
ทิ ศธ ๐๔๐๐๘/ 0  ฐ*!เ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๔
เร่ือง การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นท่ี ๖ (รูปแบบออนไลน์)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” จำนวน ๑ ขุด 

๒. คำซี้แจงการสมัคร จำนวน ๑ ขุด
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาขน) 

และกลุ่มก ัลยาณมิตรเพ ื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถ ีพ ุทธ ได้ดำเนินการจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครู 
โครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์) ผ ่านวิด ีท ัศน์และรายการถ่ายทอดสด โดยผู้เข ้าร่วมอบรม 
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม รวมไปถึงเทคนิคการเป็นครูที่ปรึกษา ทักษะการโค้ชช่ิง 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนในการ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปิญญา” น้ัน

ใน การน ี้ ส ำน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐาน  ขอให ้ท ่าน ประซาส ัมพ ัน ธ ์ 
การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นท่ี ๖ (รูปแบบออนไลน์) ไปยังโรงเรียนในสังกัด 
(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่าน 0?! (ววอ& ระหว่าง 
วันท่ี ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือหากเต็มจำนวนก่อนจะปิดรับสมัครก่อน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) (รายละเอียด 
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๙๑ 
๑๒๒๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ผายอ14ผด พํผผก)
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สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙
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ธันวาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นท่ี ๖ (รูปแบบออนไลน์)
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โครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์) ผ ่านวิด ีท ัศน์และรายการถ่ายทอดสด โดยผู้เข ้าร่วมอบรม 
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม รวมไปถึงเทคนิคการเบ็เนครูที่ปรึกษา ทักษะการโค้ชช่ิง 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนในการ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีบีญญา” น้ัน

ใน การน ี้ ส ำน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศ ึก ษ าข ั้น พ ื้น ฐาน  ขอให ้ท ่าน ประซาส ัมพ ัน ธ ์ 
การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นท่ี ๖ (รูปแบบออนไลน์) ไปยังโรงเรียนในสังกัด 
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ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๔๙๑ 
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กีบพุ้สอนแล:กีบพุ้พัฌนารายวิซาออนไลบ่

พร:มหาพอกม้3นกร์ งถวโส 5โใสุกิศฒกพอราราม ราซวรมหา9หาร 
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โครงการนานาซาก่ มหารกนาล้นมหาจุฬาลงกรณราชรกนาลัน
- ชรญณุาโก รศวกรรมกาสกรมหาบิณฟิถ (วก.เกซ)

มหารกนาลัยเทคโนโลยี พร:จอมเกล้า©นนุร (มจ©.)
- เ6ญญาถร รกนากใสถรบิณฟิก (เกซ) เกียรลซนบ 

มหารกยาลันเทคโนโลยีพร^)อมเกล้า©นบฺร (มจ©.)
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- พร:รกยากรโครงงานคุณธรรมก้ังร:บมโรงเรยบ (ซ 2557 - บิจชุบิน)
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- ชรญญากร ครุกาสกธบิก!ดก (เกียรก่ซนบ)

สาขาภาษาอังกฦษ รกนาสินครูจันกรเกษม
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สิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาขน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ส่ือ การบ้าน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ วิทยากร
๐ ทดลองระบบ/ 

งานธรุการ/ 
ปฐมนิเทศ

๑. ภาพรวมรายวิชา ฟง้บรรยาย 
จากวทิยากร

ไม่มื ไม่มื ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ 
รายวชิา เตรียมพร้อม 
การเรียนออนไลนํ

- พระมหาพงค์นรินทรี 
ฐิต'วไส
- นพ.สุริยเดว ทริปาตี
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข

๒. ความสำคัญ 
ของรายวิชา
๓. ข้อเสนอ 
วิธีการเรียน

๑ คุณค่ามหาศาล 
โครงงานคุณธรรม

๑. สร้างความรู้สึก 
ตระหนักในปิญหา

๑. เรียนรู้จาก เฬV 
“ถึงวันต้องต่ืน”

๑. เฬV “ถึงวัน 
ต้องต่ืน”
โดย วงตะติยัมปิ

- ครูนำส่ือ
ไปเปิดให้นักเรียน 
ดูเพ่ือสร้างแรง 
บันดาลใจให้สนใจ 
อยากทำความดี 
อยากแก้ปึญหา 
ต่าง  ๆ เป็น 
โครงงานคุณธรรม 
แบ่งกลุ่ม 
ในคาบเรียน
- ครูให้การบ้าน 
นักเรียนไปสำรวจ 
ปญิหาทีอ่ยากแก/้ 
ความดีท่ีอยากทำ 
(พร้อมบอก 
เหตุผล) งานเด่ียว 
เป็นรายบุคคล

๑. ครูมืเทคนิค 
ในการสร้างความรู้สึก 
ให้ผู้เรียนตระหนัก 
ในปีญหา 
๒. ครูมืเทคนิค 
ในการสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับ 
ผู้เรียนในการรวมกลุ่ม 
กันทำความดี 
๓. ครูสามารถสร้าง 
ความเข้าใจจุดเร่ิมต้น 
กระบวนการเรียนรู้ 
โครงงานคุณธรรม 
๔. ครูสามารถเรียนรู้ 
ความหมายและคำจำกัด 
ความชองโครงงาน 
คุณธรรม

- พระมหาพงศ์นรีนทรี 
ฐิตวํโส
- พระวชิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข

๒. สร้างแรง 
บันดาลใจให้เยาวชน 
รวมกลุ่มกัน 
ทำความดี

๒. ดูส่ือตัวอย่าง 
โครงงานคุณธรรม

๒. สารคดี 
ดอกไม้บาน ตอน 
“ฮักแพงแบ่งรัก 
สู่ผู้สูงวัย”
รร.พระซองสามัคคี

๓. สร้างความเข้าใจ 
จุดเร่ิมต้น 
กระบวนการเรียนรู้ 
โครงงานคุณธรรม

ดูส่ือตัวอย่าง 
การอบรมโครงงาน 
คุณธรรม

- เทปบันทึก 
การอบรมนักศึกษา 
ราชภัฏพระนคร
- สารคดีดอกไม้บาน 
ตอน “ครูอาสา 
นอ้ย” รร.วัดกระบัง 
มังคลาราม

๔. เรียนรู้ความหมาย 
และคำจำกัดความ 
โครงงานคุณธรรม

รู้จักคู่มือโครงงาน 
คุณธรรม

ภาพกราทึก 
เปน็คำจำกดัความ 
โครงงาน



สิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
^ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการอีกษา สำนักงานคณะกรรมการการอีกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ส่ือ การบ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากร
(เน้นตัวทึบ 
ท่ีคำสำคัญ)

๒ ความดีโม่โดดเด่ียว ๑. โครงงาน วิทยากรอธบิาย - สารคดีดอกไม้บาน - ครูนำส่ือไปเปีด ๑. ครูเข้าใจกระบวนการ - พระมหาพงศ์นรีนทร์
คุณธรรม: ประกอบส่ือ “รักสัตว์รักสังคม” ให้นักเรียนดูเพ่ือ เรียนรู้ชองโครงงาน ฐิตวํโส
กระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างโครงงาน รร.ชลบุรีสุขบท สร้างแรงบันดาลใจ คุณธรรมอย่างเป็น - พระวชิระ สุปภาโส
ชีวิตอย่างเป็น “รักสัตว์รักสังคม” - ? อโ: ไฟล์ หัวข้อ ให้สนใจ วิทยาศาสตร์ - ดร.บรรเจอดพร
วิทยาศาสตร์ รร.ชลบุรีสุขบท โครงงานคุณธรรม: อยากทำความดี ๒. เข้าใจข้ันตอน สู่แสนสุข

กระบวนการเรียนรู้ อยากแก้ปีญหา ของการทำโครงงาน
อย่างเปน็ ต่าง ๆ จากการดูตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์ เป็นโครงงาน ของโครงงานคุณธรรม

๒. ๑๒ ข้ันตอน วิทยากรอธบิาย - ^โ)!- ไฟล ๑๒ คุณธรรม
การทำโครงงาน ๑๒ ข้ันตอน ข้ันตอน การทำ - ครูให้นักเรียน
คุณธรรมในระบบ การทำโครงงาน โครงงานคุณธรรม เข้ากลุ่มเพือ่นำ
โรงเรียน คุณธรรม (ควรแปลงเป็น ประเด็นความดี
(ปพ้ืนปฏิทินงาน) ภาพกราฟิกแทน) ชองตนมาเสนอ
๓ การสร้างกลุ่ม วิทยากรอธบิาย ? อ? ไฟล์ ใบงาน และอภิปราย
และการทำใบงาน การสร้างกลุ่ม คำถาม ๕  ข้อ กันในกลุ่ม
คำถาม ๕  ข้อ และการทำใบงาน (ควรแปลงเป็น

คำถาม ๔ ข้อ ภาพกราฟิกแทน)
๔. ตัวอย่างโครงงาน วิทยากรอธบิาย สารคดีดอกไม้บาน เพ่ือเลือก ประเด็น
คุณธรรมประเภท ประกอบส่ือ “เด็กไทย โครงงาน”
แก้ป้ญหาพฤติกรรม 
เส่ียง

ตัวอย่างโครงงาน 
คุณธรรม “เด็กไทย

ไม่แต่งหน้า”
รร.สรรพยาวิทยา

นำประเด็น 
โครงงานท่ีได้



สิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
^ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ส่ือ การบ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากร
ไม่แต่งหน้า”
รร.สรรพยาวิทยา

มาคิดวิเคราะห ์
ร่วมกันในกลุ่ม 
เพ่ือตอบคำถาม 
๕  ข้อ ให้เสร็จ 
ภายในคาบเรียน 
- ครูนัดนักเรียน 
แต่ละกลุ่มมาทำ 
กระบวนการคลินิก 
โครงงานคุณธรรม 
(โข้การต้ังคำถาม 
และรับฟ้งโดย 
หลีกเล่ียง 
การบอกส่ัง)
เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มองเห็นแนวคิด 
ท่ีมาท่ีไปของ 
โครงงานตัวเอง 
ซัดเจนข้ึน

๓ สาวเหตุหาผล 
ล้วนพันเก่ียว

๑. ตัวอย่างโครงงาน 
คุณธรรมประเภท 
แก้ปึญหาพฤติกรรม 
เส่ียง

๑. วิทยากรอธบิาย 
ประกอบส่ือ 
ตัวอย่างโครงงาน 
“รักนวลสงวนตัว” 
รร.ปรางค์ภู่

สารคดีดอกไม้บาน 
“รักนวลสงวนตัว” 
รร.ปรางค์ภู่

- ครูให้ประชุม 
กลุ่มนักเรียน 
เพ่ือทบทวน 
ใบงานคำถาม 
(ะข้อ

๑. ครูเข้าใจข้ันตอน 
ของการทำผัง 
มโนทัศน้โครงงาน 
คุณธรรม โดยศึกษา 
จากตัวอย่างโครงงาน

- พระมหาพงศ์นรีนทรี 
ฐิตวัเส
- พระวขิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข



สงทสงมาดวย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุผธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพ ุทธ (กคพ.)
1สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ ซื่อตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ซ่ือ การบ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากร
๒. ตัวอย่างผัง 
มโนทัศน่โครงงาน 
คุณธรรมมัธยม

๒. วิทยากรอธิบาย 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ 
โครงงานคุณธรรม 
(มัธยม)

ผังมโนทัศน์โครงงาน 
คุณธรรมมัธยม

- ครูให้นักเรียน 
ทุกคน
ในแต่ละกลุ่ม 
ช่วยกันทำผัง 
มโนทัศน์ให้เสร็จ 
ในคาบเรียน 
กิจกรรมแนะนำ 
คลินิกโครงงาน 
คุณธรรมซัดขึ้น, 
อยากทำ

คุณธรรม
๒. ครูสามารถอธิบาย 
หลักการความสัมพันธ์ 
ของปิญหา-สาเหตุ
เป๋าหมาย-ทางแก้๓. อธิบายหลักการ 

ความสัมพันธ์ 
ป็ญหา-สาเหตุ- 
เป๋าหมาย-ทางแก้

๓. วิทยากรอธิบาย 
หลักการความสำ 
พันธ์ ปิญหา- 
สาเหตุ-เป๋าหมาย- 
ทางแก้

? อ?ะ ไฟล์ หลักการ 
ความสำพันธ์ 
ป้ญหา-สาเหตุ
เป๋าหมาย-ทางแก้

๔. ตัวอย่าง 
ผังมโนทัศน์ 
โครงงานคุณธรรม 
ระดับประถม

๔. วิทยากรอธิบาย 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ 
โครงงานคุณธรรม 
(ประถม)

ผังมโนทัศน์โครงงาน 
คุณธรรมประถม

ร่วมกันทำดีอย่างมิ ๑. ประซาพิจารณ์ วิทยากรอธิบาย - ภาพการทำ - ครูให้นักเรียน ๑. ครูเรียนรู้เทคนิค - พระมหาพงศ์นรินทร์
ป้ญ!ญา ประซามติ ข้ันตอนการทำ ประชาพิจารณ์ แต่ละกลุ่มทำ การประซาพิจารณ์ ฐิตว็โส
- เปิดหู เปิดตา การประชาพิจารณ์, ประชามติ ประซาพิจารณ์ และการประชามติ - พระวชิระ สุปภาโส
เปิดใจ ประชามติ ในโรงเรียน ประชามติ
- จับถูก จับใจ - เทปบันทึก ในห้องเรียน ๒. ครูเรียนรู้เทคนิค - ดร.บรรเจอดพร
- ครูแพรว ครูพราว การอบรม ทำใบงานปฏิทิน การโค้ชชิ่งอย่างถูกต้อง สู่แสนสุข

๒. โค้ช'ช่ิง -  การมี วิทยากรอธิบาย ? อ ไ ฟ ล ์ แนะนำ งานในคาบเรียน ๓. เข้าการออกแบบ
กติกาและมาตการ หลักการโคซชิ่ง, สำหรับครูที่ปรึกษา - ครู'ผัก'โค้ช ปฏิทินงาน และ
ปรับพฤติกรรม การสร้างกติกาและ (ควรแปลงเป็น โครงงาน กระบวนการสำรวจ
จากเบาไปหาหนัก มาตรการจากเบา ภาพกราพิเกแทน) ในคาบเรียน หรือ ข้อมูล



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการอีกษา สำนักงานคณะกรรมการการอีกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ส่ือ การบ้าน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ วิทยากร
ไปหาหนัก นดัหมายเวลา 

เพิม่เติมภายหลัง 
ก็ได้
- ครูให้การบ้าน 
นักเรียนสำรวจ 
ข้อมูลตลอด 
สัปดาห์

๓. ปฏิทินงาน วิทยากรอธบิาย 
ใบงานปฏิทินงาน

ไฟล์ปฏิทินงาน 
(ควรแปลงเป็น 
ภาพกราฟิกแทน)

๔. สำรวจข้อมูล วิทยากรอธบิาย 
วิธีการทำใบงาน 
สำรวจข้อมูล

ไฟล์ ใบงาน 
สำรวจข้อมูล 
(ควรแปลงเป็น 
ภาพกราฟิกแทน)

๕
{เชัอไปกว่าครืง

๑. ตัวอย่างการใช้ 
ข้อมูลจากการสำรวจ

วิทยากรอธบิาย 
การใช้ข้อมูล 
จากการสำรวจ 
ผ่านส่ือตัวอย่าง 
โครงงานคุณธรรม 
รร.สระบุรีวิทยาคม

สารคดีดอกไม้บาน 
รร.สระบุรีวิทยาคม

- ครูให้นักเรียน 
แต่ละกลุ่มทำ 
ประซาพิจารณ ์
ประซามติ
ในห้องเรียน 
ทำใบงานปฏิทิน 
งาน ในคาบเรียน

- ครูผักโค้ช 
โครงงานในคาบ 
เรียน หรือนัด 
หมายเวลาเพิม่เตมิ 
ภายหลังก็ได้
- ครูให้การบ้าน 
นักเรียนสำรวจ

๑. ครูเรียนรู้การใช้ข้อมูล 
จากการสำรวจผ่านส่ือ 
ตัวอย่างโครงงาน 
คุณธรรม
๒. ครูเรียนรูแ้ละเข้าใจ 
วิธีการปรับผังมโนทัศน์

- พระมหาพงศ์นรีนทรี 
ฐิตวโส
- พระวชิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข

๒ ปรับผังมโนทัศน์/ 
ร่างโดรงงาน/รายข่ือ 
ผู้รับผิดขอบและ 
ตำแหน่ง (?1ลท)

วิทยากรอธบิาย 
การปรับ 
ผังมโนทัศน์,
ร่างโครงงาน 
รายขือ่ผู้รับผิดชอบ 
และตำแหน่ง

ไฟล์ การปรับ 
ผังมโนทัศน์,
ร่างโครงงาน 
รายขือ่ผู้รับผิดขอบ 
และตำแหน่ง



สิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
^ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการอีกษา สำนักงานคณะกรรมการการอีกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเดน็ยอ่ย กิจกรรม ส่ือ การบา้น ผลทีค่าดว่าจะได้รับ วทิยากร
ข้อมูลตลอด 
สัปดาห์

๖ ตามไป อ๐ ตามไปดู ๑. พัฒนาเคร่ืองมือ 
ในการติดตามงาน 
ประจำสัปดาห์ 
ในช่วงการลงมือ 
ทำงานช่วงท่ี ๑ (อ๐)

วิทยากรอธิบาย 
การเคร่ืองมือ 
ในการติดตามงาน 
ประจำสัปดาห์ 
ในช่วงการลงมือ 
ทำงานช่วงท่ี ๑ 
(0๐)

ไฟล์ หัวข้อ 
กิจกรรมแนะนำ 
สำหรับครูท่ีปรึกษา 
หน้า ๒๐

ครูออกแบบวิธีการ 
และใบงานท่ีใข้ 
ติดตามงานประจำ 
สัปดาห์ของ 
นักเรียน

๑. ครูสามารถพัฒนา 
เคร่ืองมือในการติดตาม 
งานได้
๒. ครูเข้าใจและเรียนรู้ 
เก่ียวกับนวัตกรรม แอ 
จากโครงงานคุณธรรม

- พระมหาพงศ์นรีนทรี 
ฐิต'วโส
- พระวขิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข

๒. นวัตกรรม แอ 
จากโครงงาน 
คุณธรรม

วิทยากรอธิบาย 
นวัตกรรม แอ 
จากโครงงาน 
คุณธรรม

เทปบันทึกรายการ 
สายสรรค์ ขยันย่ิง

/
๗ อ1า0(ะแ & /Vะเ: ๑. การจัด 

กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือถอดบทเรียน 
การทำงาน (อเา60เบั

วิทยากรอธิบาย 
การจัดกระบวน 
การกลุ่ม
เพ่ือถอดบทเรียน 
การทำงาน 
(อเา60เอ

ครูให้นักเรียน 
ประขุมกลุ่ม 
เพ่ือถอดบทเรียน 
และทบทวน 
การทำงาน 
ช่วงที, ๑ 
แล้ววางแผน 
การดำเนินงาน

๑. ครูสามารถโค้ซช่ิง 
ผู้เรียนในการถอด 
บทเรียนด้วยการใช้ 
กระบวนการกลุ่ม 
๒. ครูเรียนร้น'วัตกรรม 
โครงงานคุณธรรม 
จากสือ่ตัวอย่าง

- พระมหาพงศ์นรีนทรี 
ฐิต'ว1โส
- พระวชิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข

๒. ตัวอย่างโครงงาน 
จิตอาสาพาห้องน้ํา

วิทยากรอธิบาย 
ตัวอย่างโครงงาน

สารคดี ดอกไม้บาน 
“จิตอาสาพาห้องน้ํา



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการอีกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ซ่ือตอน ประเดน็ยอ่ย กิจกรรม ส่ือ การบา้น ผลทีค่าดว่าจะได้รับ วทิยากร
สะอาด รร.มหา “จิตอาสา สะอาด” ช่วงท่ี ๒ (/^:*)
ชนะชัยวิทยาคม พาห้องน้ําสะอาด” รร.มหาชนะชัย
(ตัวอย่างโครงงาน รร.มหาชนะชัย วิทยาคม
ท่ีเติบโต ขยายการม ี
ส่วนร่วมไปห้องเรียน 
อ่ืน )ๆ

วิทยาคม

๓. นวัตกรรม วิทยากรอธิบาย ?011 ไฟล์ หัวข้อ
โครงงานคุณธรรม, นวัตกรรมโครงงาน นวัตกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทย์ คุณธรรม, โครงงานคุณธรรม
คุณธรรม -โครงงานวิทย์ ส่ือตัวอย่างโครงงาน
(รร.สรรพวิทยา), คุณธรรม วิทย์คุณธรรม
ส่ือคุณธรรม - ส่ือคุณธรรม รร.สรรพวิทยา
(รร.วัดควนวิเศษๆ), - ธุรกิจคุณธรรม ส่ือตัวอย่าง
ธุรกิจคุณธรรม - การเมืองคุณธรรม รร.วัดควนวิเศษฯ

๘ ดอกผล ๑. การประมวลผล วิทยากรอธิบาย ไฟล์คู่มือหัวข้อ ๑. ครู ๑. ครูเข้าใจกระบวนการ - พระมหาพงศ์นรินทธ์
แหง่การเรียนรู้ สรุปผล เร่ือง การประชุมสรุปผล, ทำกระบวนการ ประมลผลและสรุปผล ฐิตวัเส
- พระเอกออกโรง ๑.๑ กระบวน การประมวลผล การจัดทำส่ือ กลุ่มให้นักเรียน โครงงานคุณธรรม - พระวชิระ สุปภาโส

การกลุ่ม สรุปผล นำเสนอโครงงาน ถอดบทเรียนและ ๒. ครูสามารถโค้ชช่ิง - ดร.บรรเจอดพร
เพ่ือถอดบทเรียน กระบวนการกลุ่ม เท5611 ภาพ สรุปผลการ ให้ผู้เรียนจัดทำส่ือ สู่แสนสุข
และสรุปผล เพ่ือถอดบทเรยน บรรยากาศตอนทำ ดำเนินงาน และ นำเสนอโครงงาน
การดำเนินงาน และสรุปผล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม คุณธรรมได้
๑.๒ กระบวน การดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์ ๓. ครูเรียนรู้หลักการ
การกลุ่ม และกระบวนการ ของคนภายในกลุ่ม ติดตามประเมินผล



สิงท่ีส่งมาด้วย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการสิกษา สำนักงานคณะกรรมการการสิกษาซั้นพื้นฐาน

คร้ังท่ี ช่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ส่ือ การบ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากร
ด้านความสัมพันธ์ กลุ่มด้าน ครูให้นักเรียน การเรียนรู้ของผู้เรียน
ของคนภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ประขุมกลุ่มเพ่ือ ๔. ครูเรียนรู้เก่ียวกับ

ของคนภายในกลุ่ม ประมวลผล จิตอาสาผ่านส่ือโครงงาน
๒. การจัดทำส่ือ วิทยากรอธบิาย ภาพกราฟกิ สรุปผล คุณธรรม
นำเสนอโครงงาน วิธีการจัดทำส่ือ ประกอบการอธิบาย ถอดบทเรียน
คุณธรรม นำเสนอโครงงาน ขอโทษ ขอบคุณ

คุณธรรม ไฟล์คู่มือ ซ่ึงกันและกันด้วย
๓. หลักการการ โครงงานหัวข้อ ความจริงใจ
ติดตามประเมินผล วิทยากรอธิบาย การประเมินผล ๒. ครูให้การบ้าน
การเรียนรู้ หลักการ การเรยีนรู้ นักเรียนไปจัดทำ
กระบวนการกลุ่ม การติดตาม ส่ือนำเสนอ
ของนักเรียน ประเมินผล โครงงาน

การเรยีนรู้
๔. ตัวอย่างโครงงาน กระบวนการกลุ่ม สารคดีดอกไม้บาน
คุณธรรมประเภทจิต ของนักเรียน -  รร.พระพรหม
อาสา พิทยานุสรณ์

วิทยากรอธิบาย - รร.จันทรุเบกษา
ประกอบส่ือสารคดี - รร จ.ฬาภรณ์
ดอกไม้บาน เพชรบุรี
ประเภทจิตอาสา



สงทสงมาดวย ๑
รายละเอียด หลักสูตรอบรมครู “ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งท่ี ซ่ือตอน ประเด็นย่อย กิจกรรม ซ่ือ การบ้าน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ วิทยากร
๙ กลเม็ด 

เด็ดตลาดนัด
๑. อธิบายการจัด 
ตลาดนัดโครงงาน 
แนะนำการจัด 
มหกรรมความดี

วิทยากรอธิบาย 
การจัดตลาดนัด 
โครงงาน แนะนำ 
การจัดมหกรรม 
ความดี

ภาพบรรยากาศ 
การจัดตลาดนัด 
และมหกรรมความดี

ครูให้นักเรียน 
แกนนำ
ของทุกโครงงาน 
มาประชุมกัน 
เพือ่เตรียมการ 
จัดตลาดนัด 
โครงงาน/มหกรรม 
ความดี

๑. ครูสามารถอธิบาย 
และโค้ชช่ิงผูเ้รียน 
ในการจัดตลาดนัด 
โครงงานคุณธรรมได้

- พระมหาพงศ์นรีนทร์ 
ฐิตว่โส
- พระวชิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุขส่ือนำเสนอ 

ของโครงงาน 
ทีเ่ชิญมา

๒. ตัวอย่างโครงงาน 
คุณธรรมท่ีทำสำเร็จ 
จากการอบรม

1^6 สด 
(แขกรับเชิญ)

๑๐ ย่ิงกว่า สิริ 
มีทุกคำตอบ

นV© สด 1^6 สด/ถาม-ตอบ 
(ปีจฉิมนิเทศ)

- สอบ คกล1
- การประเมินผล
- การมอบวุฒิบัตร
- ปีดการอบรม
- การสะท้อน 
การ่ฝิกอบรม

๑. ครูมีโอกาสได้สะท้อน 
ความคิดเห็น ได้ซักถาม 
ในประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ 
๒. สามารถประเมิน 
ความเข้าใจของครู 
หลังจากการเข้าอบรม

- พระมหาพงศ์นรินทร์ 
ฐิต'ว'โส
- พระวชิระ สุปภาโส
- ดร.บรรเจอดพร 
สู่แสนสุข



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

ค0าซ้ีแจงการสมัคร
หลักสูตรอบรมครูออบไลนั “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นท่ี ๖  

โดยความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาซน)
กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการสิกษา สำนักงานคณะกรรมการการสิกษาขั้นพื้นฐาน 
เร่ิมอบรมวันท่ี ©๔ มกราคม ถึง วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๖

๑. ใหผู้ท้ีส่นใจและตัง้ใจเขา้รว่มอบรม ลงทะเบยีนผา่นทาง (500516 โ0โ๓ (ดัง (ว^ (1005 ทีแ่นบ) 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ -  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙ .๓๐ น. (รับจำนวน ๒๐๐ คน หากเตม็กอ่น 
จะปิดระบบก่อน)

๒. การลงทะเบยีนเขา้ร่วมอบรมยังไมถื่อว่าสิน้สดุกระบวนการรับสมคัร ทา่นจะตอ้งเขา้ประชมุ “ซ้ีแจง 
รายละเอยีดของหลกัสตูร” ([ะ ? .๐) เพ่ือตัดสินใจอีกคร้ัง โดย สพฐ. จะแจ้งวันและเวลาการประชมุให ้
ทราบทางอเีมล ์ ขอใหท้า่นเขา้ไปตรวจสอบอีเมล์ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ฉะน้ัน โปรด 
ตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนส่ง 

๓. สอบถามเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน เบอร์โทร ๐๖ ๔๔๙๑ ๑๒๒๒ (โปรดติดต่อ 
วันและเวลาราชการ) หรือ 10 นผ!ะ: ล!6ผ170

******************************************************

******************************************************


