่ีชดัเจน 

 หลงัจากรวมกลุ่มนกัเรยีนจ านวน ๘-๑๐ คน มาเริม่ตน้ท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบโครงงาน
คุณธรรมไดแ้ลว้ ขัน้ตอนน้ีถอืเป็นการเริม่ต้นกระบวนการกลุ่มเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีสุ่ด ทีทุ่กคนในกลุ่มเกดิ
การปรกึษาหารอืกนัจนเกดิความรูส้กึรว่มกนัหรอืเหน็พอ้งตอ้งกนั ในลกัษณะ “ตระหนักรู้” ใน
สถานการณ์หรอืสภาพปญัหา และเกดิเป็น “แรงบนัดาลใจ” ทีจ่ะท าสิง่ดงีามอะไรบางอยา่งเพื่อจะแกไ้ข
ปญัหานัน้ๆ ซึง่อาจจะเกดิจากผูเ้รยีนเองโดยตรง หรอืโดยออ้มอนัเกดิจากการตัง้ค าถามหรอืชีช้วนจาก
ครทูีป่รกึษาหรอืวทิยากรทีเ่ป็นเงือ่นไขภายนอก มากระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัรูห้รอืแรงบนัดาล
ใจขึน้ไดเ้อง อนัจะน าไปสู่การตกผลกึทางความคดิของกลุ่มรว่มกนัในการ “เลือกประเดน็ปัญหา” ที่
ชดัเจนมารเิริม่เป็นหวัขอ้ในการท าโครงงานคุณธรรมต่อไป (แต่ถา้หากเป็นการสัง่การโดยครหูรอื
ผูบ้รหิารโรงเรยีนใหน้กัเรยีนท าตามนัน้ นกัเรยีนไมไ่ดค้ดิรเิริม่เองเลอืกเอง กไ็มอ่าจถอืว่าเป็นการเริม่ตน้
ท าโครงงานคุณธรรมทีถู่กต้อง เป็นเพยีงกจิกรรมดา้นคุณธรรมของโรงเรยีนทีใ่หเ้ดก็ท าตามเท่านัน้ ยงัไม่
เป็นโครงงานคุณธรรม) 
 การสรา้งความตระหนกัรูน้ัน้เป็นขัน้ตอนทีย่าก เพราะโดยทัว่ไปสภาพการณ์ทีเ่ป็นปญัหา
ต่างๆ นัน้มกัจะเกดิขึน้อยู่แลว้ แต่มกัจะถูกละเลยมองขา้ม หรอืชาชนิเคยชนิจนมองไมเ่หน็ปญัหา 
หรอืไมรู่ส้กึว่าตนเองมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้อยา่งไรในท านอง “เสน้ผมบงัภเูขา” หรอื “ปลาอยูใ่น
น ้ามองไมเ่หน็น ้า” จงึตอ้งอาศยัเหตุปจัจยัภายนอก จากกลัยาณมติรทีก่ระตุ้นปจัจยัภายในใจของ
ผูเ้รยีนไดถู้กตรงกบัจรตินิสยั ในเงือ่นไขสถานการณ์แวดลอ้มและจงัหวะเวลาทีพ่อเหมาะพอด ี จนเกดิ
ฉนัทะรว่มกนัทีจ่ะรเิริม่ด าเนินการโครงงานคุณธรรม 

กิจกรรมแนะนําสาํหรบัครท่ีูปรึกษา 
 ครทูีป่รกึษาอาจวางเงือ่นไขเบือ้งตน้จากการใหผู้เ้รยีนส ารวจและสงัเกตสภาพปญัหาต่างๆ 
จากเพื่อนนกัเรยีน ปญัหาทีพ่บเหน็ในหอ้งเรยีน โรงเรยีน วดั และชุมชน แลว้ช่วยกนัระดมความคดิต่อ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แลว้มาอภปิรายกนัในกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มยอ่ยกไ็ด ้(อาจท าใหส้นุกใน
ลกัษณะโตว้าทหีรอืยอวาทกีไ็ด)้ เพื่อเลอืกประเดน็ปญัหาทีม่คีวามสนใจ หรอือยากจะแกป้ญัหานัน้
มากทีสุ่ด เพื่อน ามาตัง้เป็นประเดน็ส าหรบัท าโครงงาน 
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ความด ีหรอื ประเดน็ทีเ่ลอืกมาท าโครงงานนัน้มทีีม่า ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ผูเ้รยีนเริม่คดิ
จาก  (๑) ปัญหาท่ีอยากแก้ หรอืจาก (๒) ส่ิงดีท่ีอยากทาํ  จากประสบการณ์พบว่าผูเ้รยีนทีเ่ริม่คดิ
จากความดทีีอ่ยากท าก่อนนัน้มกัยงัมองแบบผวิเผนิ ความคดิความเขา้ใจยงัไมห่ยัง่รากลกึ ความจรงิ
แลว้แมเ้ป็นความดทีีอ่ยากท ากต็าม หากยอ้นคดิพจิารณาใหด้กีจ็ะพบว่าสิง่ดทีีอ่ยากท านัน้ตอ้งช่วย
แกไ้ขหรอืปรบัปรงุอะไรใหด้ขีึน้สกัอยา่งหนึ่งแน่ ครทูีป่รกึษากต็อ้งช่วยกระตุน้ชีช้วนให้ผูเ้รยีนไดย้อ้น
คดิพจิารณากลบัไปทีป่ระเดน็ปญัหาใหไ้ด ้เช่น หากเดก็เริม่ตน้ดว้ยความคดิอยากปลกูตน้ไมข้ึน้มา
ลอยๆ  ครทูีป่รกึษาอาจตอ้งถามใหย้อ้นคดิไปว่า ท าไมหรอืถงึตอ้งปลกูตน้ไม?้ ปลกูทีไ่หน? เพราะ
อะไรจงึตอ้งปลกูทีน่ี่? ปลกูต้นไมม้นัช่วยแกป้ญัหาอะไรหรอื? หรอืมนัช่วยท าใหอ้ะไรดขีึน้บา้ง? ถา้



 ๘ 

ผูเ้รยีนช่วยกนัคดิและตอบปญัหาเหล่าน้ีได ้กจ็ะไดป้ระเดน็ปญัหาทีช่ดัเจนส าหรบัการน ามาตัง้เป็น
ประเดน็ท าโครงงาน 
 

ขัน้ตอนท่ี ๒ การรวบรวมประมวลข้อมูลและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 เมือ่สมาชกิทุกคนในกลุ่มเหน็พอ้งกนัและตดัสนิใจเลอืกประเด็นปญัหาหรอืหวัเรือ่งไดแ้ลว้ และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่รกึษาแลว้ กจ็ะเป็นขัน้ตอนของการระดมความคดิวางแผนงานในเบือ้งตน้ 
โดยเริม่จากการรว่มกนัพจิารณาวเิคราะหส์ภาพปญัหาแลว้สบืสาวไปหาสาเหตุและปจัจยัรว่มต่างๆ 
การวางเป้าหมายและวธิกีารแกป้ญัหา แลว้ประมวลสิง่ทีว่เิคราะหไ์ดท้ าเป็นผงัมโนทศัน์ ในขัน้ตอนนี้
จะพบว่ายงัมขีอ้มลูของสภาพปญัหาและปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่พยีงพอหรอืยงัมรีายละเอยีดทีไ่ม่
ชดัเจน ตวัแปรสนบัสนุนและองคค์วามรูต่้างๆ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการวางแผนแกป้ญัหากย็งัมไีมค่รบถว้น
หรอืยงัไม่ชดัเจนเป็นตน้ จงึตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรูเ้พิม่เตมิ (ซึง่อาจจะไดม้าจากการ
ส ารวจโดยละเอยีดหรอืประมาณการโดยคร่าวๆ กไ็ด้) จากการพบปะสนทนาขอความรว่มมอืจาก
บุคคลต่างๆ  และจากการคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืต าราและแหล่งเรยีนรูต่้างๆ แลว้น าขอ้มลูที่
รวบรวมไดท้ัง้หมดมาประมวลเพื่อจดัเตรยีมส าหรบัคดิวางแผนท าร่างโครงงานต่อไป 

กิจกรรมแนะนําสาํหรบัครท่ีูปรึกษา 
-  ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา จากการระดมความคดิในขัน้ตอนที ่๑ แลว้เลอืกมา ๑ อยา่งนัน้ 
ครทูีป่รกึษาควรใหผู้เ้รยีนช่วยกนัระดมความคดิกนัต่อเพื่อตอบค าถาม ๕ ขอ้ต่อไปนี้  
๑. “ปัญหา” ท่ีเลือกเป็นประเดน็เร่ิมต้นทาํโครงงาน คืออะไร? ระบุสภาพปญัหาใหช้ดัเจน

(ปญัหา มกัเป็นสภาพการณ์ทีผ่ดิปกต ิไมด่ ีไม่น่าพอใจ หรอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
พฤตกิรรมทีผ่ดิศลีธรรม/กฎระเบยีบ หรอืผดิจากมารยาททีถู่กตอ้ง เป็นตน้ การอธบิายปญัหา
ทีด่แีละชดัเจน คอื ใคร? ท าพฤตกิรรมทีไ่มด่ทีีก่่อใหเ้กดิปญัหานัน้ๆ อยา่งไร?  แลว้ส่งผล
กระทบทีไ่ม่ดอีะไรตามมา?)  

๒. ปัญหานัน้มี “สาเหตุ” มาจากอะไร?   วเิคราะหร์่วมกนัต่อว่าอะไรเป็นสาเหตุตน้ตอทีแ่ทจ้รงิ 
อะไรเป็นปจัจยัรว่ม? อะไรเป็นปจัจยัแวดลอ้มภายนอก อะไรเป็นปจัจยัภายใน 

๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?  ควรใหช้่วยกนัเริม่คดิจากการวางเป้าหมายระยะ
สัน้-ระยะกลางก่อน โดยเริม่จากการระบุเป้าหมายเชิงปริมาณว่าเกี่ยวขอ้งกบับุคคลหรอื
สิง่ของแวดลอ้มใดบา้ง? จ านวนหรอืปรมิาณเท่าใด?  มขีอบเขตระยะเวลา –พืน้ทีก่ารท างาน
เท่าใด?   แลว้ช่วยกนัตัง้ เป้าหมายเชิงคณุภาพ (พฤตกิรรมและคุณธรรมเป้าหมาย) ว่า
ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคอ์ย่างไรบา้ง? ใหเ้กดิการพฒันาจติใจ 
หรอืพฒันาปญัญาอยา่งไรบา้ง?   หรอืใหเ้กดิสิง่ของ/สภาพแวดลอ้มทีพ่งึประสงคอ์ย่างไรบา้ง?  

๔. “ทางแก้” หรือวิธีการดาํเนินงาน เพ่ือไปสู่เป้าหมายนัน้ มีแผนงาน อย่างไรบ้าง? ให้
ช่วยกนัวางแผนการท างานทีจ่ะสามารถท าได้ทัง้ ๒ ระยะ ทัง้เฉพาะหน้าในระยะเวลา ๓ เดอืน
ในช่วงเทอม ๑ และระยะที ่๒ ในช่วงเทอม๒ อกีประมาณ ๓ – ๔ เดอืน 

๕. การดาํเนินงานโครงงานดงักล่าวนัน้ มีการใช้ “หลกัธรรม และ คาํสอนในหลวง”
อะไรบ้าง?* หลกัธรรมทีอ่้างองินัน้ เปิดกวา้งใหอ้า้งองิหลกัธรรมทางศาสนา หรอืหลกั



 ๙ 

คุณธรรมจรยิธรรม หรอืหลกัค่านิยมอนัดงีามต่างๆ กไ็ด ้ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัประเดน็หวัขอ้
โครงงาน ส่วนค าสอนในหลวงนัน้ จะยกแนวพระราชด ารทิีค่นโดยทัว่ไปรูจ้กัอย่างเช่น 
เศรษฐกจิพอเพยีง, ปทูะเลยม์หาวชิชาลยั, บวร, ปา่ ๓ อยา่งประโยชน์ ๔ อยา่ง, แกลง้ดนิ, 
แกม้ลงิ ฯลฯ หรอืจะอญัเชญิพระราชด ารสัมาอ้างองิโดยตรงเลยกไ็ด ้แต่ขอใหม้กีารตรวจสอบ
แหล่งอา้งองิใหถู้กตอ้งโดยไมบ่ดิเบอืน (หากผูเ้รยีนยงัจ าหวัขอ้ธรรมะทีแ่น่นอนไมไ่ด ้หรอืจ า
พระราชด ารสั/แนวพระราชด ารทิีถู่กตอ้งไมไ่ดใ้นตอนท าผงัมโนทศัน์ครัง้แรกนี้ กใ็หใ้ชถ้อ้ยค า
งา่ยๆ ทีอ่ธบิายใหเ้ขา้ใจไดแ้ทนไปก่อน แลว้ไปคน้ควา้เพิม่เตมิต่อในภายหลงักไ็ด)้ 

 
- เมือ่ตอบค าถาม ๕ ขอ้นี้ไดแ้ลว้ กใ็หป้ระมวลสรปุน าเสนอในรปูแบบของผงัมโนทศัน์ ทีม่หีวัขอ้ดงันี้  

๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค์ 
๐ ปญัหาทีเ่ลอืกท าโครงงาน 
๐ สาเหตุของปญัหา 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ ทางแก้ (วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นขัน้ตอนเรยีงขอ้)     
๐ หลกัธรรม และ พระราชด าร/ิพระราชด ารสั ทีน่ ามาใช ้
 

 - ส าหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษานัน้ เน้นใหเ้ดก็สามารถคิดการใหญ่ (Think Big) คิดเป็น
ขัน้ตอนได ้กเ็พยีงพอแลว้ ส่วนการคดิวเิคราะหอ์ย่างนักเรยีนมธัยมนัน้ถอืว่าเป็นการต่อยอด เวลา
ตัง้ค าถามสามารถอนุโลมใหใ้ชค้ าถาม ๕ ค าถามเหมอืนของระดบัมธัยมกไ็ด ้ แต่เดก็นกัเรยีนจะ
วเิคราะหไ์ดไ้มล่กึซึง้นกั และจะดเูคร่งเครยีดเกนิไป ครทูีป่รกึษา จ าตอ้งกระตุ้นความคดิดว้ย
ค าถามทีห่ลากหลาย และย่อยประเดน็ลงไปใหเ้ป็นค าถามสัน้ๆ งา่ยๆ หลายขอ้ และหากเดก็สนใจ
ในประเดน็ “สิง่ดทีีจ่ะท า” มากกว่า “ปญัหาทีจ่ะแก”้ กไ็มเ่ป็นไร กใ็หข้ยายสิง่ดทีีจ่ะท าใหเ้ป็น
โครงการใหญ่ตัง้กลุ่มเป้าหมายใหช้ดัและคดิขัน้ตอนของการท างานออกมาได ้กเ็พยีงพอแลว้ 
ตวัอย่างประเดน็คาํถามกระตุ้นความคิดนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
- ใหน้กัเรยีนคดิท าความดคีนละ ๑ อยา่ง 
- ใหเ้อาความดขีองทุกคนในกลุ่มมารวมกนั 
- ใหช้่วยกนัเลอืกความดจีากหลายๆ ความดใีนกลุ่ม ใหเ้หลอื ๑ อยา่ง 
- ถา้กลุ่มของเราจะชวนคนอื่นๆ ใหท้ าความดนีัน้หลายๆ คน จะท าไดห้รอืไม?่  
- จะชวนใครบา้ง ชัน้ไหน หอ้งไหน? จ านวนกีค่น? (กลุ่มเป้าหมาย เชงิปรมิาณ) 
- ตอ้งการใหพ้วกเขาช่วยกนัท าอะไรใหด้ขีึน้บา้ง? หรอืตอ้งการให้พวกเขาเปลีย่นแปลงอะไรให้

ดขีึน้? (เป้าหมายเชงิคุณภาพ) 
- จะชกัชวนหรอืประชาสมัพนัธ ์ดว้ยวธิกีารอยา่งไรบา้ง? 
- จะมวีธิกีารหรอืกจิกรรม ด าเนินการโครงงานนี้อย่างไรบา้ง? 
- จะมวีธิใีดทีจ่ะรูว้่าแต่ละคนนัน้ท าความดนีัน้จรงิหรอืไม่? 
- ถา้เขาท าจรงิ จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าเขาท ามาก หรอืท าน้อย? 



 ๑๐ 

- ถา้มคีนท าความดแีลว้ จะท าอยา่งไรใหเ้ขามคีวามสุขความภาคภูมใิจในความดทีีพ่วกเขาท า? 
- จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าโครงงานของเรานี้ ช่วยท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้แลว้จรงิๆ? 
- จะตัง้ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม ว่าอะไร? 
- โครงงานของกลุ่มเราควรจะอา้งองิหลกัธรรมอะไร?   
- อื่น ๆ 

จำกนั้นจึงใหป้ระมวลขอ้มูลเป็นผงัมโนทัศน์ทีม่หีวัขอ้ดงัต่อไปนี้  
๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค์ 
๐ ประเดน็หวัขอ้ ทีเ่ลอืกท าโครงงาน (สิง่ดทีีอ่ยากท า หรอื ปญัหาทีอ่ยากแกไ้ข) 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ วธิกีาร (วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นขัน้ตอนเรยีงขอ้)     
๐ หลกัธรรม และพระราชด าร/ิพระราชด ารสั ทีน่ ามาใช ้

 
ขัน้ตอนที ่๑ และขัน้ตอนที ่๒ นี้ หากจดักระบวนการเรยีนตามปกตโิดยทัว่ไป ควรใชเ้วลาประมาณ ๒ 
สปัดาห ์แต่หากตอ้งการกระตุน้นกัเรยีนจ านวนมากไปพรอ้มๆ กนั ครทูีป่รกึษาอาจเริม่ตน้ดว้ยการจดั
ค่ายคดิโครงงานภายใน ๑ วนั หรอืน าไปแทรกเป็นกจิกรรม ๑ วนัในค่ายคุณธรรมของโรงเรยีนทีม่กั
จดัเป็นประจ าอยูแ่ลว้กไ็ด ้เมือ่นกัเรยีนไดเ้กดิกลุ่มและหวัขอ้การท าโครงงานแลว้ จงึใหเ้วลา ๑-๒ 
สปัดาหไ์ปคน้ควา้ขอัมลูต่างๆ เพิม่เตมิ เพื่อน ามาจดัท ารา่งโครงงานทีส่มบูรณ์ต่อไป ซึง่กระบวนการ
กลุ่มในขัน้ตอนน้ี สามารถใชต้วัอยา่งใบงานในภาคผนวก ง. เป็นเครือ่งมอืกไ็ด ้
 

ขัน้ตอนท่ี ๓ การจดัทาํร่างโครงงาน 
 ขัน้ตอนน้ีเป็นการคดิพจิารณาวางแผนงานในรายละเอยีดและภาพรวมทัง้หมด โดยน าขอ้มลูที่
รวบรวมและประมวลไดท้ัง้หมดนัน้มาเรยีบเรยีงและจดัท าเป็นเอกสารร่างโครงงาน ทีม่หีวัขอ้ต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว ้อยา่งน้อย ๑๓ หวัขอ้ (จ านวนหน้า ๕ – ๑๕ หน้ากระดาษขนาด A4) ดงันี้ 
(๑) ช่ือโครงงาน  (ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อควรสัน้กระชบัสื่อความใหเ้ขา้ใจ

ไดง้า่ยว่าโครงงานเกีย่วกบัเรือ่งอะไร ท าใหจ้ดจาํได้ง่าย) 
(๒) กลุ่มเยาวชนผู้รบัผิดชอบโครงงาน  และสถานศึกษา 

แสดงชื่อกลุ่ม รายชื่อผูร้บัผดิชอบโครงงาน ต าแหน่ง ชัน้เรยีน อเีมล ์ชื่อสถานศกึษา ทีต่ ัง้ โทรศพัท ์
โทรสาร URLเพจเฟซบุ๊คโครงงาน(ถา้ม)ี เวบไซตส์ถานศกึษา(ถา้ม)ี  

(๓) ท่ีปรึกษาโครงงาน  
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง โทรศพัทแ์ละ E-mail (กรณเีป็นพระภกิษุใหร้ะบุฉายาและชื่อวดัดว้ย)  

(๔) วตัถปุระสงค ์(ไมค่วรเกนิ ๕ ขอ้) 
(๕)  สถานท่ีและกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการ  

พืน้ทีท่ีเ่ลอืกด าเนินการจะเป็นภายในหรอืภายนอกสถานศกึษากไ็ด ้ ส่วนก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการนัน้ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะที ่๑ ควรอยูใ่นช่วงเดอืน พฤษภาคม–สงิหาคม และระยะที ่
๒ ในช่วงเดอืน ตุลาคม– มกราคม 



 ๑๑ 

(๖) ผงัมโนทศัน์  
สรปุภาพรวมของร่างโครงงานทัง้หมดเป็นผงัมโนทศัน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ 

(๗) สาระสาํคญัของโครงงาน  (ค าอธบิายสาระส าคญัของโครงงานโดยยอ่ ๕ - ๑๐ บรรทดั) 
(๘)  การศึกษาวิเคราะห์   

(๘.๑) ปญัหาและสาเหตุ  (ประมวลขอ้มลูสภาพปญัหา แลว้วเิคราะหส์บืสาวหาสาเหตุและปจัจยั
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา เพื่อใหเ้หน็ทีม่าและความส าคญัของโครงงาน) 

(๘.๒) เป้าหมายและทางแก ้(วางเป้าหมายของการแกป้ญัหาทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 
(๘.๓) หลกัธรรมและหลกัการทีน่ ามาใช ้(แสดงหลกัธรรม และแนวพระราชด าร/ิพระราชด ารสั หรอื

หลกัวชิาการต่างๆ ทีน่ ามาใช ้พรอ้มอธบิายความหมายโดยยอ่ แลว้อธบิายเชื่อมโยงกบัการ
ด าเนินการโครงงาน อย่างสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผล) 

(๙) วิธีการดาํเนินงาน (แสดงวธิกีารด าเนินงานเป็นขอ้ๆ หรอืเป็นแผนผงัทีม่คี าอธบิายทีช่ดัเจน) 
(๑๐)  งบประมาณและแหล่งท่ีมาของงบประมาณ  (แสดงงบประมาณโครงงานและแหล่งทีม่า หาก

มกีารระดมทุนเพิม่ ใหบ้อกแผนงานหรอืวธิกีารระดมทุนดว้ย) 
(๑๑) ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (ผลโดยตรงและผลกระทบทีต่่อเนื่องออกไป) 
(๑๒) ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา  
(๑๓) ความคิดเหน็และความรู้สึกของประธานกลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบโครงงาน   
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ในหวัขอ้การศกึษาวเิคราะหเ์ป็นหวัใจส าคญั โดยเฉพาะการวเิคราะหถ์งึปญัหาและสาเหตุ ควร
มขีอ้มลูสถติ ิหรอืสภาพการณ์ทีไ่ดม้าจากการส ารวจสงัเกตจรงิ มาประกอบอา้งองิ จะท าใหม้นี ้าหนกั
น่าเชื่อถอื  ยิง่ถา้เป็นขอ้มลูสถติจิากพืน้ทีเ่ป้าหมายจรงิๆ กจ็ะท าใหเ้หน็ความเป็นไปไดข้องร่าง
โครงงานชดัเจนขึน้  อนึ่งในระดบัโรงเรยีนทีม่กีารแบ่งกลุ่มนกัเรยีนหลายกลุ่มเพื่อใหท้ าโครงงาน
จ านวนมาก อาจพฒันาเป็นแบบฟอรม์ร่างโครงงานอยา่งง่ายขึน้มา ไมเ่กนิ ๕ หน้ากระดาษกไ็ด ้
 

ขัน้ตอนท่ี ๔ การดาํเนินการโครงงาน 
 การด าเนินการโครงงานแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดงันี้ 
 - ระยะที ่๑ บกุเบิก-ทดลอง ช่วงเดอืน พฤษภาคม – สงิหาคม 
 - ระยะที ่๒ ตอกยํา้-ขยายผล ช่วงเดอืน ตุลาคม – มกราคม 
 ขัน้ตอนน้ีเป็นการน ารา่งโครงงานมาปฏบิตัจิรงิไปตามล าดบัขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน ซึง่
จะมทีัง้ในส่วนทีแ่บ่งงานและด าเนินงานกนัในกลุ่มผูร้บัผดิชอบโครงงาน และงานในส่วนทีส่รา้งการมี
ส่วนรว่มใหก้บัเพื่อนนกัเรยีนอื่นหรอืบุคคลต่างๆ ทีเ่ขา้มาช่วยท างานในดา้นต่างๆ  ตลอดจนการจดั
กจิกรรมรณรงคข์ยายการมสี่วนรว่มออกไปสู่ชุมชน ซึง่แต่ละโครงงานสามารถเปิดรบัสมาชกิเขา้
มารว่มกจิกรรมต่างๆ ได ้ เมือ่มสีมาชกิเขา้มารว่มกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ อาจมกีารแบ่งระดบัของ
สมาชกิ อย่างเช่น สมาชกิบางคนทีม่คีวามตัง้ใจจรงิเขา้มารว่มท างานอย่างต่อเนื่อง อาจมกีารยกระดบั
ดบัใหเ้ป็นสมาชกิระดบัแกนน า กไ็ด ้  ซึง่สมาชกิระดบัแกนน านี้ หากเป็นรุน่น้องกม็แีนวโน้มทีจ่ะ
สามารถสานต่องานเป็นผูร้บัผดิชอบโครงงานต่อจากรุ่นพีใ่นปีต่อไปได้ 



 ๑๒ 

การด าเนินงานในช่วงนี้อาจมขีอ้มลูยอ้นกลบัมาทีเ่ป็นเรื่องใหมท่ีเ่พิง่ทราบ หรอืคลาดเคลื่อน
ไปจากทีค่าดการณ์ไว ้ หรอืเกดิสถานการณ์ทียุ่ง่ยากเป็นอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งหรอืขอ้ขดัแยง้ใหต้อ้ง
เผชญิหน้าและแก้ปญัหาอยูเ่สมอๆ อนัอาจจะน ามาซึง่ความอ่อนลา้ ความเหน่ือยหน่ายทอ้แท ้ไดบ้่อยๆ  
ซึง่ทัง้หมดนี้ลว้นเป็นแบบฝึกหดัส าคญัของการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณธรรม ของผูร้บัผดิชอบโครงงาน
และสมาชกิผูม้าช่วยงานทัง้สิน้ และจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตาม สนับสนุน ดแูล ใหค้วาม
ช่วยเหลอืทัง้ทางทรพัยากรภายนอกและความรูส้กึในทางจติใจ จากคณะทีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการโครงงานทัง้ ๒ ช่วง 
 ผูร้บัผดิชอบโครงงานพงึระลกึไวว้่า การท างานจรงิอาจมหีลายสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์
และระบุไวใ้นรา่งโครงงาน และหลายครัง้อาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นแผนงานไปจากเดมิ กไ็มเ่ป็นไร แต่
ตอ้งเขา้ใจว่าเพราะอะไร สามารถอธบิายไดถ้งึเหตุผลของการทีผ่ดิพลาดไปจากแผนงานทีว่างไวไ้ด ้
อยา่ท างานเพยีงเพื่อใหไ้ดผ้ลตามร่างโครงงานทีว่างแผนไวเ้ท่านัน้ แต่ท างานเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
และพฒันาคุณธรรมความดขีองตนเองและทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกั ท าแลว้คุณธรรมความดตีอ้ง
เพิม่ขึน้ มทีกัษะประสบการณ์เพิม่ขึน้ และควรมคีวามสุขจากการท าความดนีัน้ ท าโครงงานและความด ี
เพื่อน้อมเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มิใช่การแขง่ขนัเพื่อล่ารางวลั 
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ระยะเวลาการท างานจรงิ ทีล่งแรงท างานดว้ยความมุง่มัน่ทุ่มเทอยา่งต่อเนื่องนัน้ ไม่ควรน้อย
กว่า ๒ เดอืน จงึจะท าใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมไดผ้ลเตม็ที่  หากไมไ่ดล้งมอืท า
จรงิจงัอย่างต่อเนื่อง แต่มาน าเสนอว่าท าจรงิ ถอืเป็นการหลอกลวงอนัมคีวามผดิขัน้รา้ยแรง 
 

ขัน้ตอนท่ี ๕ การสรปุประเมินผลและเขียนรายงาน 
จากการด าเนินงาน ในขัน้ตอนที ่ ๔ นัน้ใหก้ลุ่มเยาวชนไดท้ าการประเมนิผลและสรปุผลการ

ด าเนินงานทัง้ ๒ ระยะ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม – มกราคม เพื่อน ามาใชจ้ดัท าเป็น เอกสารและสื่อการ
น าเสนอโครงงาน ๕ หรอื ๖ รายการ ดงันี้  

(๑)  รายงานโครงงาน (๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวมปก)  
(๒)  สรปุย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ (๑ หน้ากระดาษขนาด A4)  
(๓)  แผน่พบันําเสนอโครงงาน (๑ แผ่นกระดาษขนาด A4 หน้า-หลงั)  
(๔) ส่ือ Presentation เช่น Powerpoint หรอื VCD (เวลาไมเ่กนิ ๗ นาท)ี 
(๕) แผน่ป้ายนิทรรศการโครงงาน 
(๖)  เวบ็บลอ็คหรอืเพจ น าเสนอโครงงานผ่านทางอนิเตอรเ์นต (แจง้ลงิคเ์วบ็บลอ็คหรอืเพจ

โครงงานไดท้ีเ่พจ โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” หรอื  
http://www.facebook.com/moralprojectpage) 

รายการที ่ (๑) - (๔) ใหบ้นัทกึไฟลข์อ้มลูรวมลงในแผ่น CD แผ่นเดียว ทีห่น้าแผ่น CD ให้
เขยีนระบุชื่อโครงงาน สถานศกึษา และสพท. และแสดงรายการไฟลร์ายงาน, ไฟลส์รปุยอ่, ไฟลแ์ผ่น
พบั และไฟลน์ าเสนอใหค้รบถว้นถูกตอ้ง (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ข) 

ทางโครงการ ขอย า้จดุยนืว่า ไมเ่น้นงานเอกสาร หากแมท้ างานเอกสารไมเ่สรจ็หรอืไมส่มบูรณ์
กไ็มเ่ป็นไร ถา้หากเป็นโครงงานทีน่กัเรยีนคดิเองท าเองจรงิจงั กรรมการผูป้ระเมนิจะพจิารณาทีเ่นื้อ



 ๑๓ 

งานทีท่ าจรงิเป็นหลกั  เอกสารเป็นเพยีงรอ่งรอยแสดงหลกัฐานว่าท าจรงิ และสรปุการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้าก
การท าโครงงานออกมาใหม้องเหน็และเขา้ใจได ้   (ตรงกนัขา้มแมเ้อกสารจะสวยหรดูดู ีถูกตอ้งสมบรูณ์
ตามกฎเกณฑท์ุกอย่าง แต่หากไมไ่ดเ้ป็นโครงงานทีน่กัเรยีนคดิเองท าเองจรงิจงั กไ็มถ่อืว่าเป็น
โครงงานทีด่ ีและถ้ายิง่มกีารหลอกลวง ไมไ่ดท้ าแต่บอกว่าท า จะถอืว่ามคีวามผดิรา้ยแรง) 

 
ขัน้ตอนท่ี ๖ การนําเสนอโครงงาน 

 การน าเสนอโครงงาน เป็นทกัษะทีส่ าคญัของผูร้บัผดิชอบโครงงานทุกคนทีจ่ะตอ้งท าหน้าที่
เป็นกลัยาณมติร ท าการสื่อสารและถ่ายทอดความดงีามจากโครงงานของตนเองออกสู่การรบัรูข้อง
บุคคลอื่นและสาธารณะ สมาชกิทุกคนในกลุ่มควรท าความเขา้ใจในรายละเอยีดและภาพรวมของ
โครงงานทัง้หมด แลว้ซกัซอ้มการน าเสนอในประเดน็ส าคญัๆ ไวเ้พื่อเตรยีมตวัส าหรบัการน าเสนอบน
เวท ีการสมัภาษณ์ซกัถาม และการน าเสนอหน้าแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ใหค้ณะกรรมการและผู้
มาชมนิทรรรศการโครงงานสามารถเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัจ ากดั 
 ผูร้บัผดิชอบโครงงานทุกคน ควรสามารถน าเสนอโครงงานของตนเองได ้ ผูน้ าเสนอไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นนกัพดูหรอืคนทีพ่ดูเก่งดว้ยวาทศลิป์สวยหร ู  ทางโครงการตอ้งการคนน าเสนอที่
น าเสนอดว้ยความเขา้ใจของตนเองจรงิๆ บอกเล่างานทีท่ าไดอ้ย่างเป็นธรรมชาต ิสามารถท าใหค้นฟงั
เขา้ใจไดง้่ายว่าท าอะไร ไดผ้ลอยา่งไร เกดิการเรยีนรูห้รอืการเปลีย่นแปลงต่อตนเองและเพื่อนรว่ม
โครงงานอยา่งไรบา้ง กเ็พยีงพอแลว้ (เราตอ้งการคนน าเสนอความจรงิทีส่ ื่อสารออกมาจากใจแบบเป็น
ธรรมชาต ิ แบบทีไ่มไ่ดท้ าจรงิแต่น าเสนอดว้ยวาทศลิป์ใหด้ดูวี่าท าจรงิ คนหลอกลวงแบบน้ีเราไม่
ตอ้งการ) ทกัษะการน าเสนออยา่งมอือาชพีนัน้ สามารถฝึกฝนเพิม่เตมิในภายหลงัได ้
กิจกรรมแนะนําสาํหรบัครท่ีูปรึกษา 
 ครทูีป่รกึษาควรฝึกหดัใหน้กัเรยีนน าเสนอโครงงานในหลากหลายเงือ่นไขเวลาและสถานการณ์ 
เช่น การน าเสนอแบบถามตอบใชเ้วลาเตม็ที ่และ การน าเสนอในเวลาจ ากดั เช่น ๗ นาทบีนเวท ี๓ นาที
ทีห่น้าบอรด์ หรอืการน าเสนอใน ๓ ประโยคหากเจอบุคคลส าคญัในเวลาสัน้ๆ เป็นต้น 
 โดยทัว่ไป หากมกีารน าเสนอโครงงานจ านวนมากพรอ้มๆ กนันัน้ อาจจดัเป็นกจิกรรมในลกัษณะ
ตลาดนัดโครงงานคณุธรรม ทีใ่หแ้ต่ละโครงงานไดน้ าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั ซึง่อาจ
ใหม้กีารประเมนิกนัเอง โดยใหป้ระเมนิโครงงานอื่นยกเวน้โครงงานของตนเองเป็นตน้ ซึง่จะดกีว่าการ
น าเสนอเฉพาะต่อหน้ากรรมการทลีะโครงงาน เพราะจะไดร้บัการฝึกทกัษะการน าเสนอบ่อยๆ ซ ้าๆ 
หลายรอบและสามารถหมุนเวยีนผูน้ าเสนอภายในกลุ่มได ้ แต่หากน าเสนอแต่เฉพาะหน้ากรรมการ กจ็ะ
ถูกฝึกการน าเสนอในสถานการณ์จรงิไดเ้พยีงรอบเดยีวเท่านัน้และไมค่่อยเป็นธรรมชาต ิ
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ในระดบัโรงเรยีน การจดักจิกรรมตลาดนัดโครงงานคณุธรรมนัน้ สามารถจดัไดต้ัง้แต่ตอนตน้
ทาง โดยใหน้ าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผงัมโนทศัน์และรา่งโครงงาน ซึง่อาจเรยีนเชญิผูป้กครอง 
คนในชุมชน เจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ตลอดจนเจา้ของกจิการหา้งรา้นต่างๆ หรอืศษิยเ์ก่ามารว่มชม
งานดว้ย ซึง่จกัช่วยกระตุน้การตื่นตวัและสรา้งบรรยากาศใหด้คูกึคกัไดด้ ี  นอกจากจะท าใหน้กัเรยีนฝึก
ทกัษะการน าเสนอไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ยงัเปิดโอกาสใหม้กีารไปชอ้ปป้ิงไอเดยีและชื่นชมการท าความดี
ของกนัและกนัดว้ย นอกจากนี้ยงัใชเ้ป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนจะระดมทุนจากผูป้กครองและชุมชนไดด้ว้ย 



 ๑๔ 

รวมทัง้อาจขยายความมสี่วนรว่มไปสู่ชุมชนและหน่วยงานกจิการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดง้า่ยขึน้ดว้ย  และ
เมือ่นกัเรยีนด าเนินการโครงงานไปจนเกดิผลส าเรจ็ตามทีก่ าหนดเวลาไว ้ ๒ เดอืนแลว้ กจ็ดัใหม้งีาน
ตลาดนดัโครงงานคุณธรรมอกีครัง้หนึ่ง และเชญิบุคคลภายนอกทีเ่คยมารว่มชมตัง้แต่ตอนยงัเป็นร่าง
โครงงาน บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีส่นบัสนุนหรอืมสี่วนรว่มกบัการท าโครงงานของนกัเรยีน ใหเ้ขา้
มารว่มชมนิทรรศการของแต่ละโครงงานดว้ย เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าและยงัเป็นการขอบคณุ
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนดว้ย 
 
คาํแนะนําสาํคญั (Tip) 

ทัง้ ๖ ขัน้ตอนน้ีจะประสบความส าเรจ็มากน้อยแค่ไหน เครือ่งมอืทีจ่ะช่วยก ากบัตดิตามและเสรมิ
หนุนการด าเนินโครงงานทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คอื การวางปฏทินิงานทีเ่หมาะสม 
และการโคช้ชิง่ใหเ้กดิกระบวนการกลุ่มเรยีนรูเ้ป็นระยะๆ นัน่เอง ดงัตวัอยา่งใน ภาคผนวก จ. 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
๑) โครงงานคุณธรรมที่ส่งเขา้ประกวดนัน้ ต้องเป็นโครงงานที่คิดริเร่ิมโดยตวัของเยาวชน

เอง ไม่ว่าจะเป็นการคดิงานใหม่หรอืคดิปรบัปรุงจากงานเดมิทีเ่คยท ามาก่อนแลว้ก็ได้  โดยพจิารณา
ในสองส่วนส าคญัคอืการทีเ่ยาวชนคิดเองท าเองอย่างแทจ้รงิ กบัแนวคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆในการแก้ไข
ปญัหาทีม่คีวามเป็นนวตักรรม (Constructive & Creative Moral Project) 

๒) มกีารใช้หลกัธรรม ในทางพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืหลกัคุณธรรม
หลกัค่านิยมตามกาลเทศะของสมยันิยม และอญัเชญิพระราชด ารสั/แนวพระราชด าริส าคญั มาใชเ้ป็น
หลกัการหรอืแนวทางในการด าเนินการโครงงานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม กล่าวคอืมกีารยกหวัข้อ
หลกัธรรมได้สอดคล้องกบัประเด็นปัญหาและวิธกีารด าเนินงาน มกีารอธิบายความหมายหวัข้อ
หลกัธรรมนัน้ได้ถูกต้องกระชบั ไม่สัน้หรอืเยิน่เย้อจนเกินไป มกีารอธิบายเชื่อมโยงหลกัธรรมหรือ
พระราชด ารนิัน้ๆ มาสู่แนวคดิในการท าโครงงานหรอืเช่ือมโยงมาสู่การปฏิบติังานหรือกิจกรรมต่างๆ
ในโครงงานไดเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ 

หลกัธรรมที่อ้างอิงนัน้ เปิดกว้างให้อ้างอิงหลกัธรรมทางศาสนา หรอืหลกัคุณธรรมจรยิธรรม 
หรอืหลกัค่านิยมอนัดงีามต่างๆ กไ็ด้ ทีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัประเดน็หวัขอ้โครงงาน ส่วนแนว
พระราชด ารนิัน้ จะยกชื่อที่คนโดยทัว่ไปรูจ้กัอย่างเช่น เศรษฐกจิพอเพยีง, ปูทะเลยม์หาวชิชาลยั, บวร 
(บา้น-วดั-โรงเรยีน/ราชการ), ปา่ ๓ อยา่งประโยชน์ ๔ อย่าง, แกลง้ดนิ, แกม้ลงิ ฯลฯ หรอืจะอญัเชญิพระ
ราชด ารสัมาอา้งองิโดยตรงเลยกไ็ด ้แต่ขอใหม้กีารตรวจสอบแหล่งอา้งองิใหถู้กตอ้งโดยไมบ่ดิเบอืน 

๓) ความเป็นโครงงาน ที่มุ่งเน้นกระบวนการทางปัญญาในการสงัเกตส ารวจค้นคว้าคิด
วเิคราะห์คดิสงัเคราะหจ์นเขา้ใจในประเดน็ที่เลอืกมาท าโครงงานไดต้ลอดสายระหว่าง ปัญหา-สาเหตุ-
เป้าหมาย-ทางแก้  

ทัง้น้ีการวเิคราะหค์วามเป็นเหตุปจัจยัทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั ควรเริม่จากการพจิารณาว่าปัญหาทีเ่ลอืก
มาท าโครงงานนัน้ระบุได้เป็นประเดน็ที่ชดัเจนหรอืไม่ แลว้จงึวเิคราะหเ์ชื่อมโยงต่อไปไดว้่า ปญัหานัน้มี
สาเหตุมาจากอะไร ทัง้สาเหตุหลกัและปจัจยัแวดล้อมอื่นๆ โดยพจิารณาดูว่ามคีวามเป็นเหตุเป็นผลที่



 ๑๕ 

น่าเชื่อถอื และสอดคล้องกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืไม่? (ควรมสีถติขิอ้มูลจากการสงัเกตส ารวจหรอืจากแหล่ง
อ้างองิจากหน่วยงานในพืน้ทีจ่รงิเช่นขอ้มลูจากฝ่ายปกครองมาประกอบการวเิคราะห์ปญัหาสาเหตุดว้ย
จะท าใหม้คีวามเป็นโครงงานสงู) 

ต้องพจิารณาว่ามกีารวางเป้าหมาย ได้ชดัเจน และรบักนักบัปญัหาที่ตัง้ไว้หรอืไม่ โดยปกติ
ทัว่ไปเป้าหมายต้องมสีภาวะตรงขา้มกบัปญัหา อย่างเช่น ตัง้ปญัหาไว้ว่า “โรงเรยีนสกปรก นักเรยีนมี
พฤตกิรรมไม่รกัษาความสะอาดทิง้ขยะไมล่งถงั” เป้าหมายกต็้องวางในลกัษณะตรงขา้มกนัคอื “โรงเรยีน
สะอาดไม่มขียะทิ้งตกค้างในบรเิวณต่างๆ นักเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาด ทิ้งขยะไดล้งถงั ” โดยระบุ
รายละเอยีดเพิม่เตมิใหช้ดัว่า ขอบเขต และเป้าหมายเชิงปริมาณ-เชิงคณุภาพ เป็นอยา่งไร 

และเมือ่เหน็ปญัหาสาเหตุและวางเป้าหมายไดช้ดัแลว้ กต็อ้งพจิารณาต่อว่า จะมวีธิกีาร/กจิกรรม/
การสื่อสารประชาสมัพนัธ์รณรงค์ อะไรอย่างไรบ้างเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ได้ และวิธีการหรอืกจิกรรม
เหล่าน้ีแก้ปญัหาทีส่าเหตุหลกัและแก้ทีป่จัจยัแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิปญัหาหรอืไม ่เพราะการแก้ปญัหาทีด่ทีี่
ถูกตอ้งและมปีระสทิธผิลคอืการแกป้ญัหาทีส่าเหตุนัน่เอง 

ในขัน้ตอนทีท่ าโครงงานแลว้และจดัท าเป็นรายงาน การมขีอ้มลูสถติแิละน าเสนอขอ้มลูสถติทิีไ่ด้
จากการท างานมานัน้ให้เหมาะสมเขา้ใจง่าย ท าให้ผู้อ่านเหน็ที่มาที่ไปได้ชดั เหน็การเปลี่ยนแปลงและ
ความส าเรจ็ของโครงงานไดช้ดั กจ็ะแสดงออกความเป็นโครงงานสูง  ทัง้นี้ ตอ้งระวงัว่าไม่ไดไ้ปเน้นการ
ท าขอ้มลูสถติทิียุ่่งยากทางวชิาการมากเกนิไป มากเกนิกว่าระดบัการศกึษาของเดก็และเยาวชน (ไม่ถงึ
ขนาดท าแบบวทิยานิพนธ)์  แค่พจิารณาว่ามวีธิคีดิของการแสวงหาขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูสถติมิาใชป้ระโยชน์
ในการวางแผนงานตดิตามงานประเมนิและปรบัปรงุงานในเบือ้งต้น กเ็พยีงพอแลว้ ในขัน้ตอนของขอ้มลู
สถตินิี้อนุญาตใหค้รทูีป่รกึษาสามารถช่วยแนะน าวางแผนใหก้บันักเรยีนได ้(แต่ไมใ่ช่ครไูปท าใหน้กัเรยีน 
โดยทีน่กัเรยีนไมเ่กดิการเรยีนรู ้ไมเ่ขา้ใจดว้ยตนเองจรงิๆ) 

๔)  ประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงานมคีณุประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านความเส่ือมทรามทาง
ศีลธรรม โดยเฉพาะเป็นการแก้ปญัหาของโรงเรยีนหรอืชุมชนของตนเองเป็นส าคญั ในปีการศกึษานี้
มุ่งเน้นในแนวคดิที่ว่า “ลดละเลกิพฤตกิรรมเสี่ยง เพิม่งานจติอาสา พาครอบครวัอบอุ่น หนุนชุมชน
เขม้แขง็” อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืหลายอยา่งรวมกนักไ็ด้ 

การให้คะแนนพิเศษนัน้ จะพิจารณาให้กับโครงงานที่เลือกและระบุประเด็นปัญหาได้
เด่นชดั ไดแ้ก่ (๑) มุ่งปรบัแก้พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน เช่น การแก้ปญัหาการเสยีตวัก่อนวยัอนั
ควร (ไม่รกันวลสงวนตวั), การตดิบุหรีสุ่รายาเสพตดิ, การทะเลาะกนัโดยใชค้วามรุนแรง (ชกต่อย-ตบ
ตกีนั),  การตดิการพนันอบายมุข-ตดิเกมส์คอมพวิเตอร,์ การลกัโขมย, การเสพสื่อหรอืผลติสื่อลามก
อนาจาร, การหนีเรยีน, การท าลาย-ไมดู่แลสาธารณสมบตั,ิ ไมช่่วยเหลอืงานบา้น เป็นต้น  (๒) มุง่เน้น
งานจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่มปีระเด็นเด่นชดั เช่น อาสาช่วยงานในโรงเรยีน วดั 
ชุมชน โรงพยาบาล ช่วยแก้ปญัหาไม่มคีนดูแลผูสู้งอายุ เดก็เลก็ ผูป้่วย ผูพ้กิารในชุมชน เป็นต้น (แต่
ตอ้งไม่ไดเ้ป็นแบบเหมารวมกจิกรรมต่างๆ ของร.ร.มาใส่เตม็ไปหมด) (๓) มุ่งส่งเสริมความอบอุ่นใน
ครอบครวั เน้นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย หรอืลดผลกระทบ
ทางลบจากภาวะทีค่รอบครวัไม่อบอุ่นครอบครวัแตกแยกกนั หรอืกจิกรรมสรา้งครอบครวัทดแทนใหผู้้
ทีไ่ม่มคีรอบครวัสมบูรณ์  หรอื (๔) มุ่งเสริมสร้างความสามคัคีเข้มแขง็ในชุมชน ผ่านมติต่ิางๆ ทัง้



 ๑๖ 

ทางศาสนาศลีธรรม ทางประเพณีวฒันธรรม ทางภูมปิญัญาท้องถิน่-การงานอาชพี ทางสุขภาพ ทาง
กฬีาการละเล่น ทางเศรษฐกจิการเงนิ ฯลฯ 

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

หากเป็นร่างโครงงานก็พิจาณาจากความเป็นไปได้ถึงแผนงานวิธีการและกิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้ระยะเวลา งบประมาณ และข้อจ ากดัจากสถานการณ์ในพื้นที่จรงิ ว่ามคีวามเป็นไปได้ ที่จะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ดห้รอืไม่? อย่างไร? ทัง้น้ีไม่ควรรบีสบประมาทแนวคดิของ
เดก็ว่าท าไมไ่ด ้แต่ควรเป็นการพจิารณาเชงิแนะน าและใหก้ าลงัใจแก่นกัเรยีนในการท าโครงงานต่อไป 

หากเป็นการพจิารณาโครงงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก็ต้องพจิาณาที่ความส าเรจ็ของงาน
ส่วนหนึ่ง และการเรียนรู้-พฒันาคณุธรรมความดีของคนอกีส่วนหนึ่ง โดยพจิารณาผลส าเรจ็ของงาน
ว่าไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีไม่ใช่แค่ดูว่าไดต้ามเป้าหรอืเกนิเป้าหรอืไม่ เพราะผูท้ า
อาจใชเ้ทคนิคการตัง้เป้าหมายไวต้ ่าเพื่อใหไ้ด้ผลงานเกนิเป้า ต้องดูประกอบกบัความยากง่ายของงาน-
สถานการณ์ของปญัหาด้วย และที่ส าคญัดูที่การเปลี่ยนแปลงเชงิประจกัษ์ของตวันักเรยีนที่รบัผดิชอบ
โครงงานเอง หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มเป้าหมายหรอืสมาชกิทีเ่ขา้มารว่มท าโครงงาน 

๖) การสร้างความมีส่วนร่วมแก่บุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชน (บ-ว-ร: บ้าน-วดั-
โรงเรียน) ได้มากที่สุด  โดยพจิารณาจากการวางขอบเขตการท างาน การระบุกลุ่มเป้าหมาย การ
สร้างเครอืข่ายแกนน าหรอืกลุ่มสมาชกิ หรอืการมพีฒันาการจากกลุ่มสมาชกิโครงงานมาก่อตัง้เป็น
ชมรม/ชุมนุม เป็นต้น  ทัง้นี้มไิด้พจิารณาแต่เพยีงตวัเลขของจ านวนคนเท่านัน้ ต้องดูบรบิทแวดล้อม
ของโรงเรยีนประกอบด้วย  การขยายความมสี่วนร่วมนี้ มกัเป็นไปตามธรรมชาตไิม่ขา้มขัน้ ต้องมอง
เป็นแต่ละกรณีๆ ไป ในช่วงแรกๆ งานอาจจะยงัไม่ได้ขยายผลออกไปมากเป็นธรรมดา  แต่หาก
ด าเนินการต่อเนื่องมานานแลว้กส็มควรทีจ่ะตอ้งมกีารขยายความมสี่วนรว่มออกไปกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

๗) การพ่ึงตนเองได้ ด้วยความขยนัหมัน่เพียรท างานจริง การแสดงออกถงึความมุ่งมัน่
ทุ่มเทเพยีรพยายามของกลุ่มเยาวชนเองจนเป็นที่ประจกัษ์ โดยมชี่วงเวลาท างานจรงิไม่น้อยกว่า ๒ 
เดือนต่อ ๑ ภาคการศึกษา (ไม่รวมเวลาที่ท างานด้านเอกสาร) , ลกัษณะของกิจกรรมและวิธีการ
ปฏบิตังิานพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการเกาะตดิมุง่มัน่ทุ่มเทท าจรงิ, การท างานลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชากร
อย่างต่อเนื่องจนสามารถน าลงสู่วถิชีวีติปกติของคนในโรงเรยีนหรอืชุมชนได้ จนเกดิการยอมรบัและ
ปรบัเปลีย่นเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ 

การไม่ได้ท าจรงิ หรอืไม่ได้มุ่งมัน่ท าจรงิจงัต่อเนื่องที่ยาวนานเพียงพอ แต่มาน าเสนอใน
ลกัษณะหลอกลวงว่าท าจรงิหรอืท ามายาวนาน ถอืว่ามคีวามผดิรา้ยแรง 

๘) การสืบต่อไปได้อย่างยัง่ยืน ไดแ้ก่ การมแีผนงานในอนาคตทีช่ดัเจนและเป็นไปไดส้งู, มี
การสบืต่อของกลุ่มแกนน าไปยงัรุ่นน้องรุ่นต่อไปได้, และมวีธิกีารระดมทุนหรอืการแสวงหาแหล่งทีม่า
ของงบประมาณเพิม่เตมิไดเ้อง เป็นตน้ 

๙) น าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้เทคนิควิธีการและกิริยามารยาทท่ีดี ทัง้นี้ กลุ่มเยาวชน
ผูร้บัผดิชอบโครงงาน สามารถใชท้กัษะวธิกีารทางศลิปะ ดนตร ีกฬีา การแสดง สื่อเทคโนโลย ีฯลฯ มา
บูรณาการและประยุกต์ใชร้่วมได้ เพื่อสรา้งความน่าสนใจในการสื่อสาร-ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการ



 ๑๗ 

เรยีนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ รวมทัง้การแสดงออกที่ด ีมกีริยิามารยาทและบุคลกิภาพที่เหมาะสมกบั
กาลเทศะ ทีท่ าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 
 ทัง้นี้ การฝึกฝนทกัษะการน าเสนอ มิใช่การฝึกซอ้มเพยีงเพื่อสรา้งภาพความส าเรจ็ของงานให้
ถูกใจกรรมการเท่านัน้ แต่เป็นทกัษะการส่ือสารความดี การบอกเล่าความดท่ีีตนเองได้ทาํจริงไดอ้ย่าง
น่าสนใจและสรา้งความเข้าใจไดช้ดัเจนในเวลาอนัจ ากดั ภายใตว้ธิกีารและสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 

ขอย ้าจุดยนืของโครงการว่า การประเมนิไม่เน้นทีง่านเอกสารและบอรด์น าเสนอว่าตอ้งสวยหรดูู
ด ีมเีฟอรนิ์เจอรป์ระดบัมากมายซึ่งเป็นความฟุ่มเฟือย (ขาดคุณธรรมเรื่องการประหยดั) ไม่เน้นว่าต้อง
น าเสนอโดยคนทีพ่ดูเก่งมวีาทศลิป์แพรวพราว หากแมท้ างานเอกสารหรอืบอรด์ไมเ่สรจ็หรอืไมส่มบรูณ์ก็
ไม่เป็นไร ผูน้ าเสนอไม่ไดเ้ป็นนักพูดทีม่วีาทศลิป์แพรวพราวกไ็ม่เป็นไร ถ้าหากเป็นโครงงานทีน่ักเรยีน
คิดเองท าเองจรงิจงั กรรมการผู้ประเมนิจะพิจารณาที่เนื้องานที่ท าจรงิเป็นหลกั  การน าเสนอผ่าน
เอกสารบอรด์หรอืรูปแบบต่างๆ นัน้เป็นเพยีงร่องรอยแสดงหลกัฐานว่าท าจรงิ และสรุปการเรยีนรู้ที่ได้
จากการท าโครงงานออกมาให้มองเห็นและเขา้ใจได้ ดงันัน้ สดัส่วนคะแนนในงานเอกสาร บอรด์ และ
รปูแบบการน าเสนอจงึมคี่าคะแนนน้อย 

  
การประเมนิร่างโครงงาน 

 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา ๙ ขอ้ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ร่างโครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๒ ขอ้ ไดด้งันี้ 

ที่ ประเดน็พจิารณาให้คะแนน คะแนน 
1 ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดเองท ำเองมำก) (Constructive) 

คิดใหม่ ไอเดยีดี มีแง่มุมน่ำสนใจ (Creative) 
15 

2 คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส ำคญั (ใหค้ะแนนมำกเป็นพิเศษแก่
โครงงำนท่ีท ำตำมประเดน็ช้ีน ำประจ ำปีกำรศึกษำ 1) แกปั้ญหำพฤติกรรม
เส่ียงท่ีเร่งด่วน 2) งำนจิตอำสำท่ีมีประเดน็คุณธรรมชดัเจน 3) กำรส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น 4) กำรเสริมสร้ำงชุมชนเขม้แขง็สำมคัคี) 

10 

3 ที่มาที่ไปชัดเจน วิเครำะห์ ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก้ ไดส้มเหตุผล 
และมีข้อมูลสถิติประกอบใหเ้ห็นควำมส ำคญัและเกิดควำมตระหนกั 

10 

4 ความเป็นไปได้ของร่ำงโครงงำนโดยรวม  ระบุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพและ
ปริมำณไดช้ดัเจนเหมำะสม  และมีควำมเป็นไปได ้

10 

5 มแีผนการท างานชัดเจน วิธีกำรด ำเนินงำนมีกิจกรรมท่ีมำกพอและ
สำมำรถแกปั้ญหำได ้ และมีระยะเวลำท ำงำนท่ีต่อเน่ืองนำนกวำ่ ๒ เดือน 

10 

6 ใชห้ลกัธรรมและค ำสอนในหลวงไดถู้กต้อง-เหมาะสม อธิบำยไดดี้  10 
9 ศกัยภำพของผู้ท าโครงงานท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้ 10 
7 งบประมาณ สมเหตุผล – ประโยชนสู์งประหยดัสุด พ่ึงตนเองไดม้ำก 5 
8 สร้ำงการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ำยไดม้ำก (บวร) 5 

10 น ำเสนอออกมำจำกใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ำมำ 5 



 ๑๘ 

11 กิริยำมำรยำทในกำรน ำเสนอดูดีน่ำประทบัใจ 5 
12 ควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรและส่ือน ำเสนอ 5 
 รวมคะแนนทั้งหมด 100 

 
 

การประเมนิโครงงาน 
 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา ๙ ขอ้ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
โครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๓ ขอ้ ไดด้งันี้ 

ที่ ประเด็นพจิารณาให้คะแนน คะแนน 
1 ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดริเร่ิมเอง/คิดปรับปรุงเอง) (10 คะแนน) 

คะแนนพเิศษ: ควำมเป็นนวตักรรม คิดใหม่ ไอเดียดี (Creativity)  
มีแง่มุมน่ำสนใจ (5 คะแนน) 

15 

2 เร่ืองทีท่ ามีประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคัญ  
โครงงำนเกิดผลส าเร็จ แกไ้ขปัญหำทำงศีลธรรมได ้ พฒันำคุณธรรม
กลุ่มเป้ำหมำยไดจ้ริง (10 คะแนน) 
คะแนนพเิศษ: 4 ประเด็นช้ีน ำ 1) แกปั้ญหำพฤติกรรมเส่ียงท่ีเร่งด่วน 
2) งำนจิตอำสำท่ีมีประเด็นชดัเจน 3) กำรส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น  
4) กำรเสริมสร้ำงชุมชนเขม้แขง็สำมคัคี (5 คะแนน) 

15 

3 ขยนัท างาน มุ่งมัน่ทุ่มเทเพียรพยำยำมเด่นชดั (น ำท ำเป็นแบบอยำ่ง) 10 
4 ผูท้  ำเองเกดิการเรียนรู้ พฒันาตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีมำกข้ึน 10 
5 เก็บขอ้มูลวเิคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติไดดี้ 10 
6 ใชห้ลกัธรรม-พระราชด าริ/พระราชด ารัสไดถู้กตอ้ง-เหมำะสม 5 
7 มีทีม่าทีไ่ป (ปัญหำ-สำเหตุ-เป้ำหมำย-ทำงแก)้ สอดคล้องกนั ชดัเจน 5 
8 งบประมำณ พึ่งตนเองไดม้ำก - ประโยชน์สูงประหยดัสุด 5 
9 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยไดม้ำก (บวร) 5 

10 โครงงำนมีกำรสำนต่อไปไดอี้ก (เช่น มีแผนงำน/รุ่นนอ้งสืบต่อ) 5 
11 น ำเสนอออกมำจำกใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ำมำ 5 
12 กิริยำมำรยำทในกำรน ำเสนอดูดี พดูจำดี น่ำประทบัใจ 5 
13 ควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำรและส่ือน ำเสนอ 5 

 รวมคะแนนทั้งหมด 100 
 



 ๑๙ 

ภาคผนวก ก. 
โครงการพฒันาโครงงานคณุธรรม เฉลิมพระเกียรติ 

พทุธชยนัตีเฉลิมราช 
 

 นวตักรรมการเรียนรู้โครงงานคณุธรรม ๕ ประเภท ๑ ศนูย ์
ก. โครงงานคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ข. โครงงานส่ือคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ค. โครงงานวิทย-์คณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ง. โครงงานธรุกิจคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
จ. โครงงานการเมืองคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
ฉ. ศนูยก์ารเรียนรู้โครงงานคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ 

 

 ส่วนกลาง มกีารจดัประกวด/สรรหานวตักรรมโครงงานคณุธรรม ๕ ประเภท เฉพาะ ระดบั
มธัยมศึกษา เป็นภารกจิหลกั โดยปฏทินิการท างานของส่วนกลาง จะต่อยอดจากการประกวดในระดบั
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เป็นการประกวดในระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ เหมอืนปีก่อนๆ ทีผ่่านมา 
 
 - โครงงานส่ือคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
มิใช่แค่ผลติสื่อ แต่มทีีม่าของความคดิว่า “ท าไม? ถงึผลติสื่อคุณธรรมนี้” มแีผนงานการผลติสื่อ มี
กระบวนการน าไปใช ้มกีารตดิตามประเมนิผลว่า สื่อทีผ่ลติขึน้น้ี ท าใหเ้กดิผลดอีย่างไรต่อผูร้บัสื่อ สื่อที่
ผลติขึน้สามารถช่วยแกป้ญัหาทีต่ ัง้ไวไ้ดจ้รงิหรอืไม?่ จงึจะมคีวามเป็นโครงงาน 
 
 - โครงงานวิทย-์คณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
เป็นโครงงานวทิยาศาสตรท์ี่มิใช่แค่ทดลองเสรจ็ประกวดจบแลว้เลกิท า ไม่จ าเป็นตอ้งคดิคน้ใหมก่ไ็ด ้
แต่เน้นการน าไปใชจ้รงิเพื่อพฒันา/แกไ้ขปญัหาจรงิๆ ในลกัษณะงานจติอาสา-บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ในโรงเรยีนหรอืชุมชน  โดยสรา้งจติส านึกความเสยีสละต่อส่วนรว่มใหแ้ก่เยาวชนไดด้ ี(บาง
โครงงานสามารถต่อยอดเป็นโครงงานธุรกจิคุณธรรม หาทุนมาสนบัสนุนกจิกรรมการกุศลไดด้ว้ย) 
 
 - โครงงานธรุกิจคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ(ธรุกิจ 2 ช พอเพียง) 
(โครงงานธรุกิจเพื่อพฒันาชีวิตและชุมชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เฉลมิพระเกยีรต)ิ 
ธุรกจิทีไ่มไ่ดเ้น้นผลก าไรสงูสุด เน้น “ประโยชน์สขุ” สงูสดุ ธุรกจิทีม่คีวามเป็นโครงงาน สอดคลอ้ง
กบัหลกัการเรยีนรู ้“รว่มกนั ท าด ีอยา่งมปีญัญา” และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่ใช่ธุรกจิบาป ไม่ยุง่
เกีย่วกบัอบายมขุ ไม่เป็นธุรกจิทีข่ดักบัหลกัศลีธรรม 
เป็นธุรกจิทีม่แีนวคดิดีๆ ใหม่ๆทีช่่วยแกป้ญัหาจรงิในโรงเรยีนชุมชน ท าใหคุ้ณภาพชวีติดขีึน้ เน้นการ
ใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่อย่างประหยดัคุม้ค่าสงูสุด มผีลก าไรทีอ่ย่างน้อย 10% น าเขา้กองทุนโครงงาน
คุณธรรม (กองทุนท าด)ี ของโรงเรยีน ทีเ่หลอืเป็นทุนหมนุเวยีนของธุรกจิเพื่อปรบัปรงุหรอืขยาย
กจิการ และจดัสรรเป็นเงนิออมหรอืทุนการศกึษาของคนท างาน 



 ๒๐ 

 

- โครงงานการเมืองคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
 โครงงานเชงิยุทธศาสตรท์ีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทีม่ศีกัยภาพเป็นผูนํ้าตวัจริง คิดการใหญ่ 
(Think Big) ไดด้ ีมีคณุธรรมเป็นแบบอย่าง มารว่มกนัคดิออกแบบองคก์ร โครงสรา้ง การเมอืงภาค
เยาวชน ดว้ยตนเองอยา่งสรา้งสรรคไ์ม่จ ากดัรปูแบบ เพื่อเป็นเจา้ภาพหลกัในการขบัเคลื่อน-เกาะตดิ
การท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหาของเยาวชนดว้ยเยาวชนเอง  ทัง้นี้ เยาวชนทีเ่ขา้มาสู่ต าแหน่ง
บรหิารองคก์รการเมอืงนี้ ตอ้งเป็นแบบอย่างและถูกฝึกฝนอบรมใหม้คีุณลกัษณะ ๓ ดา้นดว้ยกนั คอื ๑) 
รกัชาติรกัส่วนรวม ดว้ยงานอาสาสมคัร  ๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ดว้ยการปฏบิตัทิางศาสนา ๓) มี
ความรู้ความสามารถ ดว้ยการศกึษาทัง้ทางโลกและทางธรรม โดยทัง้ ๓ ดา้นน้ีต้องก าหนดใหเ้ป็นขอ้
ปฏบิตัเิป็นวถิชีวีติในแต่ละวนั/สปัดาห/์เดอืน ทีว่ดัประเมนิได ้นบัเวลาปฏบิตัไิด้ 
 โครงงานการเมอืงคุณธรรมนี้ มกัจะพฒันามาจากการยกระดบัโครงงานคุณธรรมขนาดใหญ่ที่
มคีุณภาพโดดเด่น มาเป็นองคก์รขบัเคลื่อนใหเ้กดิโครงงานคุณธรรมทุกประเภททัง้ระบบโรงเรยีน หรอื
การยกเครือ่งคณะกรรมการนกัเรยีนใหถู้กออกแบบใหม่ (re-engineering) ใหเ้ป็นองคก์รทีเ่ยาวชนรูส้กึ
เป็นเจา้ของเอง แลว้บรหิารปกครองในดา้นการส่งเสรมิการท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหาของ
เยาวชนดว้ยกนัเอง อยา่งเกาะตดิและเขม้แขง็ ทัง้ภายในโรงเรยีนและลงสู่ชุมชน   
 

- ศนูยก์ารเรียนรู้โครงงานคณุธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
 โรงเรยีนทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูผ้่านโครงงานคุณธรรมทัง้ ๕ ประเภท อยา่งกวา้งขวางใน
ทุกช่วงชัน้ ทัง้ระบบโรงเรยีน  มใิช่มแีค่ไมก่ีโ่ครงงานเพื่อส่งประกวดเท่านัน้   จะเป็นโครงงานขนาด
เลก็หรอืใหญ่กไ็ดแ้ต่ตอ้งมจี านวนโครงงาน ไมน้่อยกว่าเกณฑข์ัน้ตน้ทีก่ าหนด ตามสตูร   

 100

N
P 

 โดย P = จ านวนโครงงาน  N =จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 ทัง้นี้ มใิช่สกัแต่ว่ามโีครงงานเยอะ แลว้จดัเป็นงานนิทรรศการ/เทศกาลครัง้เดยีวจบ หรอื สรา้ง
เอกสารหลอกๆ ขึน้มาแต่มไิดด้ าเนินการจรงิจงั     โครงงานทัง้หมด แมจ้ะเป็นโครงงานเลก็กต็าม ตอ้ง
เป็นโครงงานทีด่ าเนินงานจรงิๆอยา่งต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาอยา่งน้อย ๑ – ๒ เดอืน ท าใหเ้กดิผล
สมัฤทธิล์งสู่ผูเ้รยีนไดจ้รงิ โครงงานบรรลุเป้าหมายได ้    อนึ่ง โรงเรยีนควรพฒันารปูแบบรายงาน
โครงงานคุณธรรม เป็นฉบบังา่ย ๓ – ๕ หน้ากระดาษ กไ็ด ้ไมต่อ้งท าเป็นรปูเล่มสมบรูณ์ 
   

 การประเมิน ใหก้รอกแบบประเมนิแสดงจ านวนโครงงานและระดบัความก้าวหน้าของ
โครงงานทัง้หมดของโรงเรยีน พรอ้มแนบสรปุยอ่โครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ และสรปุรปูภาพใน ๑ 
หน้ากระดาษมาประกอบดว้ย  ส่วนรปูเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์  ใหเ้ลอืกส่งเฉพาะโครงงานคุณธรรม
ทีม่คีุณภาพโดดเด่นสงูสุด ๓ อนัดบัแรก ของโรงเรยีน มาเป็นตวัอยา่งส าหรบัการพจิารณาในชัน้ตน้
ของการประกวดคดัเลอืก เพื่อเขา้สู่การประเมนิในระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศต่อไป 
 



 ๒๑ 

ภาพรวมการประกวดโครงงานคณุธรรมระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศ 
- การคดัเลือกในระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้นท่ี เป็นกระบวนการทีข่ ึน้อยูก่บัโรงเรยีนและ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ๆ กคพ.จะเป็นเพยีงผูป้ระสานผ่านทาง สพฐ. เพื่อใหต้วัแทนโครงงาน
จาก สพป. สพม. เขตพืน้ทีล่ะ ๑ โครงงานไดม้าเขา้รว่มค่ายระดบัภมูภิาค ๘ ค่าย ๘ ภมูภิาค 
- การรบัสมคัรในระดบัภมิูภาค ม ี๒ ช่องทาง (๑) โครงงานทีผ่่านการคดัเลอืกของ สพม.และ สพป. 
แลว้เสนอชื่อไปที ่สพฐ. หรอื (๒) กรณเีกดิปญัหาในระดบัเขตพืน้ทีไ่มไ่ดจ้ดัประเมนิคดัเลอืก โครงงาน
ทีม่ ัน่ใจว่าไดด้ าเนินการอยา่งจรงิจงัจนเกดิผลส าเรจ็แทจ้รงิ สามารถส่งขอ้มลูโครงงานเพื่อรบัการ
คดัเลอืกโดยตรงมาที ่กคพ. ภายในวนัที ่๓๐ กนัยายน ผ่านทางอเีมล ์moralproject@gmail.com  
- การคดัเลือกในระดบัภมิูภาค จะอยูใ่นรปูแบบการจดัค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ๘ ค่าย ๘ ภมิูภาค ตามตารางดา้นล่างนี้ โดยเป็นการบรูณาการหลอมรวมรปูแบบค่าย 
นิทรรศการโครงงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการประกวดคดัเลอืกโครงงานเขา้ไวด้ว้ยกนัในค่าย
เดยีว โดยจะจดัขึน้ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
- การเย่ียมประเมินโครงงานในพื้นท่ีจริง ประมาณช่วงเดอืน ธนัวาคม– มกราคม  
- การประกวดระดบัประเทศ ประมาณช่วงเดอืนมกราคม–มนีาคม 

ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มพืน้ท่ี ค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมระดบัภมิูภาค ๘ ค่าย ๘ ภมิูภาค 

 

กลุ่มท่ี ภมิูภาค (เลข สพม.) จงัหวดั (จ านวน สพป.) จน.จว. สพป. สพม. 

1 เหนือตอนบน 
34เชยีงใหม(่๖)-แม่ฮ่องสอน(๒), 35ล าปาง(๓)-ล าพนู(๒), 

36เชยีงราย(๔)-พะเยา(๒), 37แพร่(๒)-น่าน(๒), 
8 23 4 

2 เหนือตอนล่าง 
38สโุขทยั(๒)-ตาก(๒), 39พษิณุโลก(๓)-อุตรดติถ(์๒), 40เพชรบรูณ์
(๓), 41ก าแพงเพชร(๒)-พจิติร(๒), 42นครสวรรค(์๓)-อุทยัธานี(๒) 

10 21 5 

3 อีสานบน 
19เลย(๓)-หนองบวัล าภ(ู๒), 20อุดรธาน(ี๔), 21หนองคาย(๓),  
22นครพนม(๒)-มุกดาหาร(๑), 23สกลนคร(๓), 25ขอนแก่น(๕) 

8 23 6 

4 อีสานลา่ง 
24กาฬสนิธุ(์๓), 26มหาสารคาม(๓), 27รอ้ยเอด็(๓), 28ศรสีะเกษ
(๔)-ยโสธร(๒), 29อุบลราชธาน(ี๕)-อ านาจเจรญิ(๑), 33สรุนิทร(์๓) 

8 24 6 

5 ประตอีูสาน 
4สระบุร(ี๒)-ปทุมธาน(ี๒), 7ปราจนีบุร(ี๒)-นครนายก-สระแกว้(๒), 

30ชยัภูม(ิ๓), 31นครราชสมีา(๗), 32บุรรีมัย(์๔) 
8 23 5 

6 
กลาง-

ตะวนัออก 

1,2กรุงเทพฯ(๓), 3นนทบุร(ี๒)-อยุธยา(๒), 5สงิหบ์ุร-ีลพบุร(ี๒)-
ชยันาท-อ่างทอง, 6ฉะเชงิเทรา(๒)-สมุทรปราการ(๒),  

17จนัทบุร(ี๒)-ตราด(๑), 18ชลบุร(ี๓)-ระยอง(๒) 
12 23 7 

7 
ตะวนัตก- 
ใต้ตอนบน 

8ราชบุร(ี๒)-กาญจนบุร(ี๔), 9สพุรรณบุร(ี๓)-นครปฐม(๒),  

10เพชรบุร(ี๒)-ประจวบครีขีนัธ(์๒)- สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร,  
11สรุาษฎรธ์าน(ี๓)-ชุมพร(๒) 

11 22 4 

8 ใต้ตอนล่าง 
12นครศรธีรรมราช(๔)-พทัลุง(๒), 13ตรงั(๒)-กระบี,่ 14พงังา-ภูเกต็-
ระนอง, 15ปตัตานี(๓)-ยะลา(๓)-นราธวิาส(๓), 16สงขลา(๓)-สตูล 

11 25 5 

 รวมจ านวน  76 185 42 
*หมายเหต ุ การจดัแบ่งค่ายและก าหนดเวลาการจดัค่ายอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยทีส่พฐ. จะ
ประกาศใหท้ราบในแต่ละปีผ่านทางเวบไซต ์http://www.vitheebuddha.com 



 

ใบสมคัร  
เขา้รว่มคา่ยระดบัภมูภิาค ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 www.moralproject.net  “ลดเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง สรา้งครอบครวัอบอุ่น หนุนชุมชนเขม้แขง็” 
 

๑. ชื่อโครงงาน    
ชื่อกลุ่ม  โรงเรยีน  
ทีต่ัง้  
 สงักดั สพป./สพม.     
โทรศพัท ์  โทรสาร     e-mail:   

๒. ผูบ้รหิารทีป่รกึษา ชื่อ-นามสกุล   ต าแหน่ง  
  
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครทูีป่รกึษา ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
พระสงฆท์ีป่รกึษา ชื่อ-ฉายา วดั    
โทรศพัท ์ มอืถอื   e-mail:   

๓. เยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน (มจี านวน ๘-๑๐ คน)  
(๑) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
ประธาน  
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๒) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   รอง
ประธาน  
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๓) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
เลขานุการ  
โทรศพัท ์  facebook.com/  e-mail:   
(๔) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
(๕) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
(๖) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
(๗) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
(๘) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
(๙) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  



 ๒๓ 

(๑๐) ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว    ม.   ต าแหน่ง   
  
โปรดกาเครือ่งหมาย * หน้ารายชือ่เยาวชนทีเ่ป็นตวัแทนมาเขา้รว่มค่ายระดบัภูมภิาค จ านวน ๓ คน 

ขา้พเจา้ในนามของผูร้บัผดิชอบโครงงาน ขอสมคัรเขา้รว่มค่ายพฒันาโครงงานคุณธรรมระดบัภมูภิาค 

ลายมอืชื่อเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน ลายมอืชื่อผูร้บัรอง 
 

  (…………………………..……...…)     (…………………………..………...)   
 ประธานโครงงาน ครทูีป่รกึษา 
   ………/………………/..……… ………/………………/..……… 

หมายเหต ุ สง่ใบสมคัรนี้ สรปุย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ  และสรปุรปูภาพโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ มาทีอ่เีมล ์
moralproject@gmail.com  ภายในวนัที ่30 กนัยายน 2559  



 ๒๔ 

ภาคผนวก ข. 
๑. รายงานโครงงาน จดัพมิพใ์หม้จี านวนหน้า ๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวมปก โดยแสดงเน้ือหา 

บทและหวัขอ้ต่างๆ ตามทีก่ าหนด ดงันี้ (ดตูวัอย่างโครงงานระดบัประเทศ ที ่www.moralproject.net) 
(๑) ปกหน้า 

(๑.๑) ปกนอก (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, ชื่อกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน, ชื่อ
สถานศกึษา, ชื่อสงักดั โดยระบสุพท., และพมิพร์ะบุว่า รายงานน้ีเป็นสว่นหนึ่งของโครงการประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ ประจ าปีการศกึษา...... ระดบัมธัยมศกึษา ทีจ่ดัโดย กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อการ
เสรมิสรา้งเครอืขา่ยวถิพีุทธ (กคพ.) ) 
(๑.๒) ปกใน (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ, รายชื่อสมาชกิกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบ
โครงงานโดยระบ ุ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชัน้เรยีน, ชื่อ-ฉายา-นามสกุลพระสงฆท์ีป่รกึษาโดยระบุวดัและทีต่ัง้
ของวดั หมายเลขโทรศพัท/์E-mail, ชื่อผูบ้รหิารและครทูีป่รกึษาโดยระบุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท/์E-mail, 
ชื่อสถานศกึษา ทีต่ัง้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร/E-mail/เวบไซต(์ถา้ม)ี) 

(๒) กิตติกรรมประกาศ (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องคก์รต่างๆ ทีส่นบัสนุนการท าโครงงาน เป็นตน้) 
(๓) บทคดัยอ่ (สรุปย่อเน้ือหาและประเดน็ส 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 ้(ระบ ุกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาและสถานที ่ในการด าเนินการโครงงาน) 

(๖) บทท่ี ๒ การด าเนินการโครงงาน 
๒.๑ วธิกีารด าเนินงาน (อธบิายวธิกีารด าเนินงาน, แสดงแผนผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน ,แสดงปฏทินิหรอื
ก าหนดการด าเนินงาน และ/หรอื มรีปูภาพประกอบ) 
๒.๒ งบประมาณ (แสดงรายการค่าใชจ้่ายโดยแยกเป็นรายหมวดและยอดรวม)  
๒.๓ แหล่งทีม่าของงบประมาณ (กรณีทีม่กีารระดมทุนหรอืหางบประมาณเพิม่เตมิขึน้เอง ใหอ้ธบิายถงึวธิกีาร
ระดมทุนหรอืการเขา้ถงึแหล่งงบประมาณนัน้โดยย่อดว้ย) 
๒.๔ อุปสรรคความผดิพลาดและการแกป้ญัหา (อธบิายถงึอุปสรรคปญัหาหรอืขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการ
ด าเนินการโครงงาน และการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า แลว้สรุปเป็นบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการเผชญิปญัหานัน้ๆ) 

(๗) บทท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน 
(แสดงผลการด าเนินงานโดยการอธบิายพรอ้ม รปูภาพ และ/หรอื มสีถติ ิตาราง หรอืแผนภมู ิประกอบ) 

(๘) บทท่ี ๔ การศกึษาวเิคราะห ์
๔.๑ ปญัหาและสาเหตุ  (ประมวลขอ้มลูสภาพปญัหา แลว้วเิคราะหส์บืสาวหาสาเหตุของปญัหา) 
๔.๒ เป้าหมายและทางแก ้ (วเิคราะหเ์ชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงานกบัวธิกีารด าเนินงาน ว่าเป็นหนทาง

ไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างไร อย่างเป็นเหตุเป็นผล) 
๔.๓  หลกัการและหลกัธรรมทีน่ ามาใช ้ (แสดงหลกัธรรมและแนวพระราชด าร/ิพระราชด ารสัทีน่ ามาใช ้ พรอ้ม

อธบิายความหมายโดยย่อ แลว้อธบิายเชื่อมโยงกบัโครงงาน อย่างสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผล) 
๔.๔ ประเมนิผลการด าเนินงาน (แสดงหรอือธบิายเหตุผลว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของโครงงานหรอืไม่ เพยีงใด เพราะเหตุใด และ/หรอืแสดงสถติปิระกอบ(ถา้ม)ี) 
๔.๕ การประเมนิตนเอง (สมาชกิกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงานทุกคน แสดงความคดิเหน็และความรูส้กึ

ต่อการพฒันาตนเอง หรอืความประทบัใจต่อสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ะหวา่งการด าเนินการโครงงาน) 



 ๒๕ 

๔.๖ การประเมนิและวจิารณ์โดยผูอ้ื่น (แสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะห ์ ค าวจิารณ์ และขอ้เสนอแนะ ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา อาจารยแ์ละพระสงฆท์ีป่รกึษาโครงงาน ๓ ท่าน และ/หรอื บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอกี
ไม่เกนิ ๕ คน เช่น ผูป้กครอง, นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย, คนในชมุชน) 

(๙) บทท่ี ๕ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  
๕.๑ สรุปผลการด าเนินการโครงงาน (อธบิายสรุปภาพรวมของโครงงานทัง้หมดเชื่อมโยงสูก่ระบวนการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณธรรมตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงงานคุณธรรม)  
๕.๒ แผนการด าเนินงานในอนาคตและขอ้เสนอแนะ (แผนการด าเนินงานในภาคการศกึษาต่อไป)   

(๑๐) เอกสารอ้างอิง (ถา้ม)ี 
(๑๑) ภาคผนวก (ถา้ม)ี 

 

๒.  สรปุย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ  และสรปุรปูภาพโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ 
สรุปย่อโครงงานทัง้หมดและรปูภาพประกอบลงในกระดาษขนาด A4 ตามตวัอย่างในหน้าที ่๒๕ 
 

๓.  แผน่พบั (Brochure) สรปุโครงงาน 
สรุปโครงงานทัง้หมดลงใน ๑ แผ่นกระดาษขนาด A4 ทีพ่บั ๓ สว่น ทีพ่มิพท์ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั โดย
ออกแบบและพจิารณาเลอืกเน้ือหา รปูภาพ ตารางหรอืแผนภมูปิระกอบ ใหส้วยงามส าหรบัเผยแพร ่
 

๔.  ส่ือ Presentation ทางคอมพวิเตอร ์หรอื VCD นําเสนอโครงงาน 
เล่าเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเดน็ส าคญัของโครงงานลงในสือ่ Presentation เช่น Powerpoint 
หรอืเป็นวดีทิศัน์ (VCD) ในระยะเวลาไม่เกิน ๗ นาที  
 

๕.  แผน่ป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน 
แสดงภาพรวมและสรุปสาระส าคญัของโครงงานทัง้หมด ไดแ้ก ่ ชื่อโครงงาน สถานศกึษา รายชื่อที่
ปรกึษาและกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน บทคดัย่อ ผงัมโนทศัน์ วธิกีารด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ขอ้มลูสถติ ิ การประเมนิผลสรุปผล เป็นตน้ โดยมุง่เน้นการจดัแสดงเป็น แผนผงั แผนภมู ิ
รปูภาพ ตาราง สญัลกัษณ์ ฯลฯ ทีท่ าใหผู้ช้มเขา้ใจไดโ้ดยไว โดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคนิคทาง
ศลิปะมาชว่ยน าเสนอใหเ้กดิการสือ่ความไดง้่าย ชดัเจน และน่าสนใจ  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๖๕ ซม. 

๑๒๐ ซม. 

๖๐ ซม. ๖๐ ซม. 

รอยทีพ่บัหกักลาง
ไปดา้นหลงัได ้

ช่ือโครงงานคณุธรรม 

ปกหน้าโครงงาน 

ปกหลงัโครงงาน 

๖๐ ซม. 

๖๕ 
ซม. 

วสัดท่ีุแนะนํา: ใชพ้ลาสตกิลกูฟูกหนา ๓หรอื๕ มม. 
ถา้ท าไดถู้กตอ้งตามทีก่ าหนดจะสามารถพบัแผ่นป้าย
สลบักนัไดเ้ป็น ๔ ทบ มลีกัษณะเป็น Big Book ขนาด
ประมาณ ๖๐ x ๖๕ เซนตเิมตร ดงัรปู 



 ๒๖ 

(ตวัอย่าง สรุปย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ) 

โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระดับมัธยมศึกษา 

โครงงาน “ ลด  ละ  เลกิ  บุหร่ี – เมรัย    สานสายใย เทดิไท้องค์ราชันย์ ”  
(Stop  Drinking  and  Smoking, Make Homesweet  and  Unanimity to Pay His Majesty’ s Loyalty)  

โดยเยำวชนกลุ่ม   “ดวงตำเห็นธรรม”    โรงเรียนเวยีงมอกวทิยำ   ต  ำบลเวยีงมอก  อ ำเภอเถิน  จงัหวดัล ำปำง 
สพท. ล ำปำง เขต ๒ 

หลกัธรรมส าคญั  :  ศีล ๕ , อบำยมุข  ๖ , ไตรสิกขำ 
พระราชด าริ / พระราชด ารัส  :  บวร ( บำ้น  วดั  โรงเรียน ) และ เศรษฐกิจพอเพียง ( กำรสร้ำงภูมิคุม้กนั)  

ประเดน็ปัญหาหลกั :  นกัเรียนด่ืมเหลำ้-สูบบุหร่ี  อนัเน่ืองจำกนกัเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเส่ียง  หลงผิด และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ   
ผูป้กครองไม่มีเวลำดูแลลูก  ตำมใจลูกและเป็นแบบอย่ำงท่ีไม่ดี  สภำพชุมชนด่ืม-สูบไม่เลือกท่ี  ไม่ตระหนักถึงปัญหำและ
ผลกระทบและไม่มีภูมิคุม้กนั  อีกทั้งชุมชนมีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง ( มีร้ำนคำ้ขำยเหลำ้-บุหร่ี จ ำนวน ๗ ร้ำน) และนกัเรียนห่ำงเหินธรรมะ
ท่ีใชใ้นกำรขดัเกลำจิตใจ 
กลุ่มเป้าหมาย  :  นกัเรียนโรงเรียนเวยีงมอกวทิยำและนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง (จ ำนวน ๒๒ คน) 
กิจกรรมเด่น :   คณะกรรมกำรโครงงำนฯได้สานต่อกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย กิจกรรม “แกนน ำผูก่้อกำรดี
กลัยำณมิตร ( D+ )”  กิจกรรม “กระบอกเสียงแห่งธรรม”  กิจกรรม “บริสุทธ์ิใจ คน้ไดท้ัว่ตวั”   กิจกรรม “รู้แจง้ เห็นกรรม” 

(อบรมธรรมะ-วิปัสสนำ) และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมภาคเรียนที่ ๒       ประกอบดว้ย     ( ๑) กิจกรรม  “ สำยลบัสีขำว ”     (๒) 
กิจกรรม  “ ปลูกจิตส ำนึกลด ละ เลิก  เหลำ้ – บุหร่ี”     ( ๓) กิจกรรม  “ น ำส่ือควำมดี  สู่ชุมชน”      และ ( ๔) กิจกรรม “ สำน
สำยใยครู   สู่ร้ัวบำ้น”    กิจกรรมเหล่ำน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งกำรติดตำมพฤติกรรม  แกไ้ขปัญหำ    และปลูกจิตส ำนึกกำรลด ละ เลิก 
บุหร่ี-เหลำ้ของนักเรียนและนกัเรียนกลุ่มเส่ียงอยำ่งเป็นปัจจุบนัและใกลชิ้ดจำกสำยลบัสีขำวและแกนน ำผูก่้อกำรดีกลัยำณมิตร   
อีกทั้งไดโ้ดยอำศยักำรมีส่วนร่วมจำกครูประจ ำชั้น   ผูป้กครอง     และทุกฝ่ำยในชุมชน 

ผลทีเ่กดิขึน้  :  นกัเรียนมีค่ำนิยมในกำรลด  ละ เลิก บุหร่ี-เมรัยจำกกำรจดักิจกรรมอยำ่งหลำกหลำย  ตำมแนวพระรำชด ำริบวร
และหลกัพทุธวถีิ    และสรุปผลสัมฤทธ์ิในภำคเรียนท่ี ๒ พบวำ่  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ๒๒ คน มีพฤติกรรมปลอดจำกเหลำ้-บุหร่ี 
รวม ๑๘ คน ร้อยละ๘๑.๘๑ ( เพ่ิมจำกภำคเรียนท่ี ๑ ร้อยละ ๙.๐๘)  และมีพฤติกรมไม่ปลอดจำกเหลำ้-บุหร่ี รวม ๔ คน  ร้อยละ 
๑๘.๑๙  ( ภำคเรียนท่ี ๑ จ ำนวน ๓ คน ร้อยละ ๒๗.๒๗  ค่ำเฉล่ียลดลงจำกเดิมร้อยละ ๙.๐๘ )   

กลุ่มเยาวชนผู้รับผดิชอบโครงงาน :  
๑. นำยธีรพล   ชำยเมือง ม.๖     ประธำน 

๒.นำยสุทธิพงษ ์  ต๊ิบจ่อ  ม.๖     รองประธำน 

๓.นำงสำวขวญัฤดี   ชุ่มชุมภู              ม.๖     รองประธำน 

๔.นำงสำวเบญจมำศ    สมมะโน       ม.๖      เลขำนุกำร 
๕.นำงสำวบุษยำรัตน์   สิงห์ค ำโล ม.๖      เหรัญญิก 

๖.นำงสำววลิำวรรณ   ศรีงำม ม.๖      ประชำสมัพนัธ์ 
๗.นำงสำวนุภำ   ลำวเชียง ม.๖     สวสัดิกำร 
๘.นำงสำวอรพรรณ  สีเมือง ม.๖      สวสัดิกำร            

พระสงฆ์ทีป่รึกษา : พระครูวรุิฬห์พิพฒันกิจ เจำ้อำวำสวดัห้วยริน  
ผู้บริหารทีป่รึกษา  : นำยมำนพ  แสนทว ีผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
ครูทีป่รึกษา : นำยศำนติกรศ์ิ   วงคเ์ขียว 
                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษไทย 

จ ำนวนครู  ๒๔ คน   จ ำนวนนกัเรียน ๔๗๙ คน แยกเป็น  ช่วง
ชั้นท่ี ๓ รวม ๓๕๓ คน     ช่วงชั้นท่ี ๔ รวม ๑๒๔ คน 
ติดต่อ  ครูศำนติกรศ์ิ  โทร. ๐๘๑  ๒๘๘  ๗๒๘๓ 
fb โครงงำน: facebook.com/moralprojectpage007  

สนบัสนุนโดย                            -  กลุ่มกลัยาณมติรเพือ่การเสริมสร้างเครือข่ายวถิีพุทธ  (กคพ.) 
-  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชิงคุณธรรม  (ศูนยคุ์ณธรรม) 

-  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)  (โครงกำรโรงเรียนวถีิพทุธ) 



 ๒๗ 

(ตวัอย่าง)  ผงัสรปุมโนทศัน์โครงงานคณุธรรม  แบบตารางวเิคราะหค์ าถาม ๕ ขอ้ (ปญัหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก-้หลกัธรรม/พระราชด าร)ิ 
ชื่อโครงงาน: “ลกูแกะเทวดา ล้อมหมาป่าให้ส้ินฤทธ์ิ” พิชิตปัญหาบหุร่ีสุรา พฒันาชุมชนเข้มแขง็   กลุ่ม: ลกูแกะขัน้เทพ  โรงเรยีน: ไตรสิกขาวิทยา 

(๑) ปัญหา 
- นกัเรียนกลุ่มเส่ียง จ ำนวน ๓๐ คน มีพฤติกรรมด่ืมเหลำ้ สูบบุหร่ี 
- เพื่อนนกัเรียนมีแนวโนม้ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อนกลุ่มเส่ียงในทำงไม่ดีเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

(๓) เป้าหมาย 
- นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ทั้งหมด ๓๐ คน  ลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียงลงได ้

โดยอยำ่งนอ้ย ๒๕ คน เลิกด่ืมเหลำ้สูบบุหร่ีลงไดเ้ด็ดขำด ภำยในภำคกำรศึกษำท่ี ๑ 
- นกัเรียนทั้งโรงเรียน ๑,๒๐๐ คน เป็นกลัยำณมิตรต่อกนั ช่วยกนัเฝ้ำระวงัพฤติกรรม

เส่ียงปฏิเสธกำรด่ืมเหลำ้ สูบบุหร่ีได ้
- นร.กลุ่มเส่ียง ๓๐ คน+แกนน ำกลัยำณมิตร ๓๐ คน ร่วมกนัท ำงำนจิตอำสำต่อส่วนรวม 
- นกัเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมใชเ้วลำวำ่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

(๒) สาเหตุ 
ปัจจัยภายใน 
นร.มีควำมหลงผิด, ค่ำนิยมผิดตำมเพื่อน, อยำกรู้อยำกลอง 
นร.ขำดควำมรู้ ขำดควำมตระหนกั ในพิษภยัของบุหร่ี สุรำ ยำเสพติด 
นร.ไม่เคำรพย  ำเกรงในกฏระเบียบของโรงเรียน 
นร.ขำดธรรมะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวในจิตใจ ไม่ค่อยเขำ้วดั-ปฏิบติัธรรม 
ปัจจัยภายนอก 
อิทธิพลเพือ่นกลุ่มเส่ียง ชกัชวน และสร้ำงค่ำนิยมผดิๆ 
ครอบครัวไม่ค่อยดูแล เอำใจใส่ ขำดควำมเขำ้ใจในวยัรุ่น 
ผู้ปกครอง/คนในชุมชน เป็นแบบอยำ่งไม่ดี ด่ืมเหลำ้ สูบบุหร่ี ใหพ้บเห็นไดใ้นท่ีสำธำรณะ 
ชุมชนมีพื้นท่ีเส่ียง เช่น ร้ำนขำยเหลำ้บุหร่ี ถึง ๑๐ ร้ำน อยูใ่กลโ้รงเรียนถึง ๕ ร้ำน 
โรงเรียน วดั ชุมชน ไม่มีพื้นท่ีหรือให้โอกำสวยัรุ่นใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน์ หรือมีไม่พอ 

(๔) ทางแก้ 
- จดัอบรมใหค้วำมรู้สร้ำงควำมตระหนกัในโทษภยัของบุหร่ี สุรำ ยำเสพติด 
- จดัรำยกำร “จะเป็นคนดี ฉนัสัญญำ” ทำงเสียงตำมสำยของโรงเรียน 
- ตั้งกลุ่ม “เพื่อนแท”้ ดูแลเพื่อนกลุ่มเส่ียงเป็นรำยบุคคลดว้ยพลงับวก จนกวำ่จะเลิก  
- จดัตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวงั “สำยลบัสีขำว” รำยงำนพฤติกรรมเส่ียงทั้งในและนอก ร.ร. 
- จดัตั้งกลุ่มนกัเรียนอำสำสุ่มตรวจคน้ ทุกวนัตอนเชำ้ “บริสุทธ์ิใจคน้ไดท้ัว่ตวั” 
- เพื่อนแท ้ไปเยีย่มบำ้น  กลุ่มเส่ียง เป็นประจ ำสัปดำห์ละ ๒ – ๓ คร้ัง 
- นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ๓๐ คน นกัเรียนแกนน ำ “เพื่อนแท”้ ๓๐ คน ร่วมกนัท ำงำนจิตอำสำ

บ ำเพญ็ประโยชน์ในโรงเรียนทุกเชำ้ ท่ีโรงพยำบำลทุกวนัเสำร์ และท่ีวดัทุกวนัอำทิตย์ 
- ประชุมร่วม ครู ผูป้กครอง นร. กบัหน่วยงำนในชุมชน ต ำรวจ สำธำรณสุข ผูใ้หญ่บำ้น 

ก ำนนั ใหรั้บทรำบและตระหนกัชดัในปัญหำ  ใหช่้วยกนัแกปั้ญหำและเฝ้ำระวงั 
- จดักิจกรรม “ครอบครัวสำมคัคี เล่นกีฬำ พำเขำ้วดั ปฏิบติัธรรม” ทุกส.-อำ.ตน้เดือน 

(๕) หลกัธรรมทีข่าด/บกพร่อง ทีค่วรปลกูฝงั: ศลีขอ้ที ่๕, หลกีเวน้ “อบายมขุ”, สงัคหวตัถุ ๔ (ทาน, ปิยวาจา, อตัถจรยิา, สมานตัตตา), ไตรสกิขา (ศลี, สมาธ,ิ ปญัญา) 
พระราชดาํริ/พระราชดาํรสั ทีอ่ญัเชญิมาใช:้ บวร (บา้น-วดั-โรงเรยีน/ราชการ), ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (พอประมาณ, มเีหตุผล, มภีูมคิุม้กนั) 



 ๒๘ 

 

ภาคผนวก ค. 
ปฏิทินงานโครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ตารางสรุปการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

ที่ ปฏทินิงาน เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ีค 

๑ ประชาสมัพนัธ ์             

๒ สพป./สพม.รบัสมคัรเยาวชนเขา้อบรมท าโครงงาน             

๓ สพป./สพม.จดัประชุม/ค่ายอบรมการท าโครงงาน             

๔ กลุม่เยาวชนส่ง ร่างโครงงานและใบสมคัรเขา้ร่วม

โครงการมาที ่สพป./สพม. ที่ตนสงักดั 

            

๕ สพป./สพม.ส่งขอ้มลูจ านวนโครงงานมาที ่สนก. สพฐ.             

๖ กลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบ ด าเนินการโครงงานระยะที ่๑             

๗ สพป./สพม.ช่วยสนบัสนุนติดตามประเมนิผล             

๘ สพป./สพม.คดัเลอืกโครงงานระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวน ๑ โครงงานมาเขา้ค่ายระดบัภูมภิาค 

            

๙ กคพ.ร่วมกบั สพฐ.+ สพป. ๘ แห่ง จดัค่ายพฒันา

โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรติ ๘ ค่าย ๘ ภมิูภาค 

            

๑๐ กลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบด าเนินการโครงงานระยะที ่๒             

๑๑ กคพ.ตรวจเยี่ยม โครงงานทีเ่ขา้รอบในพื้นทีจ่รงิ             

๑๒ กลุม่เยาวชนผูร้บัผดิชอบฯ ประมวลสรุปผลการ

ด าเนินงานท ัง้ ๒ ระยะ และจดัท าเอกสารและสือ่

น าเสนอโครงงานฉบบัสมบูรณ์ 

             

๑๓ ๓๒ โครงงานทีเ่ขา้รอบมตีวัแทน(นร.๓ครู๑) มาเขา้  

(๑) ค่ายพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ

ระดบัประเทศ (๒) การประกวดโครงงานรอบชิง

ชนะเลศิ ระดบัประเทศ (๓) พธิีมอบรางวลัเกยีรตยิศ 

และ (๔) นิทรรศการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ

เกยีรต ิระดบัประเทศ 

            

ช่วงเตรียมความพร้อม 

การประกวด 
ระดบัประเทศ 

การประกวด 
ระดบัภมิูภาค 

การประกวด 
ระดบั สพท. 



ภาคผนวก ง. 
(ตัวอย่าง) ใบงานตอบค าถาม ๕ ข้อ และสรุปผงัมโนทศัน์ เพือ่เร่ิมต้นท าโครงงานคุณธรรม  

๑. ช่ือกลุ่ม ............................................................. โรงเรียน .................................... ชั้น/หอ้งเรียน.........................  
๒. รวบรวมความดีในกลุ่ม  มีจ ำนวน .................................. ควำมดี ไดแ้ก่ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ความดีทีเ่ลอืกเป็นประเด็นมาท าโครงงานคือ ......................................................................................................... 
โดยตั้งช่ือเป็นโครงงานว่า  ................................................................................................................................ 
๓. การตอบคาํถาม ๕ ข้อ (กระบวนการคดิตามกรอบทฤษฎขีองอริยสจัจ ์๔) 
(๑)  “ปัญหา” ท่ีเลือกเป็นประเดน็เร่ิมต้นทาํโครงงาน คืออะไร?  
ระบุสภาพปญัหาใหช้ดัเจน  ใคร? ท า พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์ะไร? ก่อ ผลกระทบอะไร? ตามมา  
(ปญัหา เทยีบไดก้บั ทุกข ์เป็นสภาพการณ์ทีผ่ดิปกต ิไมด่ ีไมน่่าพอใจ หรอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์ผดิศลีธรรม/กฎระเบยีบ หรอืผดิจากมารยาททีถู่กตอ้ง เป็นตน้  )  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
(๒)  ปัญหานัน้มี “สาเหตุ” มาจากอะไร?  วเิคราะหร์ว่มกนัว่าอะไรเป็นสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ? โดยแยกแยะว่า
อะไรเป็นปัจจยัภายใน? (ภายในตวัคนทีก่่อปญัหา) อะไรเป็นปัจจยัภายนอก? (สิง่แวดลอ้ม-สงัคมภายนอก)  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
(๓)  “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?  (เป้าหมายเชิงคณุภาพ และ เป้าหมายเชิงปริมาณ) 
โดยระบุใหช้ดัเจนว่า ใคร? เป็นกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรอื พฤติกรรม



 ๓๐ 

ท่ีพึงประสงค ์เป็นอยา่งไร? จะส่งผลกระทบอะไร? ใหด้ขี ึน้ตามมา  จาํนวนหรอืร้อยละ(%) เทา่ไร? ภายใน
ขอบเขต ระยะเวลาเทา่ไร? และพื้นท่ีใด? และอะไรเป็น คณุธรรมเป้าหมาย? ทีต่อ้งการพฒันาใหเ้กดิขึน้  
(ควรเริม่คดิวางเป้าหมายระยะสัน้ ๒ เดอืนแรกกอ่น จากนัน้จงึพจิารณาเป้าหมายระยะกลาง-ยาวต่อไป)   
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
(๔)  “ทางแก้” หรือวิธีการดาํเนินงาน เพ่ือไปสู่เป้าหมายนัน้ มีแผนงาน อย่างไรบ้าง?  
ใหช้่วยกนัวางแผนการท างานทีจ่ะสามารถท าไดใ้นระยะเวลา ๒-๓ เดอืนแรกก่อน  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 (๕)  การด าเนินงานโครงงานดงักล่าวนัน้ มีการอ้างอิง “หลกัธรรมและคาํสอนในหลวง” อะไรบ้าง?  
(หากยงัไมส่ามารถระบุทีถ่กูตอ้งแน่นอนได ้กใ็หใ้ชถ้อ้ยค างา่ยๆ แทนไปกอ่น แลว้ไปคน้ควา้ต่อในภายหลงักไ็ด)้ 
หลกัธรรม (ทำงศำสนำ หรือ หลกัคุณธรรม/ค่ำนิยมก็ได)้ ............................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ค าสอนในหลวง (แนวพระรำชด ำริ หรือ พระรำชด ำรัส หรือหลกัทรงงำน ก็ได)้  ............................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
๔. เม่ือตอบคาํถาม ๕ ข้อนี้ไดแ้ลว้ กใ็หป้ระมวลสรุปน าเสนอในรปูแบบของผงัมโนทศัน์ ทีม่หีวัขอ้ดงันี้  
๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, หอ้งเรยีน หรอื ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพระบายส ีประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์เช่น มตีวัการต์ูนเดนิเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงงาน 
๐ ปัญหาทีเ่ลอืกท าโครงงาน 
๐ สาเหตขุองปญัหา 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ ทางแก้ (วธิกีารหรอืกจิกรรม เรยีงเป็นขอ้ๆ )     
๐ หลกัธรรม และ คาํสอนในหลวง (แนวพระราชด าร/ิพระราชด ารสั) ทีน่ ามาใช ้

  



 ๓๑ 

(ตวัอย่างใบงาน) ร่างโครงงานคุณธรรม ขั้นต้น 
๑.ช่ือโครงงาน..................................................................................................................................... 
ช่ือกลุ่ม .......................................... โรงเรียน ....................................  สพป./สพม. ................................. 
 

๒. ทีม่าและความส าคัญ (สภำพปัญหำ / ท่ีมำของแนวคิด) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
๓.วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 ๓.๑ เพื่อ .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
 ๓.๒ เพื่อ ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
 ๓.๓ เพื่อ .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................๔. 
กลุ่มเป้าหมาย  (ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
๕. วธีิการด าเนินงาน
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
๖.ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินงาน 

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

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



 ๓๒ 

....................................................................................................................................................................... 
๗.งบประมาณและแหล่งทีม่า 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
๘.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑....................................................................................................................................................... 
๒...................................................................................................................................................... 
๓...................................................................................................................................................... 

๙.หลกัธรรมและพระราชด าริ   
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
๑๐.กลุ่มเยาวชนผู้รับผดิชอบโครงงาน 

๑๐.๑ ........................................................................................................................................................... 
๑๐.๒ ........................................................................................................................................................... 
๑๐.๓ ............................................................................................................................................................ 
๑๐.๔ ............................................................................................................................................................ 
๑๐.๕ ............................................................................................................................................................ 
๑๐.๖ ............................................................................................................................................................ 
๑๐.๗ ............................................................................................................................................................ 
๑๐.๘ ............................................................................................................................................................. 
๑๐.๙............................................................................................................................................................. 
๑๐.๑๐ ........................................................................................................................................................... 
 

๑๑.ทีป่รึกษาโครงงาน  (พระสงฆ์ , ครู /อาจารย์, ผู้บริหาร) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 



 ๓๓ 

ภาคผนวก จ. 

(ตวัอย่าง) ปฏิทินงาน ภายในโรงเรียน 

ส าหรบัครท่ีูปรึกษา ใช้ก ากบัการท างานโครงงานของนักเรียน 
 

คุณครูที่ปรกึษาโครงงาน สามารถออกแบบกระบวนการเรยีนรู้โครงงานคุณธรรมขัน้ต้น ให้มี
ระยะเวลาทีต่่อเนื่องภายใน ๑ ภาคการศกึษาได ้โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดอืน ๑๒ สปัดาห ์โดย
ใชเ้ทคนิคการกระตุน้และก ากบัตดิตามงาน ผ่านการโคช้ชิง่ ดว้ยปฏทินิงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

สปัดาหท์ี ่๑  การสรา้งทมี ตัง้กลุ่มผูร้บัผดิชอบโครงงาน  
หาขอ้มลูเบือ้งตน้ อภปิรายปญัหากนัในกลุ่ม เพื่อเลอืกประเดน็ท าโครงงาน  

สปัดาหท์ี ่๒  สบืคน้ขอ้มลู ผ่านการสงัเกต การส ารวจ การท าแบบสอบถาม  
การสมัภาษณ์  การคน้ควา้  ประชาพจิารณ์ การขอค าปรกึษาจากทีป่รกึษา ฯลฯ 

สปัดาหท์ี ่๓  ประมวลขอ้มลูเพื่อจดัท าผงัมโนทศัน์และโครงรา่งโครงงาน (Plan) 
สปัดาหท์ี ่๔  น าเสนอรา่งโครงงาน  จดังานตลาดนดัผงัมโนทศัน์โครงงาน 
สปัดาหท์ี ่๕ – ๗  การด าเนินงานระยะที ่๑ (Do) 
สปัดาหท์ี ่๘  ประชุมถอดบทเรยีน ความกา้วหน้าโครงงานระยะที ่๑ (Check) 
สปัดาหท์ี ่๙ – ๑๑  การด าเนินงานระยะที ่๒ (Act) 
สปัดาหท์ี ่๑๒ ประชุมถอดบทเรยีน สรุปผล เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงงานระยะที ่๒ จดัท า

เอกสารและสื่อน าเสนอโครงงาน เพื่อจดัเป็นนิทรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงงาน 
หรอืจดัประกวดคดัเลอืกโครงงานเป็นตวัแทนของโรงเรยีนไปสู่ระดบัเขตพืน้ที่ 

 
หมายเหต ุ 
- กระบวนการกลุ่มในสปัดาหท์ี ่๑  ทีร่ะดมความคดิเลอืกประเดน็โครงงานนัน้ อาจใชต้วัอยา่งใบงานตอบค าถาม 
๕ ขอ้ และสรปุผงัมโนทศัน์ เพือ่เริม่ตน้ท าโครงงานคณุธรรม ตามภาคผนวก ง. เป็นเครือ่งมอื 

- รา่งโครงงาน และรายงานความกา้วหน้าโครงงาน ในระดบัโรงเรยีนนัน้ ควรท าเป็นแบบฟอรม์อยา่งงา่ย ดงั
ตวัอยา่งใบงานในภาคผนวก จ.  เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการกรอกขอ้มลูของนักเรยีน สะดวกรวดเรว็ และ
ไมส่ิ้นเปลอืงคา่ใชจ้่าย  ต่อเมือ่มโีครงงานทีโ่ดดเด่นเป็นตวัแทนไปประกวดในระดบัเขตพืน้ทีแ่ลว้จงึคอ่ยท า
รปูเล่มใหส้มบรูณ์ 

- การจดัท าเอกสารและสือ่น าเสนอโครงงานในสปัดาหท์ี ่๑๒ สามารถก าหนดเงือ่นไขใหท้ าแบบงา่ย ไมส่ิน้เปลอืง 
ไมจ่ าเป็นตอ้งท าเป็นรปูเล่ม ๕ บท  และรปูแบบการน าเสนออาจจดัท าใหร้ปูแบบงานมหกรรมความด ีทีบ่รูณา
การศลิปะดนตรกีฬีากจิกรรมเชยีรพ์าเหรดเขา้มาสรา้งสสีนัใหก้บังานเชงิคณุธรรมได้ 

 

ถา้โครงงานมผีลส าเรจ็ทีด่ ีควรส่งเสรมิใหท้ าต่อเนื่องไปในภาคการศกึษาที ่๒ ต่อไปอกี ซึง่มกัจะ
มแีนวโน้มทีส่ามารถขยายออกไปสู่ชุมชนไดอ้ย่างกวา้งขวางต่อไป และหากท าต่อเนื่องไปในปีที ่๒, ๓,… 
กจ็ะท าใหเ้กดิความเชีย่วชาญและหยัง่รากลกึใหป้ระเดน็ทีท่ าโครงงานนัน้ๆ และจะถูกยกระดบัไปสู่
โครงงานคุณธรรมระดบั “ประโยขน์สุขแห่งมหาชน” ทีส่ามารถก่อเกดิการพฒันาทีแ่ทจ้รงิไดอ้ย่างยัง่ยนื
สบืไป 



 ๓๔ 

ภาคผนวก ฉ. 
๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์ 

“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 
ด้วยโครงงานคณุธรรม ทัง้ระบบ 

 

ท่ีมาและความสาํคญั 

 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงครองสริริาชสมบตัิครบ ๗๐ ปี  
และวาระครบรอบ ๑๐ ปี โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ กลุ่มกลัยาณมติรเพื่อเครอืขา่ยวถิพีุทธ 
(กคพ.) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และองคก์รภาคต่ีางๆ ทีไ่ดร้ว่มกนัด าเนิน 
งานโครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ “เยาวชนไทย ทาํดี ถวายในหลวง” ต่อเนื่องมา
กว่า ๑๐ ปีสู่ปีที ่ ๑๑ จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมพเิศษ คอื “๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีแห่งการ
ครองราชย ์“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” ด้วยโครงงานคณุธรรมทัง้ระบบ” เพื่อขยายผลการเรยีนรูเ้ชงิ
คุณภาพสู่โรงเรยีนเป้าหมาย ดว้ยการอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน ตัง้แต่ขัน้เริม่ตน้ คอื จดั
ใหม้นีกัเรยีนแกนน าจากทุกหอ้ง ทุกชัน้เรยีน อยา่งน้อยหอ้งละ ๑ ทมีๆ ละ ๘-๑๐ คน มาเขา้รบัการอบรม
โครงงานฯ กบัวทิยากรส่วนกลาง เพื่อคดิรเิริม่และด าเนินงานโครงงานคุณธรรม อยา่งน้อย ๑ หอ้ง ๑ 
โครงงาน และจกัมกีารโคช้ชิง่ตดิตามแบบกลัยาณมติรอยา่งต่อเนื่องต่อไป        

 นกัเรยีนแกนน าตวัแทนแต่ละหอ้งเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมนี้ นอกจากจะไดเ้รยีนรูโ้ครงงาน
คุณธรรมเชงิปฏบิตักิารตัง้แต่เริม่ตน้แลว้ ยงัไดม้กีารเรยีนรูห้ลกัการประชาธปิไตยตามรอยปฐมบรมราช
โองการ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” ผ่านการประชา
พจิารณ์โครงงานและก่อตัง้คณะรฐับาลเยาวชนอาสาสร้างประโยชน์สขุแห่งมหาชน หรอืเรยีกยอ่ๆ ว่า 
“รฐับาลความดี”   เพื่อบรหิารจดัการโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบต่อไป ดว้ยหลกัการธมัมกิประชาธปิไตย
ทีว่่า “ความดเีป็นของประชาชน บรหิารจดัการโดยประชาชน เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”  ซึง่จะเป็น
เวทดีงึศกัยภาพและฝึกฝนคนรุ่นใหม ่ ใหเ้ป็นผูน้ าที่มคีุณธรรมความรูค้วามสามารถทีส่ามารถบรหิาร
จดัการใหค้วามดงีอกงามในสถานศกึษาของตนเองดว้ยตวัเยาวชนเอง ผ่านการทดลองเรยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะ
บรหิารจดัการโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบใหไ้ดม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด อยา่งต่อเนื่องต่อไป 
 กจิกรรมพเิศษ ๗๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ นี้ ไดม้กีารเตรยีมการมาตัง้แต่ปีการศกึษา 
๒๕๕๘ เพื่อทดลองออกแบบและปรบัปรงุหลกัสตูรการอบรมมาโดยล าดบั ซึง่ทีผ่่านมาไดม้โีรงเรยีนต่างๆ 
สมคัรเขา้รว่มกจิกรรมแลว้จ านวน ๒๖ โรงเรยีน มทีัง้โรงเรยีนทีม่คีวามก้าวหน้า ตัง้แต่เพยีงขัน้ที ่๑ จนถงึ
โรงเรยีนทีม่พีฒันาการความกา้วหน้าสงูสุดถงึขัน้ที ่๕ จากทัง้หมด ๙ ขัน้ กล่าวคอื  

บนัไดความสาํเรจ็ ๙ ขัน้ โครงงานคณุธรรมทัง้ระบบ 
๑) การอบรมนกัเรยีนแกนน าทุกหอ้งเรยีนใหร้เิริม่และด าเนินการโครงงานฯ  (กระตุ้นนักเรยีนต้นทาง) 
๒) การอบรมโครงงานคุณธรรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ครทูีป่รกึษาทุกหอ้งเรยีน ใหส้ามารถเป็นทีป่รกึษา

โครงงานคุณธรรมไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมติร (กระตุน้คร ูตน้ทาง หรอื กลางทาง) 
๓) คณะรฐับาลเยาวชนอาสาฯ ตดิตามพฒันาการและความกา้วหน้าโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ

โรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง (ตดิตามความกา้วหน้า ณ กลางทาง) 
๔) คณะรฐับาลเยาวชนอาสาฯ จดังานมหกรรมความดี ทีป่ระกอบดว้ย นิทรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

โครงงานคุณธรรม กจิกรรมเชยีรค์วามด ีและ กฬีาคุณธรรม (สรุปผลการเรยีนรู ้ณ ปลายทาง)   



 ๓๕ 

๕) กจิกรรมเพิม่ทกัษะประสบการณ์การ “โคช้ชิง่” ใหก้บัครทูีป่รกึษาโครงงาน  
๖) การส่งไมต่้อใหเ้กดิวงรอบการเรยีนรูปี้ที ่๒ โดยคณะรฐับาลเยาวชนอาสาฯ ชุดเดมิ  
๗) การเกดิขึน้ของโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีนในวงรอบใหมปี่ที ่๒  
๘) การรบัไมต่้อของคณะรฐับาลเยาวชนอาสาฯ ชุดใหม ่เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการโครงงานคุณธรรม

ทัง้ระบบ ในปีที ่๒   
๙) การอบรมเชงิลกึใหแ้ก่ครแูกนน าทีป่รกึษาโครงงานคุณธรรมของแต่ละโรงเรยีน อยา่งน้อย ๕ ท่าน

ต่อ ๑ โรงเรยีน เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการเรยีนรูโ้ครงงานคุณธรรมอย่างลกึซึง้จนสามารถเป็น
วทิยากรโคช้ชิง่โครงงานคุณธรรมได ้และเพื่อยกระดบัใหม้วีทิยฐานะทีส่งูขึน้ 

 
(รา่ง) ก าหนดการกลาง (ขัน้ที ่๑) 

การอบรมโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน  
๗๐ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 
โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ“เยาวชนไทย ท าด ีถวายในหลวง” 

วนัแรกของการอบรม 

เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ ลงทะเบียนรับรำยงำนตวัท่ีโรงเรียน คณะครู / พี่เล้ียง 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐   ผูแ้ทนนกัเรียน น ำสวดมนตบ์ูชำพระรัตนตรัย / กรำบพระอำจำรย ์

กล่ำวค ำมอบตวัเป็นศิษย ์- น ำรำยช่ือนกัเรียนมอบถวำยพระอำจำรย ์
พี่เล้ียง 
นกัเรียนแกนน ำ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐   ปฐมนิเทศ / แนะน ำพระวทิยำกร / ธรรมนนัทนำกำร พระวทิยำกร 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ ความดีบันดาลใจ – ดูส่ือและตวัอยำ่งโครงงำนคุณธรรม  พระวทิยำกร 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  พกัเบรค คณะครู / พี่เล้ียง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ Dhamma in Action ด้วยพลงัเยาวชน  

ปฏิบติักำรกลุ่ม คิดริเร่ิมโครงงำนคุณธรรม - ใบงานค าถาม 5 ข้อ 
พระวทิยำกร  
พี่เล้ียง นกัเรียน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทำนอำหำรกลำงวนั / พกัผอ่นอยำ่งมีสติ พระวทิยำกร 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ กระบวนกำรกลุ่มเรียนรู้โครงงำนคุณธรรม - ผงัมโนทศัน์ พระวทิยำกร 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ ผงัเมืองแห่งความดี – ผูน้  ำเยำวชนอำสำสร้ำงประโยชน์สุข พระวทิยำกร 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ กระบวนกำรกลุ่มเรียนรู้โครงงำนคุณธรรม – ประชาพจิารณ์ * 

และวำงแผนงำนกำรท ำงำนแต่ละเทอม – ปฏิทนิงาน 

(คำบสุดทำ้ยของวนั) นกัเรียนแกนน ำ กลบัไปท่ีหอ้งเรียนของตนเอง 
เพื่อน ำเสนอผงัมโนทศัน์และแผนงำนโครงงำนคุณธรรม เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จำกครูท่ีปรึกษำและเพื่อนนกัเรียนในหอ้ง 

ครูท่ีปรึกษำแต่ละ
หอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกห้อง 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ สรุปกิจกรรม / เดินทำงกลบั พระวทิยำกร 
 
* ขอผู้บริหารได้ขอความร่วมมือจากครูท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน ได้ใช้เวลาคาบสุดท้ายของวันแรก เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมกับนักเรียนทุก
ห้องเรียนท้ังโรงเรียน ในการรับฟังและเสนอแนะโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนตนเอง 

 



 ๓๖ 

วนัทีส่องของการอบรม 

เวลา กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ เตรียมพิธีเปิด และตั้งแถวจดัระเบียบงำนตลำดนดัผงัมโนทศัน์โครงงำน 

กระบวนกำรกลุ่ม: เตรียมน ำเสนอ – ท่ำประจ ำกลุ่ม 
พี่เล้ียง / 
ผูน้ ำเยำวชนอำสำ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ พธีิเปิดงาน “ก้าวแรก โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ 
ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ” 
- ประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
- นกัเรียนผูน้ ำเยำวชนอำสำฯ น ำกล่ำวบูชำพระรัตนตรัย 
- เจำ้ของโครงกำรหรือผูน้ ำเยำวชนอำสำฯ กล่ำวรำยงำน (ถำ้มี) 
- ประธำนในพิธีกล่ำวใหโ้อวำท และกล่ำวเปิดโครงกำร (ถำ้มี) 
- ประธำนฝ่ำยสงฆก์ล่ำวสัมโมทนียกถำ (ถำ้มี) 
- ประธำนเยีย่มชมผงัมโนทศัน์โครงงำนคุณธรรมของแต่ละหอ้งเรียน 

พระวทิยำกร 

๐๙.๔๕– ๑๑.๐๐ งาน “ตลาดนัดผงัมโนทศัน์โครงงานคุณธรรม” ** 

- ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม 

- โหวตโครงงานในดวงใจ “ขอใจแลกความดี” 
(แต่ละกลุ่มหมุนเวยีนไปพกัเบรคเอง) 

พระวทิยำกร 
พี่เล้ียง 
ครูท่ีปรึกษำ 
นกัเรียน 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ รับประทำนอำหำรกลำงวนั / พกัผอ่นอยำ่งมีสติ พระวทิยำกร 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ โครงงำนในดวงใจ น าเสนอโครงงาน – ตวัอยำ่งการโค้ชช่ิงโครงงานฯ พระวทิยำกร 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ ส่ือสำรควำมดี ตะติยมัปิ – รักดีไม่โดดเด่ียว  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ กำรก่อตั้งคณะรัฐบาลเยาวชนอาสา – เลือกตั้งนายกรัฐบาลเยาวชนอาสาฯ พระวทิยำกร 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ พกัเบรค คณะครู / พี่เล้ียง 
๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ กิจกรรมถอดบทเรียน – น ำเสนอผงัเมืองแห่งความดี 

ตวัแทนกล่ำวแสดงควำมรู้สึก – สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
พิธีมอบเกียรติบตัร (ถำ้มี)  

พระวทิยำกร 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ พธีิปิด โดยคณะรัฐบำลเยำวชนอำสำสร้ำงประโยชน์สุขแห่งมหำชน 

- พระอำจำรยส์รุปผลกำรเรียนรู้จำกโจทยพ์ิธีปิด 
- ร่วมกนัร้องเพลง “เร่ิมดว้ยช่วยกนั” “ท ำควำมดีเพื่อควำมดี” 
- นำยกฯ น ำบูชำพระรัตนตรัย 
- นำยกฯ น ำกรำบพระอำจำรย,์ กรำบคุณครู, ขอบคุณพี่เล้ียง 
- ร้องเพลง “สรรเสริญพระบำรมี” 
- ตอกย  ้ำพร้อมกนั “เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง” ๓ คร้ัง 
- เดินทำงกลบับำ้น 

พระวทิยำกร 

** ทางโรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนท้ังโรงเรียน ได้เข้ามาร่วมชมโครงงานและร่วม
โหวตโครงงานในดวงใจ ตามความสมคัรใจ 
 



 ๓๗ 

 

ส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งจดัเตรียมส ำหรับกระบวนกำรอบรม 
๑. ใบงำนค ำถำม ๕ ขอ้ ใบงำนประชำพิจำรณ์ ใบงำนปฏิทินงำน และ/หรือ ใบงำนกำรส ำรวจขอ้มูล (ถำ้

มีเวลำ) และ/หรือ แบบฟอร์มร่ำงโครงงำนคุณธรรมขั้นตน้ (ถำ้มีเวลำ) กลุ่มละ ๑ ชุด 
๒. กระดำษแผน่ใหญ่ขนำด A0 หรือ A1 ส ำหรับวำดผงัมโนทศัน์, สีชอลค์-สีเมจิค (หรือสีอยำ่งอ่ืนท่ี

สำมำรถจดัหำไดโ้ดยสะดวก), กระดำษเปล่ำA4 ใชเ้ป็นกระดำษทดส ำหรับทดลองร่ำง กลุ่มละ ๑ 
ชุด 

๓. สติกเกอร์รูปหวัใจ ส ำหรับใชใ้นกิจกรรมโหวต โครงงำนในดวงใจ (หำกไม่มีรูปหวัใจ ใหป้รับใช้
สติกเกอร์รูปอยำ่งอ่ืนแทนก็ได)้ จ  ำนวนอยำ่งนอ้ย ใหเ้พียงพอต่อกำรแจกนกัเรียนคนละ ๑ ดวง (หำก
มีมำก แจกมำกกวำ่น้ีก็ได)้ 

๔. ทีมพี่เล้ียงอำสำ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรอบรม จ ำนวน ๕-๑๐ คน (ตำมสถำนกำรณ์) 
๕. อุปกรณ์โปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊ ท่ีสำมำรถใชฉ้ำยส่ือวดิีโอไดช้ดัเจน 

๖. อ่ืนๆ หำกมีกำรประสำนงำนเพื่อปรับเพิ่มก ำหนดกำรใหเ้หมะสมกบัโรงเรียนนั้นๆ ตำมกรณี 

 

หมายเหตุ   
- ก าหนดการนีเ้ป็นเพียงร่างก าหนดการกลาง สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์จริงของ
โรงเรียนนั้นๆ ซ่ึงทางโรงเรียนสามารถติดต่อประสานงานมาล่วงหน้า เพ่ือหารือการปรับก าหนดการได้ก่อน 

- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาไม่สามารถพ่ีงพาตนเองทางงบประมาณได้ ทาง กคพ. ให้โอกาสแก่โรงเรียน
นั้นๆ ท าเร่ืองขอทุนสนับสนุนการอบรมได้ตามความจ าเป็น โดยท าเร่ืองส่งมาท่ีอีเมล์ moralproject@gmail.com 

- ผู้ประสานงาน พระวชิระ สุปภาโส โทร. ๐๙๘ ๕๑๙ ๑๗๖๕ และ  
นางสาวปัญจวรรณ ยารังษี โทร. ๐๙๔ ๑๕๗ ๗๕๓๓ อีเมล์ p_arn_pn@hotmail.com 

 
  



 ๓๘ 

ใบสมคัร  
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแหง่การครองราชย ์

“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน” 
 www.moralproject.net  ดว้ยโครงงานคุณธรรมทัง้ระบบ  
 

๑. ชือ่โรงเรยีน  
ทีต่ัง้  
  สงักดั สพป./สพม.     
โทรศพัท ์  โทรสาร     e-mail:   
มจี านวนครทูัง้สิน้    คน แบ่งเป็นครปูระจ าการ    คน ครอูตัราจา้ง  คน 
มจี านวนนกัเรยีนทัง้สิน้    คน แบ่งเป็นนกัเรยีนชาย    คน นกัเรยีนหญงิ  คน 
มจี านวนหอ้งเรยีนทัง้สิน้    หอ้ง แบ่งเป็น ม.ตน้    หอ้ง ม.ปลาย  หอ้ง 
ดงันี้ ม.๑    หอ้ง ม.๒   หอ้ง ม.๓   หอ้ง ม.๔   หอ้ง ม.๕   หอ้ง ม.๖   หอ้ง 
คตพิจน์ / ค าขวญั / คณุธรรมส าคญั ประจ าโรงเรยีน (ถา้ม)ี   
  
บรบิทของโรงเรยีน ทีต่อ้งการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ   
  

๒. พระสงฆท์ีป่รกึษา ชือ่-ฉายา วดั    
โทรศพัท ์ มอืถอื   e-mail:   
ผูบ้รหิารทีป่รกึษา ชือ่-นามสกลุ   ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๑ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๒ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
ครผููร้บัผดิชอบคนที ่๓ ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง    
โทรศพัท ์  มอืถอื  e-mail:   
มคีวามยนิดเีขา้รว่มกระบวนการอบรมและพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิทัง้ระบบโรงเรยีน เพื่อพฒันาเชงิ

คุณภาพอย่างแทจ้รงิสูก่ารยกระดบัเป็น โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย ์“ประโยชน์สขุแห่งมหาชน”  
โดยใหค้ ามัน่ว่าจะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิและต่อเนื่องสบืต่อไป  
ความตอ้งการอบรมโครงงานคณุธรรมทัง้ระบบโรงเรยีน ในระยะเริม่ตน้ ดงันี้ 
 [ ] ครทูัง้ระบบโรงเรยีน อบรมกระบวนการเรยีนรูโ้ครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นครทูีป่รกึษาโครงงานฯ อย่างเป็น

กลัยาณมติร หลกัสตูร ๑ วนั (อย่างน้อย ๘๐ % ของจ านวนครทูัง้หมด เขา้รบัการอบรม) 
 [ ] นกัเรยีนทัง้ระบบโรงเรยีน อบรมกระบวนการเรยีนรูโ้ครงงานคุณธรรม หลกัสตูร ๒ วนั ไป-กลบั (ไม่พกัคา้ง) (นกัเรยีน

แกนน าจากทุกหอ้ง ทุกชัน้เรยีน อย่างน้อยหอ้งละ ๑ ทมีๆ ละ ๘-๑๐ คน) 
  ลงชือ่ 

 (…………………………..………...)   
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 ………/………………/..……… 

1 



 ๓๙ 

คณะท่ีปรึกษา โครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

๑. พระอาจารยช์ยสาโรภกฺิขุ อดตีเจา้อาวาสวดัปา่นานาชาต ิ

๒. พระมหาวชิาญ สวุชิาโน  หวัหน้าพระวทิยากร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วดัยานนาวา  
๓. พระสงัคม ธนปญฺโญ ผูก่้อตัง้โรงเรยีนปทูะเลยม์หาวชิชาลยั มาบเอือ้ง จงัหวดัชลบุรี 
๔. พระครสูุพรหมธรรมาภวิฒัน์(สรยทุธ ์ชยปญฺโญ)  เจา้อาวาสวดัพระบรมธาตุดอยผาสม้ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
๕. ศาสตราจารยก์ติตคิณุ สมุน อมรววิฒัน์ ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษา และที่ปรกึษาธรรมอาสาสมคัรฝา่ยวชิาการ 
๖. รองศาสตราจารยบ์ุญน า  ทานสมัฤทธิ ์ ผูท้รงคณุวฒุแิละผูร้ว่มก่อตัง้โรงเรยีนวถิีพทุธ 
๗. คณุหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ผูท้รงคณุวฒุ ิและอดตีเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

                                                          กระทรวงศกึษาธกิาร 
๘. รศ.ประภาภทัร นิยม อธกิารบดสีถาบนัอาศรมศลิป์ อดตีทีป่รกึษารฐัมนตร ีกระทรวงศกึษาธกิาร 

ผูก่้อตัง้โรงเรยีนรุง่อรณุ เหรญัญิก กคพ. 

๙. นายการณุ สกุลประดษิฐ์ เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๑๐. นายพธิาน พืน้ทอง ผูอ้ านวยการส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 
๑๑. นางบุบผาสวสัดิ ์รชัชตาตะนันท์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทอส ีและเครอืขา่ย ๓ ประสาน ร.ร.วถิพีทุธ 
๑๒. นางสาวอนินทติา โปษะกฤษณะ ผูบ้รหิารโรงเรยีนสยามสามไตรและเครอืขา่ย ๓ ประสาน ร.ร.วถิพีทุธ 
๑๓. ผศ.ดร.ไพรชั สูแ่สนสขุ อาจารยว์ทิยาลยัการฝึกหดัคร ูมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  

 
คณะกรรมการกลาง โครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

๑. พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส  ประธาน กคพ. และประธานโครงการฯ วดัสทุศันเทพวราราม ราชวรมหาวหิาร 
๒. พระครสูงัฆรกัษ์ปรชีา ฐติญาโณ  กรรมการฝา่ยประเมนิโครงงาน วดัเทวราชกญุชร กรงุเทพฯ 
๓. พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท กรรมการฝา่ยประเมนิโครงงาน มจร. วดัละหาร จงัหวดันนทบุร ี
๔. พระมหาประยงคศ์กัดิ ์มหาปุญญภาว ี กรรมการฝา่ยประเมนิโครงงาน วดัชยัฉิมพล ีกรุงเทพฯ 
๕. พระวนัด ีจนฺทปญฺโญ   กรรมการฝา่ยประเมนิโครงงาน วดัพระงาม จงัหวดันครปฐม 

๖. พระวชริะ สปุภาโส กรรมการฝา่ยกจิกรรมค่าย วดัเทววีรญาต ิกรุงเทพฯ 
๗. พระวนิย ์สริวิฑฺฒโน กรรมการ  เลขานุการกลุ่มเสขยิธรรม วดัระฆงัโฆสติาราม กรุงเทพฯ 
๘. นางสาวสขุมุาล มลวิลัย ์           กรรมการ  ผูแ้ทนศนูยค์ุณธรรม 

๙. นายพสิทุธิ ์เกรยีงบรูพา กรรมการ  ศลิปินธรรมะบนัเทงิ กลุ่มเรยีนเชญิผูม้จีติศรทัธา ธรรมอาสา กคพ. 
๑๐. นายฉตัรชยั เชือ้รามญั กรรมการ  ขบวนการตาสบัปะรด ธรรมอาสา กคพ. 
๑๑. ดร.บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ ผูแ้ทนส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา  สพฐ. เลขานุการ กคพ. 

๑๒. นางโชตกิา นิตยนนัท ์ ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณ ผูช่้วยเลขานุการ กคพ. 

๑๓. นางสาวปญัจวรรณ  ยารงัษ ี ผูป้ระสานงานโครงการฯ ธรรมอาสา กคพ. 

กลุ่มกลัยาณมิตรเพ่ือการเครือข่ายวิถีพทุธ (กคพ.)

ศนูยป์ระสานงานการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ 
โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ (ดร.บรรเจอดพร) 
ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา สพฐ. 
กระทรวงศกึษาธกิาร กทม. ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐๒-๒๘๐-๕๕๖๐  โทรสาร ๐๒–๒๘๘–๕๘๗๙ 

อเีมล ์moralproject@gmail.com 

ศนูยป์ระสานงานดา้นการเงนิและบญัช ี

มลูนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณ (คุณโชตกิา) 
๙/๙ หมู่๕ ซอย๓๓ ถ.พระราม๒ แขวงท่าขา้ม  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐  
โทร. ๐๒-๘๔๐-๒๕๐๑-๔, ๐๘๓ ๐๖๘ ๒๗๑๒ 

โทรสาร. ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๔

Website โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต:ิ http://www.moralproject.net 
http://www.facebook.com/moralprojectpag



 

 


