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โครงงานคณุธรรม (Moral Project) 
 
โครงงานคณุธรรมคืออะไร?  
       โครงงานคณุธรรม หรอืโครงงานความด ีเป็นนวตักรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการท าความดมีี
คุณธรรมแบบเชงิรกุ โดยใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของกจิกรรมการเรยีนรู้
นี้เอง ผ่านเทคนิควธิกีารเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงาน
นัน้เกดิขึน้มาจากความสนใจและความคดิรเิริม่ของผูเ้รยีนเอง เน้นการเรยีนรูผ้่านกระบวนการกลุ่มที่
ลงมอืปฏบิตังิานจรงิ ดว้ยความพากเพยีรพยายามอยา่งจดจอ่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาทีย่าวนาน
พอสมควร (ตอ้งท างานจรงิไมน้่อยกว่า ๒ เดอืน) ในลกัษณะวจิยัปฏบิตักิาร (action research) น าไปสู่
การแกไ้ขปญัหาดา้นความเสื่อมทรามทางศลีธรรม และส่งเสรมิการบ่มเพาะความดมีคีุณธรรมอยา่ง
เป็นรปูธรรมและเป็นระบบ รวมทัง้การขยายความมสี่วนรว่มไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศกึษาและ
ชุมชนของตนเองหรอืชุมชนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
การเรียนรู้ท่ีไม่จาํกดั EDUCATION FOR ALL 
 ในเมือ่โครงงานคุณธรรมเป็นกระบวนการพฒันาคุณธรรมและความด ี โครงงานคุณธรรมนี้ จงึ
มลีกัษณะทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัทุกคน โดยไมม่ขีอ้จ ากดัว่าเรยีนสายวทิยห์รอืสายศลิป์ มอุีปกรณ์
เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรห์รอืเปล่า? เป็นนกัเรยีนประถมหรอืมธัยม เพราะคุณธรรมและความดงีาม
นัน้ เป็นเรือ่งทีม่คีุณค่าทีค่วรเขา้ถงึของคนทุกคนนัน่เอง  
  ไมจ่ ากดัจ านวนคน เพศ วยั สถานะ ระดบัช่วงชัน้หรอืสายวชิาทีเ่รยีน แต่สนบัสนุนให้ทุกคนมี
ส่วนรว่มใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แมว้่าจะมผีูร้บัผดิชอบโครงงานเป็นกลุ่มเริม่ตน้ ๘-๑๐ คนกต็าม แต่ โครงงานก็
ก าหนดเงือ่นไขใหผู้ร้บัผดิชอบนี้ ตอ้งคดิวางแผนและด าเนินงานเพื่อขยายหาแนวรว่มต่อไปในรปูของ
เครอืขา่ยแกนน า สมาชกิ หรอืกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งสรา้งความมสี่วนรว่มในทุกภาคส่วนใหม้ากทีสุ่ด  
ทัง้ครอบครวั(บา้น) ศาสนา(วดั) และสถานศกึษา(โรงเรยีน)   โครงงานคุณธรรมไมม่กีตกิาควบคุม
จ านวนคนทีม่าช่วยท าโครงงาน หากใคร อยากมาช่วย อยากเขา้มารว่มท างาน กเ็ขา้มาช่วยเลย 
โครงงานใดยิง่มคีนมาช่วยรว่มมอืดว้ยมากเท่าไร โครงงานนัน้ยิง่ประสบความส าเรจ็ เพราะ เท่ากบัว่ามี
คนมารว่มท าความดเีพิม่มากขึน้เท่านัน้ 
 
องคร์วมแห่งความดี ท่ีไร้ขีดจาํกดั 
 ไมแ่ยกเรือ่ง ไมแ่ยกส่วน แต่ทุกเรือ่งสาระสามารถบรูณาการเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้
ไดท้ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นวชิาการดา้นใดหรอืปญัหาของใคร น าองคค์วามรูทุ้กดา้น  ทุกวชิา ทุกสาระการ
เรยีนรู ้และทุกทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งไมว่่าจะเป็นศลิปะ-ดนตร-ีกฬีา สามารถน ามาปรบับรูณาการใชใ้นการท า
ความด ีท าการงาน และการสื่อสารประชาสมัพนัธโ์ครงงานไดท้ัง้สิน้ 
  ไมต่ดิขดัทีง่บประมาณ เพราะการท าโครงงานดา้นความดหีรอืคุณธรรมนี้ไมต่อ้งลงทุนดว้ย
เมด็เงนิมาก บางโครงงานลงทุนเพยีงแรงงานจากสองมอืทีค่อยเกบ็ขยะ และเมือ่แยกขยะขายกไ็ดทุ้น
มาเพิม่อกี บางโครงงานใชส้องมอืน้อยๆ บบีนวดใหพ้่อแมปู่ย่า่ตายายในชุมชน  บางโครงงานมาจาก
พฤตกิรรมช่วยกนัประหยดัน ้าประหยดัไฟ  บางโครงงานมาจากการยิม้ไหวท้กัทาย ตวัอยา่งของ



 ๒ 

โครงงานในลกัษณะเช่นนี้มอียูม่ากมายทีล่งทุนน้อยแต่ไดผ้ลและมคีุณค่ามาก  แต่อยา่งไรกต็าม กต็อ้ง
มกีารลงทุนเมด็เงนิในเรือ่งคุณธรรมบา้ง ไมใ่ช่ปากบอกว่าเรือ่งคุณธรรมความดสี าคญัแต่พฤตกิรรมไม่
แสดงออกว่าใหค้วามส าคญัเลย  โครงการนี้จงึออกแบบเป็นพเิศษใหโ้ครงงานทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ไดร้บัทุน
การสนบัสนุนเบือ้งตน้จาก สพฐ. และศูนยค์ุณธรรม ตัง้แต่ตน้ทางของการท างาน และเชื่อว่าการลงทุน
ทางดา้นคุณธรรมความดนีี้จะเหนี่ยวน าและดงึดดูใหทุ้กภาคส่วนในโรงเรยีนชุมชนมารว่มกนัลงทุนใน
เรือ่งความดนีี้เพิม่ขึน้อกีหลายเท่าตวั ซึง่กพ็บว่าเป็นจรงิ  เพราะ หากว่าเงนิทุนทีไ่ดร้บัไมพ่อกลุ่ม
ท างานกลบัมวีธิกีารหาทางออก ขอความช่วยเหลอืในรปูแบบอื่นๆ ดว้ยตวัเองไดอ้กีอยา่งน่า อศัจรรย ์
เพราะความดยีอ่มเหนี่ยวน าความดมีาหากนั  เช่น ไดร้บัการบรจิาคและความช่วยเหลอืจากผูท้ีศ่รทัธา
และนิยมชมชื่นในการท าความดขีองกลุ่มเยาวชน เรยีกว่าบุญต่อบุญนัน่เอง 
  ดงันัน้โครงงานคุณธรรม จงึเป็น WIN-WIN SITUATION กล่าวคอื ทุกฝา่ยมสี่วนรว่มและทุก
ฝา่ยกไ็ดร้บัประโยชน์สุขรว่มกนัทัง้หมด กล่าวคอื  ปญัหาต่างๆ ในโรงเรยีนและชุมชนไดร้บัการ
พจิารณาและแกไ้ข เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงับ่มเพาะซมึชบัและเรยีนรูคุ้ณธรรมความดงีาม
ต่างๆ ดว้ยความรูส้กึเป็นเจา้ของ เดก็และเยาวชนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ คดิ
สงัเคราะห ์คดิแกป้ญัหา คดิเชงิระบบ คดิประเมนิค่า ฯลฯ ผ่าน การท าโครงงานอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์    
เดก็และเยาวชนไดร้บัการฝึกทกัษะการท างานจรงิ การท างานเป็นระบบ ความรบัผดิชอบต่องาน และ
ไดร้บัการฝึกทกัษะทางสงัคม ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลายาวนานพอสมควร   
และเมือ่โครงงานนัน้ๆ ไดม้กีาร ขยายผลไปถงึการแกป้ญัหาในครอบครวั วดั ชุมชน พ่อแมผู่ป้กครอง 
พระสงฆ ์และคนในชุมชนกจ็ะไดร้บัอานิสงสแ์ห่งประโยชน์สุขนัน้ ดว้ย ผูบ้รหิารและ คณะครอูาจารยก์็
จะเบาใจสบายใจไมต่อ้งกงัวลเครยีดกบัปญัหาทีส่ ัง่สมไวม้ากมายโดยไมม่กีารแกไ้ข  แต่ปญัหา
เหล่านัน้กลบัแปรเปลีย่นเป็นผลงานทีม่คีวามโดดเด่นและน่าชื่นชมแทน  นอกจากนี้ ผูบ้รหิาร ครู
อาจารย ์และศกึษานิเทศก ์ ยงัสามารถน าขอ้มลูและผลจากการท าโครงงานคุณธรรมมาท าการวจิยัให้
เป็นผลงานทีม่คีุณค่า ไดอ้ยา่งมคีุณภาพและเกดิประโยชน์แทจ้รงิไดอ้กีดว้ย 
 
โครงงานคณุธรรม 
การทาํดีเชิงรกุพร้อมกบัการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์
 โครงงานคุณธรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหต้อบ โจทย ์ค าทา้ทายทีว่่าเดก็ไทยไมใ่ฝด่ ี ใฝต่ ่าท า
ชัว่มัว่เพศเสพยา ละอายการท าด ีท างานเป็นทมีไมเ่ป็น คดิวเิคราะหไ์มไ่ด ้โดยการสรา้งเงือ่นไขใหเ้ขา
ใชป้ญัหาจรงิทีต่อ้งเผชญิอยูทุ่กวนั ไมว่่าในโรงเรยีนหรอืในครอบครวัในชุมชน น ามาตรวจสอบ 
วเิคราะห ์วางแผน แสวงหา แนวทางแกไ้ขรว่มกนั ซึง่ไมเ่พยีงเขา้ใจปญัหานอกตวัเท่านัน้ น่ียงัเป็น
โอกาสใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ชื่อมโยงสู่ตนเอง เพราะคุณสมบตัขิองโครงงานคุณธรรมนัน้ พเิศษตรงทีเ่ป็นเรือ่ง
ในชวีติจรงิ เป็นประเดน็ปญัหาจรงิๆ ในชวีติ ซึง่ทุกคนมสี่วนรว่ม เกีย่วขอ้ง สมัพนัธอ์ยูด่ว้ยกนั นัน่เอง 
แต่อาจไมรู่ต้วักไ็ด้ ดงันัน้ ดว้ยกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ จงึพบทางออกของปญัหาดว้ยปญัญา  
โครงงานคุณธรรมจงึเป็นกระบวนการทีน่ าพาใหเ้ดก็ไทยสามารถ ท าโครงงานจรงิในชวีติดว้ยวธิคีดิ
อยา่งเป็นวทิยาศาสตรน์ัน่เอง 
 โครงงานคุณธรรมนัน้ เน้นการน าปญัหาในชวีติจรงิมาเรยีนรูผ้่านการท าโครงงาน อนัจะเป็น
การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติดว้ยวธิคีดิอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์หรอื ดว้ยกระบวนการทางปญัญา 



 ๓ 

อนัพอจะสรปุไดเ้ป็นล าดบัขัน้ดงันี้ 
 ๑) สงัเกต ปญัหา ระดมความคดิ เลอืก ระบุ วเิคราะห ์เชื่อมโยง “ปัญหา-สาเหตุ” ไดช้ดัเจน  
เหน็ความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปจัจยัเกีย่วเน่ืองกนัไดต้ลอดสาย (จาก “ภายนอก” สู่ “ภายใน” ชวีติ
จติใจของตนเอง) 
  ๒) คาดการณ์และระบุ “เป้าหมาย” ของการแกป้ญัหาใหช้ดั  ทัง้เป้าหมายในตวัคน 
(พฤตกิรรม จติใจ ปญัญา ทีค่าดหวงั) เป้าหมายนอกตวัคน (สิง่แวดลอ้ม-กายภาพ) เป้าหมายเชงิ
ปรมิาณ เป้าหมายเชงิคุณภาพ เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว   
 และเมือ่รูจ้ดุหมายปลายทางชดั การก าหนดทศิทางและการเดนิทางกจ็ะชดัไปดว้ย    
 ๓) วางแผนและออกแบบ “ทางแก้” หรอืวธิกีารทดลองอยา่งมหีลกัเกณฑ ์ทีแ่กป้ญัหาไดต้รง
จดุ (คอืแกท้ีส่าเหตุ) และถงึพรอ้มทีจ่ะบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด้ 
 ๔) ลงมือทาํ พรอ้มกบัเรยีนรู ้แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู่ “การแกป้ญัหา
ภายนอก”  ทัง้การเรยีนรูส้่วนบุคคลจ าเพาะตน และเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านกระบวนการกลุ่ม  
 ๕) ลงมอืปฏบิตักิารอยา่งเป็นระบบ มกีารติดตามและเกบ็บนัทึกข้อมลู    ท าตามแผนงาน
อยา่งยืดหยุ่น มุง่มัน่ทุ่มเทแต่ไม่ยึดติดมากเกนิไป 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 จะตอ้งเริม่ตน้จากการสรา้ง
ความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนัก่อน อนัเป็นปจัจยัตน้เริม่ทีส่ าคญัทีสุ่ด จงึตอ้งออกแบบและจดัวาง
เงือ่นไขใหเ้กดิการรวมกลุ่มกนัของผูร้บัผดิชอบโครงงานจ านวน ๘-๑๐ คน และทีป่รกึษาอกี ๓ คน 
โดยมอีงคป์ระกอบโครงสรา้งและความสมัพนัธใ์นกลุ่ม ใหส้ามารถดงึดา้นบวกของแต่ละคนออกมาหา
กนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่กจ็ะท าใหเ้กดิการ ใฝ่ดีคิดดีและท าดีรว่มกนัออกมาไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ตม็ตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน เกดิการซมึซบัความด ีพรอ้มๆ กบัมกีารเรยีนรูห้รอืมี กระบวนการทางปัญญา
เกดิขึน้ตลอดสาย ตัง้แต่เริม่ตน้ระดมความคดิ การสงัเกตส ารวจสภาพปญัหา ปญัญาตระหนกัรูใ้น
สถานการณ์หรอืสภาพปญัหาและสบืสาวถงึสาเหตุ ปญัญาคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
เพิม่เตมิ การรวบรวมประมวลขอ้มลู ปญัญาคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะห ์ปญัญาคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การ
ท าความคดิใหช้ดัและเป็นระบบ การคดิวางแผนงาน การรา่งโครงงาน ปญัญาการปรบัประยกุตจ์าก
นามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม ปญัญาการตดิตามด าเนินงานปรบัปรงุงาน ปญัญาการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 
ปญัญาการประเมนิผลสรปุผล และปญัญาการน าเสนอ ตลอดจนสตปิญัญาทีจ่ะเท่าทนัและสามารถ
วางใจต่อโลกธรรมทัง้ ๘ ทีม่าถูกตอ้งสมัผสัใจไดอ้ยา่งฉลาดและเป็นกุศลไดใ้นทีสุ่ด  



 ๔ 

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

 

แบบจ าลองการศึกษา ๑-๒-๓-๔ นี้อาจเรยีกชื่อเป็นธรรมอกีหมวดหนึ่งไดว้่า “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 ่จนถงึองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุน มา
รวมกลุ่มกนัโดยดงึดา้นบวกของแต่ละคนแต่ละฝา่ยออกมาหากนัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ใหแ้ต่ละคนมาสวม
บทบาทเป็นกลัยาณมติรต่อกนั กลัยาณมติรนัน้ มคีวามส าคญัอยา่งมากทีจ่ะช่วยกระตุน้เตอืน ช่วย
สรา้งแรงบนัดาลใจ ช่วยสรา้งศรทัธาในการท าความด ีช่วยสนบัสนุนใหโ้ครง งานด าเนินไปไดด้ว้ยด ี
ขัน้ตอนน้ีจงึส าคญัมากทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้ริม่ตน้การเรยีนรูไ้ด ้และด าเนินต่อไปจนถงึปลายทางแห่ง
ความส าเรจ็ โดยกลัยาณมติรจะท าหน้าที่เป็นผูช้กัจงูปจัจยัภายนอกมากระตุน้ตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายใน  

(๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะ สู่ สทัธาและโยนิโสมนสกิาร) (ลกูศร A) 
  การเปิดการเรียนรู้ภายใน เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากอกีขัน้ตอนหน่ึง ทีเ่สมอืนเป็น การออก
สตารท์หรอืจดุตดิเครือ่งยนตแ์ห่งการเรยีนรูภ้ายในตวัมนุษย์ ซึง่มอีงคธ์รรมเริม่ตน้แห่งการเรยีนรู้



 ๕ 

ส าคญัสองประการดว้ยกนัคอื “สทัธา” (ความสนใจใฝรู่,้ ความเชื่อใจ เชื่อถอื และความเชื่อมัน่) และ 
“โยนิโสมนสิการ” (พจิารณาอยา่งแยบคาย – คดิเป็น – น้อมมาใส่ใจไปสู่กุศลได)้  
 การเปิดการเรียนรู้ภายใน จะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยักลัยาณมติรเตรยีมการและเลอืกใช้ ปจัจยั
ภายนอกมากระตุน้ปจัจยัภายในอยา่งพอเหมาะพอดแีก่ผูเ้รยีนและสถานการณ์แวดลอ้ม ปจัจยั
ภายนอกดงักล่าวนัน้ เรยีกว่า “ปรโตโฆสะ” ซึง่มหีลายลกัษณะ ตัง้แต่ค าสอน ค าบอกกล่าว หนงัสอื 
ต ารา สื่อต่างๆ และทีด่ทีีสุ่ด คอื “เสียงของคร”ู เพราะเป็นเสยีงทีจ่ะสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึน้ในใจ เป็น
เสยีงทีจ่ะช่วยเตอืนจติสะกดิใจใหฉุ้กคดิหรอืตระหนกัส านึก เป็นเสยีงทีเ่ป็น ก าลงัใจใหเ้กดิการเรยีนรู้
ภายในตนขึน้ มัน่ใจขึน้  จนเขา้ใจถงึคุณค่า ถงึประโยชน์ของการท าความดกีารสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม
ขึน้ในตน เมือ่เขา้ใจถงึประโยชน์ จงึเกดิ ฉันทะความพอใจใครท่ีจ่ะลงมอืกระท าดว้ยตนเองโดยไมล่งัเล 
ดงัตวัอยา่งของ เสียงของคร ู ในโครงการนี้ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ทีช่าวไทยทุกคนลว้นมศีรทัธาอยา่งเตม็เป่ียม เมือ่โครงการ ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิ
พระเกยีรตเิลอืกมาใชเ้ป็นเสยีงบอกกล่าว (ปรโตโฆสะ) ที่ ย า้ชดัเจนว่า “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง” จงึเท่ากบัเป็นเสยีงบอกทีใ่หแ้นวทางว่า ศรทัธาทีเ่กดิขึน้นัน้ควรน าไปสู่การตอบแทนคุณ
พระองคท์่าน ในโอกาสครัง้นี้มใิช่สิง่ใดอื่น แต่เป็นการท าดีถวายพระองคท์่านนัน่เอง  
 เมือ่ สทัธาคอืความสนใจใฝรู่เ้กดิขึน้กจ็ะช่วยไปกระตุน้ตวัเปิดการเรยีนรูภ้ายในอกีอยา่งหนึ่ง ก็
คอืกระบวนการคดิพจิารณาอยา่งแยบคาย หรอืทีเ่รยีกว่า โยนิโสมนสิการ ใหเ้ริม่ตน้และท างานไป
ดว้ยกนั เริม่ตัง้แต่เยาวชนสนใจใฝรู่แ้ละคดิพจิารณาว่าจะท าดอีะไรถวายในหลวง ซึง่ตามเงือ่นไขกค็อื 
การกระท านัน้ควรตอบโจทยห์รอืแกป้ญัหาจรงิทีทุ่กคนหรอืส่วนใหญ่ก าลงัเผชญิอยู ่โดยช่วยกนัระบุ
ปญัหาใหช้ดัเจน คน้หาสาเหตุทีม่าของปญัหานัน้ๆ สบืสาว ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้บุคคล 
สถานการณ์ สถานที ่ฯลฯ เริม่วเิคราะหแ์ละก าหนดเป้าหมายของการแกป้ญัหา พจิารณาหาหนทาง
ปฏบิตั ิเพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งเป็นจรงิ ทัง้หมดน้ีเป็นวธิคีดิพจิารณาแบบอรยิสจั ๔ นัน่เอง  
 

(๓) กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม ตามหลกัไตรสิกขา (ลกูศร B และ C) 
 กระบวนการ ไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม ในดา้นพฤตกิรรม(ศลี) ดา้น
จติใจ(สมาธ)ิ ดา้นปญัญา(ปญัญา)  ซึง่จะเกดิขึน้ไดต้อ้งจดัเตรยีมเหตุปจัจยัใหเ้อือ้ต่อการกระท าหรอื
ปฏบิตังิานจรงิ โครงการนี้จงึเน้นใหม้ชี่วงระยะเวลาด าเนินงานนาน  เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการค่อยๆ 
สะสมการเรยีนรู ้ สัง่สมและบ่มเพาะคุณความดใีนจติใจ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม   จาก
ประสบการณ์ทีพ่บจากการท าโครงงานคุณธรรมมา ๒ ปีนัน้ ท าใหพ้บว่า อยา่งน้อยตอ้งมเีวลา
ประมาณ ๒ เดอืนส าหรบัการปฏบิตังิานจรงิๆ (เฉพาะช่วงเวลาท างานจรงิ ไมร่วมช่วงท างานเอกสาร)  
 ศีล เป็นการเรยีนรู้ดา้นพฤตกิรรมหรอืการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมทีจ่ะท างานรว่มกนัเป็น
กลุ่มรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งเอือ้อาทร พรอ้มทีจ่ะ ใหก้ าลงัใจและใหอ้ภยัแก่กนั การระมดัระวงัค าพดู -การ
กระท าทีจ่ะไมเ่บยีดเบยีนใคร หากมกีารกระทบกระทัง่กนับา้งกม็ศีลีก ากบัทีจ่ะไมใ่หเ้กนิเลยไปจน
กระทบกระแทกใหแ้ตกท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างกนั  การส ารวมระวงัทัง้ทางค าพดูและการกระท า 
การยอมรบัส านึกผดิ การใหอ้ภยักนั ก่อใหเ้กดิพฒันาการทางดา้น พฤตกิรรมไมใ่หเ้ป็นมลภาวะ
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น กจ็ะท าใหก้ารท างานกลุ่มเกดิขึน้ไปไดต้ลอดรอดฝ ัง่  
 สมาธิ เป็นการเรยีนรู้ทางดา้นจติใจ ทีต่อ้งเผชญิสถานการณ์จรงิจากการท างาน ท าใหต้อ้งมี



 ๖ 

ความมุง่มัน่ตัง้ใจ ความขยนั หมัน่เพยีรกระท าอยา่งต่อเนื่องไมท่อ้ถอย มคีวามอดทน ทัง้ต่อภาระงาน 
และทัง้ต่อคนและสถานการณ์ทีเ่ขา้มา นอกจากนี้ยงัหมายถงึการเจรญิงอกงามของคุณความดหีรอื
คุณธรรมในจติใจ อนัน าไปสู่ภาวะความสุขสดชื่น แจม่ใสผ่องใสในจติใจ ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิ
 ปัญญา เป็นการเรยีนรูท้ีม่าจากกระบวนการสงัเกตุ ส ารวจ การคดิการพจิารณา ไตรต่รองการ
ตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ น าไปสู่ภาวะทีอ่อกจากปญัหา น าออกจากทุกข ์น าไปสู่ภาวะที่
ดงีามเป็นบุญกุศล  การ เรยีนรูท้างปญัญาเริม่จากการเรยีนความรูจ้ากหลกัธรรม ค าสอน ขอ้มลู  
ขอ้เทจ็จรงิ การจดจ า การจบัประเดน็ การแยกแยะ การจดัหมวดหมู ่ อนัเป็นปญัญาขัน้ รู้จ า และ
พฒันาขึน้ไปสู่ปญัญาขัน้รู้คิด อนัเกดิจาก การฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหค์ดิสงัเคราะหก์ารคดิเชื่อมโยง
เหตุปจัจยั การคดิพจิารณาคุณค่าแทคุ้ณค่าเทยีมเป็นตน้ และพฒันาไปสู่ปญัญาขัน้รู้แจ้งทีท่ าให้
แสวงหาทางออกจากปญัหาได ้ ตลอดจนปญัญาทีก่่อเกดิจากการลงมอืปฏบิตัเิพื่อบรรลุผลของการ
แกไ้ขปญัหาหรอืดบัทุกขไ์ด ้(เผดจ็ศกึกบัปญัหา) และปญัญาตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้ น าสู่การสัง่สมเป็นประสบการณ์และปรชีาญาณรูแ้จง้ในเรือ่งนัน้ๆ  

(๔) ขัน้การพฒันาแบบเวียนรอบต่อเน่ือง (ภาวนา๔ สู่ กลัยาณมิตร)  (ลกูศร D) 
 เมือ่ผูเ้รยีนผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้น ๓ ขัน้ตอนแรกมาซ ้าแลว้ซ ้าอกี เป็นเวลาต่อเนื่องกนัใน
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม (กรณที าโครงงานคุณธรรม ตอ้งท างานจรงิไมน้่อยกว่า ๒ เดอืน) ผูเ้รยีนจะเกดิ
พฒันาการในตนเองอยา่งเป็นองคร์วมทุกดา้น ทัง้ พฒันาการทางพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกายและ
กายภาพแวดลอ้ม ( กายภาวนา) พฒันาการทางสงัคม ( ศีลภาวนา) พฒันาการทางจติใจ ( จิต
ภาวนา) และพฒันาการทางปญัญา (ปัญญาภาวนา) 
 การประกวดโครงงาน จงึเป็น กุศโลบายหรอืบทเรยีนครัง้ส าคญัทีพ่วกเขาจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึก
การวางใจไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมใ่หห้วัน่ไหวไปกบัโลกธรรม ๘ ไดอ้ยา่งไร รูจ้กัรกัษาใจใหอ้ยูใ่นพรหม
วหิาร ๔ ไดห้รอืไม ่และไมห่ลง ยดึตดิอยูก่บัการแขง่ขนัหรอืรางวลั แต่กลบัเหน็คุณค่าของความรกัใคร่
ปรองดองสามคัค ีช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั สามารถอนุโมทนา ยนิดใีนความส าเรจ็ของโครงงานของ
เพื่อนๆ กลุ่มอื่นได ้นบัเป็นการปรบัเขา้สู่ทศันคตแิละค่านิยมทีด่ ีใฝด่ ีใฝส่รา้งสรรค ์มพีฒันาการทาง
พฤตกิรรม จติใจตัง้มัน่ในความดงีาม เขม้แขง็ อดทน ขยนั กลา้หาญ ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และมี
พฒันาการทางปญัญาทีด่ ีมทีกัษะกระบวนการคดิทีด่ ีมคีวามแยบคายในการชกัชวนคนอื่นๆ เขา้มา
ช่วยกนัแกป้ญัหา เขา้ใจความเป็นจรงิของชวีติของโลก เรยีกไดว้่า หากมพีฒันาการทัง้ ๔ ดา้นพรอ้ม 
(กายภาวนา ศลีภาวนา จติตภาวนา ปญัญาภาวนา) กจ็ะเป็นผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะมบีทบาทเป็นกลัยาณมติร
ใหก้บัผูอ้ื่นไดต่้อไป ซึง่กจ็ะเท่ากบัว่าเป็นผูเ้ริม่ตน้ขบัเคลื่อนวงจรแห่งการเรยีนรูว้ถิพีุทธนี้สบืไป  
 ดงัเช่น ขอ้เทจ็จรงิทีพ่บว่า แทบทุกโครงงานมกัจะสรปุบทเรยีนส าคญัว่า การจะไปเปลีย่นแปลง
ผูอ้ื่น ตอ้ง เริม่จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองก่อน (กายภาวนา และ ศลีภาวนา)  และ
ระหว่างทีเ่ขาไดเ้รยีนรูเ้พื่อเปลีย่นแปลงตนเอง กท็ าใหเ้ขาได้ เกดิการเรยีนรู้คุณความดหีรอืคุณธรรม
จากภายใน(จติภาวนา) ทีค่่อยๆ ซมึซบั และสัง่สมเป็นประสบการณ์เป็นปญัญาญาณหยัง่รูเ้ชีย่วชาญ
ในเรือ่งทีต่นเองท านัน้(ปญัญาภาวนา)  เขากจ็ะพฒันามาสู่ความเป็นกลัยาณมิตรทีส่มบรูณ์ขึน้ อนั
จะก่อเกดิเป็นวงจรขบัเคลื่อนทีท่รงพลงัใหเ้กดิการสบืเนื่องไปสู่ข ัน้ต่อๆ ไป น าพาใหเ้พื่อนคนอื่นๆ ได้
เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาต่อเนื่องขยายวงออกไปไดไ้มส่ิน้สุด  



 ๗ 

๖ ขัน้ตอนในการทาํโครงงานคณุธรรม 
 

ขัน้ตอนท่ี ๑ การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหวัเร่ืองหรือประเดน็ปัญหา  
 ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีต่อ้งอาศยัภาวะการตระหนกัรูใ้นสถานการณ์หรอืสภาพ
ปญัหาดว้ยสตปิญัญา หรอืภาวะทีม่แีรงบนัดาลใจทีจ่ะท าสิง่ดงีามอะไรบางอยา่งทีเ่ป็นความฝนัหรอือุดม
คต ิซึง่อาจจะเกดิจากผูเ้รยีนเองโดยตรง หรอือาจจะเกดิจากการแนะน าหรอืชีช้วนจากครทูีป่รกึษาหรอื
ผูอ้ื่นทีเ่ป็นเงือ่นไขภายนอก มากระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนกัรูห้รอืแรงบนัดาลใจขึน้กไ็ด ้   
 การสรา้งความตระหนกัรูน้ัน้เป็นขัน้ตอนทีย่าก เพราะโดยทัว่ไปสภาพการณ์ทีเ่ป็นปญัหา
ต่างๆ นัน้มกัจะเกดิขึน้อยูแ่ลว้  แต่มกัจะถูกละเลยมองขา้ม หรอืชาชนิเคยชนิจนมองไมเ่หน็ปญัหา 
หรอืไมรู่ส้กึว่าตนเองมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้อยา่งไรในท านอง “เสน้ผมบงัภเูขา” หรอื “ปลาอยูใ่น
น ้ามองไมเ่หน็น ้า” จงึตอ้งอาศยัเหตุปจัจยัภายนอก จากกลัยาณมติรทีก่ระตุน้ปจัจยัภายในใจของ
ผูเ้รยีนไดถู้กตรงกบัจรตินิสยั ในเงือ่นไขสถานการณ์แวดลอ้ม และจงัหวะเวลาทีพ่อเหมาะพอด ีจนเกดิ
ฉนัทะรว่มกนัทีจ่ะรวมกนัเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการโครงงาน  
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 ครทูีป่รกึษากต็อ้งช่วยกระตุน้ชีช้วนใหผู้เ้รยีนไดย้อ้น
คดิพจิารณากลบัไปทีป่ระเดน็ปญัหาใหไ้ด ้เช่น หากเดก็เริม่ตน้ดว้ยความคดิอยากปลกูตน้ไมข้ึน้มา
ลอยๆ  ครทูีป่รกึษาอาจตอ้งถามใหย้อ้นคดิไปว่า ท าไมหรอืถงึตอ้งปลกูตน้ไม้? ปลกูทีไ่หน? เพราะ
อะไรจงึตอ้งปลกูทีน่ี่? ปลกูตน้ไมม้นัช่วยแกป้ญัหาอะไรหรอื? หรอืมนัช่วยท าใหอ้ะไรดขีึน้บา้ง? ถา้
ผูเ้รยีนช่วยกนัคดิและตอบปญัหาเหล่าน้ีได ้กจ็ะไดป้ระเดน็ปญัหาทีช่ดัเจนส าหรบัการน ามาตัง้เป็น
ประเดน็ท าโครงงาน 
 

ขัน้ตอนท่ี ๒ การรวบรวมประมวลข้อมลูและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 เมือ่สมาชกิทุกคนในกลุ่มเหน็พอ้งกนัและตดัสนิใจเลอืกประเดน็ปญัหาหรอืหวัเรือ่งไดแ้ลว้ และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่รกึษาแลว้ กจ็ะเป็นขัน้ตอนของการระดมความคดิวางแผนงานในเบือ้งตน้ 
โดยเริม่จากการรว่มกนัพจิารณาวเิคราะหส์ภาพปญัหาแลว้สบืสาวไปหาสาเหตุและปจัจยัรว่มต่างๆ 
การวางเป้าหมายและวธิกีารแกป้ญัหา แลว้ ประมวลสิง่ทีว่เิคราะหไ์ดท้ าเป็นผงัมโนทศัน์ ในขัน้ตอนน้ี



 ๘ 

จะพบว่ายงัมขีอ้มลูของสภาพปญัหาและปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่พยีงพอหรอืยงัมรีายละเอยีดทีไ่ม่
ชดัเจน ตวัแปรสนบัสนุนและองคค์วามรูต่้างๆ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการวางแผนแกป้ญัหากย็งัมไีมค่รบถว้น
หรอืยงัไมช่ดัเจนเป็นตน้ จงึตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูและองคค์วามรูเ้พิม่เตมิ (ซึง่อาจจะไดม้าจากการ
ส ารวจโดยละเอยีดหรอืประมาณการโดยครา่วๆ กไ็ด้ ) จากการพบปะสนทนาขอความรว่มมอืจาก
บุคคลต่างๆ  และจากการคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสอืต าราและแหล่งเรยีนรูต่้างๆ แลว้น าขอ้มลูที่
รวบรวมไดท้ัง้หมดมาประมวลเพื่อจดัเตรยีมส าหรบัคดิวางแผนท า ร่างโครงงานต่อไป 
กิจกรรมแนะนําสาํหรบัครท่ีูปรึกษา  
-  ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา จากการระดมความคดิในขัน้ตอนที ่๑ แลว้เลอืกมา ๑ อยา่งนัน้ 
ครทูีป่รกึษาควรใหผู้เ้รยีนช่วยกนัระดมความคดิกนัต่อเพื่อตอบค าถาม ๕ ขอ้ต่อไปนี้  
๑. “ปัญหา” ท่ีเลือกเป็นประเดน็เร่ิมต้นทาํโครงงาน คืออะไร? ระบุสภาพปญัหาใหช้ดัเจน

(ปญัหา มกัเป็นสภาพการณ์ทีผ่ดิปกต ิไมด่ ีไมน่่าพอใจ หรอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
พฤตกิรรมทีผ่ดิศลีธรรม/กฎระเบยีบ หรอืผดิจากมารยาททีถู่กตอ้ง เป็นตน้)  

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

๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?  ควรใหช้่วยกนัเริม่คดิจากการวางเป้าหมายระยะ
สัน้-ระยะกลางก่อน โดยเริม่จากการช่วยกนัระบุเป้าหมายเชิงปริมาณว่าเกีย่วขอ้งกบับุคคล
หรอืสิง่ของแวดลอ้มใดบา้ง? จ านวนหรอืปรมิาณเท่าใด?  มขีอบเขตระยะเวลา –พืน้ทีก่าร
ท างานเท่าใด?   แลว้ช่วยกนัตัง้ เป้าหมายเชิงคณุภาพ ว่าตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิ
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคอ์ยา่งไรบา้ง? ใหเ้กดิการพฒันาจติใจ หรอืพฒันาปญัญาอยา่งไรบา้ง?   
หรอืใหเ้กดิสิง่ของ/สภาพแวดลอ้มทีพ่งึประสงคอ์ยา่งไรบา้ง?  

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  “หลกัธรรมและแนวพระราชดาํริ”
อะไรบ้าง?* (หากผูเ้รยีนยงัจ าหวัขอ้ธรรมะทีแ่น่นอนไมไ่ด ้หรอืจ าพระราชด ารสัทีถู่กตอ้ง
ไมไ่ด ้กใ็หใ้ชถ้อ้ยค างา่ยๆ ทีอ่ธบิายใหเ้ขา้ใจไดแ้ทนไปก่อน แลว้ไปคน้ควา้เพิม่เตมิต่อใน
ภายหลงักไ็ด)้ 

- เมือ่ตอบค าถาม ๕ ขอ้นี้ไดแ้ลว้ กใ็หป้ระมวลสรปุน าเสนอในรปูแบบของผงัมโนทศัน์ ทีม่หีวัขอ้ดงันี้  
๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์
๐ ปญัหาทีเ่ลอืกท าโครงงาน 
๐ สาเหตุของปญัหา 
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ ทางแก้ (วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นขัน้ตอนเรยีงขอ้)     
๐ หลกัธรรม/พระราชด าร/ิพระราชด ารสั ทีน่ ามาใช ้



 ๙ 

 - ส าหรบั นักเรียนระดบัประถมศึกษานัน้ เน้นแค่ใหเ้ดก็สามารถ คิดการใหญ่ (Think Big) คิดเป็น
ขัน้ตอนได ้กเ็พยีงพอแลว้ ส่วนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งนกัเรยีนมธัยมนัน้ถอืว่าเป็นการต่อยอด 
เวลาตัง้ค าถามสามารถอนุโลมใหใ้ชค้ าถาม ๕ ค าถามเหมอืนของระดบัมธัยมกไ็ด ้แต่เดก็นกัเรยีน
จะวเิคราะหไ์ดไ้มล่กึซึง้นกั และจะดเูครง่เครยีดเกนิไป ครทูีป่รกึษา จ าตอ้งกระตุน้ความคดิดว้ย
ค าถามทีห่ลากหลาย และยอ่ยประเดน็ลงไปใหม้ากขึน้ และหากเดก็สนใจในประเดน็ “สิง่ดทีีจ่ะท า” 
มากกว่า “ปญัหาทีจ่ะแก้” กไ็มเ่ป็นไร กใ็หข้ยายสิง่ดทีีจ่ะท าใหเ้ป็นโครงการใหญ่ตัง้กลุ่มเป้าหมาย
ใหช้ดัและคดิขัน้ตอนของการท างานออกมาได ้กเ็พยีงพอแลว้ 
ตวัอย่างประเดน็คาํถามกระตุ้นความคิดนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
- ถา้จะชวนกนัใหท้ าความดนีัน้หลายๆ คน จะท าไดห้รอืไม่?  
- จะวางกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร? จ านวนกีค่น?  
- จะชกัชวนหรอืประชาสมัพนัธ ์ดว้ยวธิกีารอยา่งไรบา้ง?  
- จะมวีธิกีารหรอืกจิกรรม ด าเนินการโครงงานนี้อยา่งไรบา้ง?  
- จะมวีธิใีดทีจ่ะรูว้่าแต่ละคนนัน้ท าความดนีัน้จรงิหรอืไม่?  
- ถา้เขาท าจรงิ จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเขาท ามาก หรอืท าน้อย?  
- ถา้มคีนทีท่ าความดมีากๆ จะใหอ้ะไรเขาตอบแทน? 
- ตอ้งการใหเ้กดิผลดจีากการท าโครงงานนี้อยา่งไรบา้ง?  
- จะตัง้ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม ว่าอะไร?   
- อื่น ๆ  เช่น คุณธรรมใดทีจ่ะน ามาใชใ้นการท าความดนีี้  

จากนั้นจึงใหป้ระมวลขอ้มูลเป็นผงัมโนทศัน์ทีม่หีวัขอ้ดงัต่อไปนี้  
๐ ชื่อโครงงาน, ชื่อกลุ่ม, ชื่อโรงเรยีน 
๐ วาดภาพประกอบโครงงาน ทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์
๐ ประเดน็สิง่ดทีีอ่ยากท า / ประเดน็ปญัหา(และสาเหตุของปญัหา) ทีเ่ลอืกท าโครงงาน  
๐ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ)   
๐ วธิกีาร (วธิกีารหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นขัน้ตอนเรยีงขอ้)     
๐ หลกัธรรม/พระราชด าริ ทีน่ ามาใช ้

 
ขัน้ตอนท่ี ๓ การจดัทาํร่างโครงงาน 

 ขัน้ตอนน้ีเป็นการคดิพจิารณาวางแผนงานในรายละเอยีดและภาพรวมทัง้หมด โดยน าขอ้มลูที่
รวบรวมและประมวลไดท้ัง้หมดนัน้มาเรยีบเรยีงและจดัท าเป็นเอกสารรา่งโครงงาน ทีม่หีวัขอ้ต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว ้อยา่งน้อย ๑๓ หวัขอ้ (จ านวนหน้า ๑๐ – ๒๐ หน้ากระดาษขนาด A4) ดงันี้ 
(๑) ช่ือโครงงาน  (ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
(๒) กลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบโครงงาน  และสถานศึกษา 

แสดงชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ต าแหน่ง ชัน้เรยีน , ชื่อสถานศกึษา ทีต่ ัง้ โทรศพัท ์ โทรสาร 
E-mail และเวบไซตส์ถานศกึษา(ถา้ม)ี 

(๓) ท่ีปรึกษาโครงงาน  



 ๑๐ 

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 

(๖) ผงัมโนทศัน์  
สรปุภาพรวมของรา่งโครงงานทัง้หมดเป็นผงัมโนทศัน์ ใน ๑ หน้ากระดาษ  

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

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

(๘.๒) เป้าหมายและทางแก้ (วางเป้าหมายของการแกป้ญัหาทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 
(๘.๓) หลกัการและหลกัธรรมทีน่ ามาใช ้ (แสดงหลกัธรรมและแนวพระราชด าร ิหรอืหลกัวชิาการ

ต่างๆ ทีน่ ามาใช้  พรอ้ม อธบิายความหมายโดยยอ่ แลว้อธบิาย เชื่อมโยงกบัการด าเนินการ
โครงงาน อยา่งสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผล) 

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

มกีารระดมทุนเพิม่ ใหบ้อกแผนงานหรอืวธิกีารระดมทุนดว้ย ) 
(๑๑) ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (ผลโดยตรงและผลกระทบทีต่่อเนื่องออกไป) 
(๑๒) ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา  
(๑๓) ความคิดเหน็และความรู้สึกของประธานกลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบโครงงาน    
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ในการจดัท ารา่งโครงงานทีด่นีัน้ ในหวัขอ้การศกึษาวเิคราะหเ์ป็นหวัใจส าคญั โดยเฉพาะการ
วเิคราะหถ์งึปญัหาและสาเหตุ ควรมขีอ้มลูสถติ ิหรอืสภาพการณ์ทีไ่ดม้าจากการส ารวจสงัเกตจรงิ มา
ประกอบอา้งองิ จะท าใหม้นี ้าหนกัน่าเชื่อถอื  ยิง่ถา้เป็นขอ้มลูสถติจิากพืน้ทีเ่ป้าหมายจรงิๆ กจ็ะท าให้
คะแนนการประเมนิความเป็นไปไดข้องรา่งโครงงานดขีึน้ 
 

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 าเนินงานกนัในระหว่างสมาชกิในกลุ่มผูร้บัผดิชอบโครงงาน และงานใน
ส่วนทีส่รา้งการมสี่วนรว่มใหก้บัเพื่อนนกัเรยีนอื่นหรอืบุคคลต่างๆ ทีเ่ขา้มาช่วยท างานในดา้นต่างๆ  
ตลอดจนการจดักจิกรรมรณรงคข์ยายการมสี่วนรว่มออกไปสู่ชุมชน  การด าเนินงานในช่วงนี้อาจมี



 ๑๑ 

ขอ้มลูยอ้นกลบัมาทีเ่ป็นเรือ่งใหมท่ีเ่พิง่ทราบ หรอืคลาดเคลื่อนไปจากทีค่าดการณ์ไว ้หรอืเกดิ
สถานการณ์ทียุ่ง่ยากเป็นอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งหรอืขอ้ขดัแยง้ใหต้อ้งเผชญิหน้าและแกป้ญัหาอยูเ่สมอๆ 
อนัอาจจะน ามาซึง่ความอ่อนลา้ ความเหนื่อยหน่ายทอ้แท ้ไดบ้่อยๆ  ซึง่ทัง้หมดน้ีลว้นเป็นแบบฝึกหดั
ส าคญัของการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณธรรม ของผูร้บัผดิชอบโครงงานและผูม้าช่วยงานทัง้สิน้ และจ าเป็น
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตาม สนบัสนุน ดแูล ใหค้วามช่วยเหลอืทัง้ทางทรพัยากรภายนอกและทาง
จติใจ จากคณะทีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ ตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงงานทัง้ ๒ ช่วง 
 ผูร้บัผดิชอบโครงงานพงึระลกึไวว้่า การท างานจรงิอาจมหีลายสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์
และระบุไวใ้นรา่งโครงงาน และหลายครัง้อาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นแผนงานไปจากเดมิ กไ็มเ่ป็นไร แต่
ตอ้งเขา้ใจว่าเพราะอะไร สามารถอธบิายไดถ้งึเหตุผลของการทีผ่ดิพลาดไปจากแผนงานทีว่างไวไ้ด ้
อยา่ท างานเพยีงเพื่อใหไ้ดผ้ลตามรา่งโครงงานทีว่างแผนไวเ้ท่านัน้ แต่ท างานเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
และพฒันาคุณธรรมของตนเองและทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกั ท าแลว้คุณธรรมความดตีอ้งเพิม่ขึน้และ
ควรมคีวามสุขจากการท าความดนีัน้ ท าโครงงานและความด ีเพื่อน้อมเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั มิใช่การแขง่ขนัเพื่อล่ารางวลั 
คาํแนะนําเพ่ิมเติม (Tip) 
 ระยะเวลาการท างานจรงิ ทีล่งแรงท างานดว้ยความมุง่มัน่ทุ่มเทอยา่งต่อเนื่องนัน้ ไมค่วรน้อย
กว่า ๒ เดอืน จงึจะท าใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานคุณธรรมไดผ้ลเตม็ที ่
 

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 ไมร่วมปก)  
(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) เวบเพจ น าเสนอโครงงานผ่านทางอนิเตอรเ์นต (ลงทะเบยีนที ่www.moralproject.net) 
รายการที ่(๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหบ้นัทกึไฟลข์อ้มลู รวมลงในแผน่ CD แผน่เดียว  (ถา้

รายการที ่(๔) เป็น VCD ใหแ้ยกเป็นอกีหนึ่งแผ่น) ทีห่น้าแผ่น CD ใหเ้ขยีนระบุชื่อโครงงาน 
สถานศกึษา และสพท. และแสดงรายการไฟลร์ายงาน, ไฟลส์รปุยอ่, ไฟลแ์ผ่นพบั และไฟลน์ าเสนอ ให้
ครบถว้นถูกตอ้ง (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ข) 

 
ขัน้ตอนท่ี ๖ การนําเสนอโครงงาน 

 การน าเสนอโครงงาน เป็นทกัษะทีส่ าคญัของผูร้บัผดิชอบโครงงานทุกคนทีจ่ะตอ้งท าหน้าที่
เป็นกลัยาณมติร ท าการสื่อสารและถ่ายทอดความดงีามจากโครงงานของตนเองออกสู่การรบัรูข้อง
บุคคลอื่นและสาธารณะ สมาชกิทุกคนในกลุ่มควรท าความเขา้ใจในรายละเอยีดและภาพรวมของ



 ๑๒ 

โครงงานทัง้หมด แลว้ซกัซอ้มการน าเสนอในประเดน็ส าคญัๆ ไวเ้พื่อเตรยีมตวัส าหรบัการน าเสนอ บน
เวท ีการสมัภาษณ์ซกัถาม และการน าเสนอหน้าแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ใหค้ณะกรรมการและผู้
มาชมนิทรรรศการโครงงานสามารถเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัจ ากดั  
กิจกรรมแนะนําสาํหรบัครท่ีูปรึกษา  
 ครทูีป่รกึษาควรฝึกหดัใหน้กัเรยีนน าเสนอโครงงานในหลากหลายเงือ่นไขเวลาและสถานการณ์ 
เช่น การน าเสนอในเวลา ๗ นาทบีนเวท ีการน าเสนอในเวลา ๓ นาททีีห่น้าบอรด์ การน าเสนอใน ๓ 
ประโยคทีห่น้าบอรด์แต่ท าใหผู้ฟ้งัเขา้ใจไดไ้ว เป็นตน้ 
 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
๑) โครงงานคุณธรรมทีส่่งเขา้ประกวดนัน้  ตอ้งเป็นโครงงานที่ คิดริเร่ิมโดยตวัของเยาวชน

เอง ไมว่่าจะเป็นการคดิงานใหมห่รอืคดิปรบัปรงุแกป้ญัหางานเดมิกไ็ด ้ โดยพจิารณาในสองส่วน
ส าคญัคอืการทีเ่ยาวชน คิดเองท าเองอยา่งแทจ้รงิ  กบัแนวคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ในการแกไ้ขปญัหาทีม่ ี
ความเป็นนวตักรรม (Constructive & Creative Moral Project) 

๒) มกีารใช้หลกัธรรม ในทางพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  และอญัเชญิพระราช
ด ารสั/แนวพระราชด าริส าคญั  เช่น เศรษฐกจิพอเพยีง , ปทูะเลยม์หาวชิชาลยั  และ/หรอื บวร (บา้น-
วดั-โรงเรยีน /ราชการ ) มาใชเ้ป็นหลกัการหรอืแนวทางในการด าเนินการโครงงาน ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
เหมาะสม กล่าวคอืมกีาร ยกหวัขอ้หลกัธรรมได้ สอดคล้องกบัประเดน็ปัญหา และวธิกีารด าเนินงาน มี
การอธิบายความหมายหวัขอ้หลกัธรรมนัน้ไดถู้กตอ้งกระชบั ไมส่ัน้หรอืเยิน่เยอ้จนเกนิไป มกีารอธบิาย
เชื่อมโยงหลกัธรรมหรอืพระราชด ารนิัน้ๆ มาสู่แนวคดิ ในการท าโครงงานหรอื เช่ือมโยงมาสู่การ
ปฏิบติังานหรือกิจกรรมต่างๆในโครงงานไดเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ 

๓) ความเป็นโครงงาน  ทีมุ่ง่เน้น กระบวนการทางปัญญา ในการสงัเกตส ารวจคน้ควา้คดิ
วเิคราะหค์ดิสงัเคราะหจ์นเขา้ใจในประเดน็ทีเ่ลอืกมาท าโครงงานไดต้ลอดสายระหว่าง ปัญหา-สาเหต-ุ
เป้าหมาย-ทางแก้  

ทัง้น้ีการวเิคราะหค์วามเป็นเหตุปจัจยัทีเ่กีย่วเน่ืองกนั ควรเริม่จากการพจิารณาว่า ปัญหาทีเ่ลอืก
มาท าโครงงานนัน้ระบุไดเ้ป็นประเดน็ที่ ชดัเจนหรอืไม ่แลว้จงึวเิคราะหเ์ชื่อมโยงต่อไปไดว้่า ปญัหานัน้มี
สาเหตุมาจากอะไร ทัง้สาเหตุหลกัและปจัจยัแวดลอ้มอื่นๆ โดยพจิารณาดวู่า มคีวามเป็นเหตุเป็นผล ที่
น่าเชื่อถอื และสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืไม่?  (ควรมสีถติขิอ้มลูจากการสงัเกตส ารวจหรอืจากแหล่ง
อา้งองิจากหน่วยงานในพืน้ทีจ่รงิเช่นขอ้มลูจากฝา่ยปกครองมาประกอบการวเิคราะหป์ญัหาสาเหตุดว้ย
จะท าใหม้คีวามเป็นโครงงานสงู) 

กต็อ้งพจิารณาว่ามกีาร วางเป้าหมาย  ไดช้ดัเจน และรบักนักบัปญัหาทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่  โดยปกติ
ทัว่ไปเป้าหมายตอ้งมสีภาวะตรงขา้มกบัปญัหา อยา่งเช่น ตัง้ปญัหาไวว้่า “โรงเรยีนสกปรก นกัเรยีนมี
พฤตกิรรมไมร่กัษาความสะอาดทิง้ขยะไมล่งถงั” เป้าหมายกต็อ้งวางในลกัษณะตรงขา้มกนัคอื “โรงเรยีน
สะอาดไมม่ขียะทิง้ตกคา้งในบรเิวณต่างๆ นกัเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาด ทิง้ขยะไดล้งถงั ” โดยระบุ
รายละเอยีดเพิม่เตมิใหช้ดัว่า ขอบเขต และเป้าหมายเชิงปริมาณ-เชิงคณุภาพ เป็นอยา่งไร 

และเมือ่เหน็ปญัหาสาเหตุและวางเป้าหมายไดช้ดัแลว้ กต็อ้งพจิารณาต่อว่า จะมวีธิกีาร/
กจิกรรม/การสื่อสารประชาสมัพนัธร์ณรงค ์อะไรอยา่งไรบา้งเพื่อไปสู่เป้าหมายใหไ้ด ้และ วิธีการหรอื



 ๑๓ 

กจิกรรมเหล่าน้ีแกป้ญัหาทีส่าเหตุหลกัและแกท้ีป่จัจยัแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิปญัหาหรอืไม่  เพราะการ
แกป้ญัหาทีด่ทีีถู่กตอ้งและมปีระสทิธผิลคอืการแกป้ญัหาทีส่าเหตุนัน่เอง 

ในขัน้ตอนทีท่ าโครงงานแลว้และจดัท าเป็นรายงาน การมขีอ้มลูสถติแิละน าเสนอขอ้มลูสถติทิีไ่ด้
จากการท างานมานัน้ใหเ้หมาะสมเขา้ใจงา่ย ท าใหผู้อ่้านเหน็ทีม่าทีไ่ปไดช้ดั เหน็การเปลีย่นแปลงและ
ความส าเรจ็ของโครงงานไดช้ดั กจ็ะแสดงออก ความเป็นโครงงาน สงู  ทัง้นี้ ตอ้งระวงัว่า ไม่ไดไ้ปเน้น
การท าขอ้มลูสถติทิียุ่ง่ยากทางวชิาการมากเกนิไป มากเกนิกว่าระดบัการศกึษาของเดก็และเยาวชน ( ไม่
ถงึขนาดท าแบบวทิยานิพนธ)์  แค่พจิารณาว่ามวีธิคีดิของการแสวงหาขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูสถติมิาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนงานตดิตามงานประเมนิและปรบัปรงุงานในเบือ้งตน้ กเ็พยีงพอแลว้ ในขัน้ตอน
ของขอ้มลูสถตินิี้อนุญาตใหค้รทูีป่รกึษาสามารถช่วยแนะน าวางแผนใหก้บัเดก็และเยาวชนได ้

๔)  ประเดน็ทีเ่ลอืกท าโครงงานมีคณุประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านความเส่ือมทรามทาง
ศีลธรรม โดยเฉพาะเป็นการแกป้ญัหาของโรงเรยีนหรอืชุมชนของตนเองเป็นส าคญั  ในปีการศกึษานี้
มุง่เน้นในแนวคดิทีว่่า “ลดละเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง สรา้งเสรมิงานจติอาสาพฒันาโรงเรยีนและชุมชน” 

การใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษนัน้ จะพจิารณาใหก้บัโครงงานทีเ่ลอืกและระบุ ประเดน็ปัญหา
ได้เด่นชดั ท่ีมุ่งปรบัแก้พฤติกรรมเส่ียงท่ีผิดศีลธรรม ของนักเรียน  เช่น การแกป้ญัหาการเสยีตวั
ก่อนวยัอนัควร (ไมร่กันวลสงวนตวั), การตดิบุหรีสุ่รายาเสพตดิ, การทะเลาะกนัโดยใชค้วามรนุแรง 
(ชกต่อย-ตบตกีนั),  การตดิการพนนัอบายมขุ-ตดิเกมสค์อมพวิเตอร,์ การลกัโขมย, การเสพสื่อหรอื
ผลติสื่อลามกอนาจาร, การหนีเรยีน, การท าลาย-ไมด่แูลสาธารณสมบตั,ิ ครอบครวัไมอ่บอุ่น เป็นตน้  

อกีอยา่งหนึ่ง คอืโครงงานทีมุ่ง่เน้น การบ่มเพาะ จิตอาสา เป็นอาสาสมคัรบาํเพญ็ประโยชน์
ต่อส่วนรวมอยา่ง เด่นชดั  เช่น อาสาช่วยงานในโรงเรยีน วดั ชุมชน โรงพยาบาล ช่วยแกป้ญัหาไมม่ี
คนดแูลผูส้งูอาย ุเดก็เลก็ ผูป้ว่ย ผูพ้กิารในชุมชน เป็นตน้ ก็ จะไดร้บัคะแนนจากการพจิารณาเป็น
พเิศษเช่นกนั (แต่ตอ้งไม่ไดเ้ป็นโครงงานแบบเหมารวมกจิกรรมต่างๆ ของร.ร.มาใส่เตม็ไปหมด) 

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

หากเป็นรา่งโครงงานกพ็จิาณาจากความเป็นไปไดถ้งึแผนงานวธิกีารและกจิกรรมต่างๆ 
ภายใตร้ะยะเวลา งบประมาณ และขอ้จ ากดัจากสถานการณ์ในพืน้ทีจ่รงิ ว่ามคีวามเป็นไปได ้ทีจ่ะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ดห้รอืไม?่ อยา่งไร? ทัง้นี้ไมค่วรรบีสบประมาทแนวคดิของ
เดก็ว่าท าไมไ่ด ้แต่ควรเป็นการพจิารณาเชงิแนะน าและใหก้ าลงัใจแก่เดก็และเยาวชนในการท า
โครงงานต่อไป 

หากเป็นการพจิารณาโครงงานทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ กต็อ้งพจิาณาที่ ความส าเรจ็ของงาน
ส่วนหน่ึง และการเรยีนรู-้พฒันาคณุธรรมความดีของคน อกีส่วนหน่ึง โดยพจิารณาผลส าเรจ็ของงาน
ว่าไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีไมใ่ช่แค่ดวู่าไดต้ามเป้าหรอืเกนิเป้าหรอืไม ่เพราะผูท้ า
อาจใชเ้ทคนิคการตัง้เป้าหมายไวต้ ่าเพื่อใหไ้ดผ้ลงานเกนิเป้า ตอ้งดปูระกอบกบัความยากงา่ยของงาน-
สถานการณ์ของปญัหาดว้ย 

๖) การสรา้งความมีส่วนร่วม แก่บุคคลหลายฝา่ย โดยเฉพาะชุมชน  (บ-ว-ร: บ้าน-วดั-
โรงเรียน ) ไดม้ากทีสุ่ด   โดยพจิารณาจากการวางขอบเขตการท างาน การระบุกลุ่มเป้าหมาย การ



 ๑๔ 

สรา้งเครอืขา่ยแกนน าหรอืกลุ่มสมาชกิหรอืการตัง้เป็นชมรม/ชุมนุม เป็นตน้  ทัง้นี้มไิดพ้จิารณาแต่
เพยีงจ านวนตวัเลขของคนเท่านัน้ ตอ้งดบูรบิทแวดลอ้มของโรงเรยีนประกอบดว้ย 

๗) การพ่ึงตนเองได้  ด้วยความขยนัหมัน่เพียรท างานจริง  การแสดงออกถงึความมุง่มัน่
ทุ่มเทเพยีรพยายามของกลุ่มเยาวชนเองจนเป็นทีป่ระจกัษ์ โดย มชี่วงเวลาท างานจรงิไมน้่อยกว่า ๒ 
เดอืน ต่อ ๑ ภาคการศกึษา (ไมร่วมเวลาทีท่ างานดา้นเอกสาร), ลกัษณะของกจิกรรมและวธิกีาร
ปฏบิตังิานพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึการเกาะตดิมุง่มัน่ทุ่มเทท าจรงิ, การท างานลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชากร
อยา่งต่อเนื่องจนสามารถน าลงสู่วถิชีวีติปกติ ของคนในโรงเรยีนหรอืชุมชนได ้จนเกดิการยอมรบัและ
ปรบัเปลีย่นเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์ดจ้รงิ 

๘) การสืบต่อไปได้อย่างยัง่ยืน ไดแ้ก่ การมแีผนงานในอนาคตทีช่ดัเจนและเป็นไปไดส้งู, มี
การสบืต่อของกลุ่มแกนน าไปยงัรุน่น้องรุน่ต่อไปได,้ และมวีธิี การระดมทุนหรอืการแสวงหาแหล่งทีม่า
ของงบประมาณเพิม่เตมิไดเ้อง เป็นตน้ 

๙) น าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้เทคนิควิธีการและ กิริยามารยาทท่ีดี  ทัง้นี้ กลุ่มเยาวชน
ผูร้บัผดิชอบโครงงาน  สามารถใชท้กัษะวธิกีารทางศลิปะ  ดนตร ีกฬีา การแสดง สื่อเทคโนโลยี ฯลฯ มา
บรูณาการและประยกุตใ์ชร้ว่มได้  เพื่อสรา้งความน่าสนใจ ในการสื่อสาร-ประชาสมัพนัธ ์ และส่งเสรมิการ
เรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  รวมทัง้การแสดงออกทีด่ ีมกีริยิามารยาทและบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบั
กาลเทศะ ทีท่ าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 
 ทัง้นี้ การฝึกฝนทกัษะการน าเสนอ มิใช่การฝึกซอ้มเพยีงเพื่อสรา้งภาพความส าเรจ็ของงานให้
ถูกใจกรรมการเท่านัน้ แต่เป็นทกัษะการส่ือสารความดี การบอกเล่าความดท่ีีตนเองได้ทาํจริงไดอ้ยา่ง
น่าสนใจและสรา้งความเข้าใจไดช้ดัเจนในเวลาอนัจ ากดั ภายใตว้ธิกีารและสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
 
 

การประเมนิร่างโครงงาน 
 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา  ๙ ขอ้ ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ร่างโครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๒ ขอ้ ไดด้งันี้ 

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

คิดใหม่ ไอเดยีดี มีแง่มุมน่าสนใจ (Creative) 
15 

2 คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคญั (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษแก่
โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤตกิรรมเส่ียงท่ีผิดศีลธรรม และบ่มเพาะจติอาสา) 

15 

3 วิเคราะห์ ปัญหา-สาเหตุ ไดส้มเหตุผล และมีข้อมูลสถิติประกอบใหเ้ห็น
ความส าคญัและเกิดความตระหนกั 

10 

4 ความเป็นไปได้ของร่างโครงงานโดยรวม  ระบุ เป้าหมายเชิงคุณภาพและ
ปริมาณไดช้ดัเจนเหมาะสม  และมีความเป็นไปได ้

10 

5 มแีผนการท างานชัดเจน มีกิจกรรมท่ีมากพอและสามารถแกปั้ญหาได ้ 
และมีระยะเวลาท างานท่ีต่อเน่ืองกนันานกวา่ ๒ เดือน 

10 

6 ใชห้ลกัธรรม/พระราชด าริไดถู้กต้อง-เหมาะสม อธิบายไดดี้  10 
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7 งบประมาณ สมเหตุผล – ประโยชนสู์งประหยดัสุด พ่ึงตนเองไดม้าก 5 
8 สร้างการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) 5 
9 ศกัยภาพของผู้ท าโครงงานท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้ 5 

10 น าเสนอออกมาจากใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ามา 5 
11 กิริยามารยาทในการน าเสนอดูดีน่าประทบัใจ 5 
12 ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ  5 
 รวมคะแนนทั้งหมด 100 

 
การประเมนิโครงงาน 

 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา  ๙ ขอ้ ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน
โครงงาน ตามประเดน็การพจิารณา ๑๔ ขอ้ ไดด้งันี้ 

ที ่ ประเด็นพจิารณาให้คะแนน คะแนน 
1 ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดเองท าเองมาก) (Constructive) 

คิดใหม่ ไอเดียดี มีแง่มุมน่าสนใจ (Creative) 
10 

2 คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคญั (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษ
ส าหรับ โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤติกรรมเส่ียง และส่งเสริมจิตอาสา) 

10 

3 ขยนัท างาน มุ่งมัน่ทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชดั (น าท าเป็นแบบอยา่ง) 10 
4 เกิดผลส าเร็จ แกไ้ขปัญหาได ้พฒันาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได ้ 10 
5 ผู้ท าเองเกดิการเรียนรู้ พฒันาตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีมากข้ึน 10 
6 เก็บขอ้มูลวเิคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติไดดี้ 10 
7 ใชห้ลกัธรรม/พระราชด าริไดถู้กต้อง-เหมาะสม 5 
8 ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแกส้อดคล้องกนัและสมเหตุผล 5 
9 งบประมาณ พึ่งตนเองไดม้าก - ประโยชน์สูงประหยดัสุด 5 

10 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) 5 
11 โครงงานมีการสานต่อไปไดอี้กนาน (เช่น มีรุ่นนอ้งสืบต่อ) 5 
12 น าเสนอออกมาจากใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ามา 5 
13 กิริยามารยาทในการน าเสนอดูดีน่าประทบัใจ 5 
14 ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ 5 

 รวมคะแนนทั้งหมด 100 
 



 ๑๖ 

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 ิ(โรงเรยีนส่งเสรมิคุณธรรม)  

 

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



 ๑๗ 

 

- โครงงานการเมืองคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ
 โครงงานเชงิยทุธศาสตรท์ีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทีม่ศีกัยภาพเป็น ผูนํ้าตวัจริง คิดการใหญ่ 
(Think Big) ไดด้ ีมีคณุธรรมเป็นแบบอย่าง มารว่มกนัคดิออกแบบองคก์ร โครงสรา้ง  การเมอืงภาค
เยาวชน ดว้ยตนเองอยา่งสรา้งสรรคไ์มจ่ ากดัรปูแบบ เพื่อ เป็นเจา้ภาพหลกัในการขบัเคลื่อน-เกาะตดิ
การท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหาของเยาวชนดว้ยเยาวชนเอง   ทัง้นี้ เยาวชนทีเ่ขา้มาสู่
ต าแหน่งบรหิารองคก์รการเมอืงนี้ ตอ้งเป็นแบบอยา่งและถูกฝึกฝนอบรมใหม้คีุณลกัษณะ ๓ ดา้น
ดว้ยกนั คอื ๑) รกัชาติรกัส่วนรวม ดว้ยงานอาสาสมคัร  ๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ดว้ยการปฏบิตัิ
ทางศาสนา ๓) มีความรู้ความสามารถ ดว้ยการศกึษาทัง้ทางโลกและทางธรรม โดยทัง้ ๓ ดา้นน้ี
ตอ้งก าหนดใหเ้ป็นขอ้ปฏบิตัเิป็นวถิชีวีติในแต่ละวนั/สปัดาห/์เดอืน ทีว่ดัประเมนิได ้นบัเวลาปฏบิตัไิด ้
 โครงงานการเมอืงคุณธรรมนี้ มกัจะพฒันามาจากการยกระดบัโครงงานคุณธรรมขนาดใหญ่ที่
มคีุณภาพโดดเด่น มาเป็นองคก์รขบัเคลื่อนใหเ้กดิโครงงานคุณธรรมทุกประเภททัง้ระบบโรงเรยีน หรอื
การยกเครือ่งคณะกรรมการนกัเรยีนใหถู้กออกแบบใหม่ (re-engineering) ใหเ้ป็นองคก์รทีเ่ยาวชน
รูส้กึเป็นเจา้ของเอง แลว้บรหิารปกครองในดา้นการส่งเสรมิการท าความดขีองเยาวชน การแกป้ญัหา
ของเยาวชนดว้ยกนัเอง 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 
ตอ้งเป็นโครงงานทีด่ าเนินงานจรงิๆอยา่งต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาอยา่งน้อย ๑ – ๒ เดอืน  ท าให้
เกดิผลสมัฤทธิล์งสู่ผูเ้รยีนไดจ้รงิ โครงงานบรรลุเป้าหมายได้    อนึ่ง โรงเรยีนควรพฒันารปูแบบ
รายงานโครงงานคุณธรรม เป็นฉบบังา่ย ๓ – ๕ หน้ากระดาษ กไ็ด ้ไมต่อ้งท าเป็นรปูเล่มสมบรูณ์ 
   

 การประเมิน ใหก้รอกแบบประเมนิแสดงจ านวนโครงงานและระดบัความกา้วหน้าของ
โครงงานทัง้หมดของโรงเรยีน พรอ้มแนบสรปุยอ่โครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ และสรปุรปูภาพใน ๑ 
หน้ากระดาษมาประกอบดว้ย  ส่วนรปูเล่มโครงงานฉบบัสมบรูณ์  ใหเ้ลอืกส่งเฉพาะโครงงานคุณธรรม
ทีม่คีุณภาพโดดเด่นสงูสุด ๓ อนัดบัแรก ของโรงเรยีน มาเป็นตวัอยา่งส าหรบัการพจิารณาในชัน้ตน้
ของการประกวดคดัเลอืก เพื่อเขา้สู่การประกวดในระดบัประเทศ ต่อไป 
 



 ๑๘ 

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) โครงงานที่ผ่านการคดัเลอืกของ สพม.และ สพป. 
แลว้เสนอชื่อไปที ่สพฐ. หรอื (๒) กรณหีากเกดิปญัหาในกระบวนการคดัเลอืกในระดบัเขตพืน้ที ่
โครงงานทีม่ ัน่ใจว่าไดด้ าเนินการอยา่งจรงิจงัจนเกดิผลส าเรจ็แทจ้รงิแต่ไมไ่ดร้บัคดัเลอืก สามารถส่ง
ขอ้มลูโครงงานเพื่อสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกโดยตรงมาที ่กคพ. ภายในวนัที ่๓๐ กนัยายน ผ่านทาง
อเีมล ์moralproject@gmail.com และ www.facebook.com/moralprojectpage 
- การคดัเลือกในระดบัภมิูภาค จะอยูใ่นรปูแบบการจดัค่ายพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระ
เกียติ ๘ ค่าย ๘ ภมิูภาค ตามตารางดา้นล่างน้ี โดยเป็นการบรูณาการหลอมรวมรปูแบบค่าย 
นิทรรศการโครงงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการประกวดคดัเลอืกโครงงานเขา้ไวด้ว้ยกนัในค่าย
เดยีว โดยจะจดัขึน้ในช่วงเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน 
- การเย่ียมประเมินโครงงานในพื้นท่ีจริง จะอยูใ่นช่วงเดอืน ธนัวาคม– มกราคม  
- การประกวดระดบัประเทศ จะอยูใ่นช่วงเดอืนมกราคม–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)-อุทยัธาน(ี๒) 

10 21 5 

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

8 23 6 

4 อีสานล่าง 
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 

 



 

ใบสมคัร  
เขา้รว่มคา่ยระดบัภมูภิาค ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิพุทธชยนัตเีฉลมิราช 
 www.moralproject.net  “ลดเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง สรา้งครอบครวัอบอุ่น หนุนชมุชนเขม้แขง็” 

 

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

ขา้พเจา้ในนามของผูร้บัผดิชอบโครงงาน ขอสมคัรเขา้ร่วมค่ายพฒันาโครงงานคุณธรรมระดบัภูมภิาค 

ลายมอืชื่อเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน ลายมอืชื่อผูร้บัรอง 
 

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

หมายเหต ุ สง่ใบสมคัรนี้ สรปุย่อโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ  และสรปุรปูภาพโครงงาน ใน ๑ หน้ากระดาษ มาทีอ่เีมล ์
moralproject@gmail.com  ภายในวนัที ่30 กนัยายน 2554 (สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่นายชนวทิ 085 152 5564) 



 ๒๐ 

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

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

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

(๒) กิตติกรรมประกาศ (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องคก์รต่างๆ ทีส่นบัสนุนการท าโครงงาน เป็นตน้) 
(๓) บทคดัย่อ (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 ้(ระบุ 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 แลว้สรุปเป็นบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการเผชญิปญัหานัน้ )ๆ 

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

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

ไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างไร อย่างเป็นเหตุเป็นผล) 
๔.๓  หลกัการและหลกัธรรมทีน่ ามาใช ้(แสดงหลกัธรรมและแนวพระราชด าร ิหรอืหลกัวชิาการต่างๆ ทีน่ ามาใช้ 

พรอ้มอธบิายความหมายโดยย่อ แลว้อธบิายเชื่อมโยงกบัโครงงาน อย่างสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผล) 
๔.๔ ประเมนิผลการด าเนินงาน (แสดงหรอือธบิายเหตุผลว่า ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

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

ต่อการพฒันาตนเอง หรอืความประทบัใจต่อสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้ะหว่างการด าเนินการโครงงาน) 



 ๒๑ 

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

(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 
สรุปย่อโครงงานทัง้หมดและรปูภาพประกอบลงใน ๒ หน้ากระดาษขนาด A4 ตามตวัอย่างในหน้าที ่๒๒ 
 

๓.  แผน่พบั (Brochure) สรปุโครงงาน 
สรุปโครงงานทัง้หมดลงใน ๑  แผ่นกระดาษขนาด A4 ทีพ่บั ๓ สว่น ทีพ่มิพท์ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั 
โดยออกแบบและพจิารณาเลอืกเน้ือหา รปูภาพ ตารางหรอืแผนภูมปิระกอบ ใหส้วยงามส าหรบัเผยแพร่ 
 

๔.  ส่ือ Presentation ทางคอมพวิเตอรห์รอื VCD นําเสนอโครงงาน 
เล่าเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเดน็ส าคญัของโครงงานลงในสือ่ Presentation ทางคอมพวิเตอรใ์น
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ นาที  โดยสามารถจดัท าเป็นภาพเคลื่อนไหววดีทิศัน์ (VCD) หรอื เป็นแผนภาพ
การน าเสนอ ดว้ยโปรแกรมจ าพวก presentation เช่น Powerpoint กไ็ด ้
 

๕.  แผน่ป้าย (Board) นิทรรศการโครงงาน 
แสดงภาพรวมและสรุปสาระส าคญัของโครงงานทัง้หมด ไดแ้ก่ ชื่อโครงงาน สถานศกึษา รายชื่อที่
ปรกึษาและกลุ่มเยาวชนผูร้บัผดิชอบโครงงาน บทคดัย่อ ผงัมโนทศัน์ วธิกีารด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ขอ้มลูสถติ ิการประเมนิผลสรุปผล เป็นตน้ โดยมุ่งเน้นการจดั แสดงเป็น แผนผงั แผนภูม ิ
รปูภาพ ตาราง สญัลกัษณ์ ฯลฯ ทีท่ าใหผู้ช้มเขา้ใจไดโ้ดยไว โดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคนิคทาง
ศลิปะมาช่วยน าเสนอใหเ้กดิการสือ่ความไดง้่าย ชดัเจน และน่าสนใจ  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๖๕ ซม. 

๑๒๐ ซม. 

๖๐ ซม. ๖๐ ซม. 

รอยทีพ่บัหกักลาง
ไปดา้นหลงัได ้

ช่ือโครงงานคณุธรรม 

ปกหน้าโครงงาน 

ปกหลงัโครงงาน 

๖๐ ซม. 

๖๕ 
ซม. 

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



 ๒๒ 

(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)  

โดยเยาวชนกลุ่ม   “ดวงตาเห็นธรรม”    โรงเรียนเวยีงมอกวทิยา   ต  าบลเวยีงมอก  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง  
สพท. ล าปาง เขต ๒ 

หลกัธรรมส าคญั  :  ศีล ๕ , อบายมุข  ๖ , ไตรสิกขา 
พระราชด าริ / พระราชด ารัส  :  บวร ( บา้น  วดั  โรงเรียน ) และ เศรษฐกิจพอเพียง ( การสร้างภูมิคุม้กนั)  

ประเดน็ปัญหาหลกั :  นกัเรียนด่ืมเหลา้-สูบบุหร่ี  อนัเน่ืองจากนกัเรียนคบเพ่ือนกลุ่มเส่ียง  หลงผิด และมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ   
ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลลูก  ตามใจลูกและเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี  สภาพชุมชนด่ืม -สูบไม่เลือกท่ี  ไม่ตระหนกัถึงปัญหาและ
ผลกระทบและไม่มีภูมิคุม้กนั  อีกทั้งชุมชนมีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง ( มีร้านคา้ขายเหลา้-บุหร่ี จ านวน ๗ ร้าน) และนกัเรียนห่างเหินธรรมะ
ท่ีใชใ้นการขดัเกลาจิตใจ 
กลุ่มเป้าหมาย  :  นกัเรียนโรงเรียนเวยีงมอกวทิยาและนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง (จ านวน ๒๒ คน) 
กจิกรรมเด่น :   คณะกรรมการโครงงานฯได้ สานต่อกจิกรรมในภาคเรียนที ่๑  ประกอบดว้ย กิจกรรม “แกนน า ผูก่้อการดี
กลัยาณมิตร ( D+ )”  กิจกรรม “กระบอกเสียงแห่งธรรม”  กิจกรรม “บริสุทธ์ิใจ คน้ไดท้ัว่ตวั”   กิจกรรม “รู้แจง้ เห็นกรรม” 

(อบรมธรรมะ-วปัิสสนา) และจดักจิกรรมเพิม่เตมิภาคเรียนที ่๒       ประกอบดว้ย     ( ๑) กิจกรรม  “ สายลบัสีขาว  ”     (๒) 
กิจกรรม  “ ปลูกจิตส านึกลด ละ เลิก  เหลา้  – บุหร่ี”     ( ๓) กิจกรรม  “ น าส่ือความดี  สู่ชุมชน ”      และ ( ๔) กิจกรรม “ 
สานสายใยครู   สู่ร้ัวบา้น ”    กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งการติดตามพฤติกรรม  แกไ้ขปัญหา    และปลูกจิตส านึกการลด 
ละ เลิก บุหร่ี -เหลา้ของนกัเรียนและนกัเรียนกลุ่มเส่ียงอยา่งเป็นปัจจุบนัและใกลชิ้ดจากสายลบัสีขาวและแกนน าผูก่้อการดี
กลัยาณมิตร   อีกทั้งไดโ้ดยอาศยัการมีส่วนร่วมจากครูประจ าชั้น   ผูป้กครอง     และทุกฝ่ายในชุมชน 

ผลทีเ่กดิขึน้  :  นกัเรียนมีค่านิยมในการลด  ละ เลิก บุหร่ี-เมรัยจากการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ตามแนวพระราชด าริบวร
และหลกัพทุธวถีิ    และสรุปผลสมัฤทธ์ิในภาคเรียนท่ี ๒ พบวา่  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ๒๒ คน มีพฤติกรรมปลอดจากเหลา้-บุหร่ี 
รวม ๑๘ คน ร้อยละ๘๑.๘๑ ( เพ่ิมจากภาคเรียนท่ี ๑ ร้อยละ ๙.๐๘)  และมีพฤติกรมไม่ปลอดจากเหลา้-บุหร่ี รวม ๔ คน  ร้อยละ 
๑๘.๑๙  ( ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน ๓ คน ร้อยละ ๒๗.๒๗  ค่าเฉล่ียลดลงจากเดิมร้อยละ ๙.๐๘ )   

กลุ่มเยาวชนผู้รับผดิชอบโครงงาน :  
๑. นายธีรพล   ชายเมือง ม.๖     ประธาน 

๒.นายสุทธิพงษ ์  ต๊ิบจ่อ  ม.๖     รองประธาน 

๓.นางสาวขวญัฤดี   ชุ่มชุมภู              ม.๖     รองประธาน 

๔.นางสาวเบญจมาศ    สมมะโน       ม.๖      เลขานุการ 
๕.นางสาวบุษยารัตน์   สิงห์ค าโล ม.๖      เหรัญญิก 

๖.นางสาววลิาวรรณ   ศรีงาม ม.๖      ประชาสมัพนัธ์ 
๗.นางสาวนุภา   ลาวเชียง ม.๖     สวสัดิการ 
๘.นางสาวอรพรรณ  สีเมือง ม.๖      สวสัดิการ            

พระสงฆ์ทีป่รึกษา : พระครูวรุิฬห์พิพฒันกิจ เจา้อาวาสวดัห้วยริน  
ผู้บริหารทีป่รึกษา  : นายมานพ  แสนทว ีผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ครูทีป่รึกษา : นายศานติกรศ์ิ   วงคเ์ขียว 
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

จ านวนครู  ๒๔ คน   จ านวนนกัเรียน ๔๗๙ คน แยกเป็น  ช่วง
ชั้นท่ี ๓ รวม ๓๕๓ คน     ช่วงชั้นท่ี ๔ รวม ๑๒๔ คน 
ติดต่อ  ครูศานติกรศ์ิ  โทร. ๐๘๑  ๒๘๘  ๗๒๘๓ 
fb โครงงาน: facebook.com/moralprojectpage007  

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

-  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)  (โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ) 



 ๒๓ 

(ตวัอย่าง)  ผงัสรปุมโนทศัน์โครงงานคณุธรรม  แบบตารางวเิคราะหค์ าถาม ๕ ขอ้ (ปญัหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแก-้หลกัธรรม/พระราชด าร)ิ 

ชื่อโครงงาน: “ลกูแกะเทวดา ล้อมหมาป่าให้ส้ินฤทธ์ิ” พิชิตปัญหาบหุร่ีสรุา พฒันาชุมชนเข้มแขง็   กลุ่ม: ลกูแกะขัน้เทพ  โรงเรยีน: ไตรสิกขาวิทยา 

(๑) ปัญหา 
- นกัเรียนกลุ่มเส่ียง จ านวน ๓๐ คน มีพฤติกรรมด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี 
- เพื่อนนกัเรียนมีแนวโนม้ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อนกลุ่มเส่ียงในทางไม่ดีเพิ่มข้ึน  
 
 
 
 

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

โดยอยา่งนอ้ย ๒๕ คน เลิกด่ืมเหลา้สูบบุหร่ีลงไดเ้ด็ดขาด ภายในภาคการศึกษาท่ี ๑ 
- นกัเรียนทั้งโรงเรียน ๑,๒๐๐ คน เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั ช่วยกนัเฝ้าระวงัพฤติกรรม

เส่ียงปฏิเสธการด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ีได ้
- นร.กลุ่มเส่ียง ๓๐ คน+แกนน ากลัยาณมิตร ๓๐ คน ร่วมกนัท างานจิตอาสาต่อส่วนรวม  
- นกัเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

(๒) สาเหตุ 
ปัจจัยภายใน 
นร.มีความหลงผดิ, ค่านิยมผดิตามเพื่อน, อยากรู้อยากลอง 
นร.ขาดความรู้ ขาดความตระหนกั ในพิษภยัของบุหร่ี สุรา ยาเสพติด  
นร.ไม่เคารพย  าเกรงในกฏระเบียบของโรงเรียน 
นร.ขาดธรรมะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวในจิตใจ ไม่ค่อยเขา้วดั-ปฏิบติัธรรม  
ปัจจัยภายนอก 
อิทธิพลเพือ่นกลุ่มเส่ียง ชกัชวน และสร้างค่านิยมผดิๆ 
ครอบครัวไม่ค่อยดูแล เอาใจใส่ ขาดความเขา้ใจในวยัรุ่น 
ผู้ปกครอง/คนในชุมชน เป็นแบบอยา่งไม่ดี ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี ใหพ้บเห็นไดใ้นท่ีสาธารณะ 
ชุมชนมีพื้นท่ีเส่ียง เช่น ร้านขายเหลา้บุหร่ี ถึง ๑๐ ร้าน อยูใ่กลโ้รงเรียนถึง ๕ ร้าน  
โรงเรียน วดั ชุมชน ไม่มีพื้นท่ีหรือใหโ้อกาสวยัรุ่นใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ หรือมีไม่พอ 

(๔) ทางแก้ 
- จดัอบรมใหค้วามรู้สร้างความตระหนกัในโทษภยัของบุหร่ี สุรา ยาเสพติด  
- จดัรายการ “จะเป็นคนดี ฉนัสัญญา” ทางเสียงตามสายของโรงเรียน 
- ตั้งกลุ่ม “เพื่อนแท”้ ดูแลเพื่อนกลุ่มเส่ียงเป็นรายบุคคลดว้ยพลงับวก จนกวา่จะเลิก  
- จดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงั “สายลบัสีขาว” รายงานพฤติกรรมเส่ียงทั้งในและนอก ร.ร. 
- จดัตั้งกลุ่มนกัเรียนอาสาสุ่มตรวจคน้ ทุกวนัตอนเชา้ “บริสุทธ์ิใจคน้ไดท้ัว่ตวั” 
- เพื่อนแท ้ไปเยีย่มบา้น  กลุ่มเส่ียง เป็นประจ าสัปดาห์ละ ๒ – ๓ คร้ัง 
- นกัเรียนกลุ่มเส่ียง ๓๐ คน นกัเรียนแกนน า “เพื่อนแท”้ ๓๐ คน ร่วมกนัท างานจิตอาสา

บ าเพญ็ประโยชน์ในโรงเรียนทุกเชา้ ท่ีโรงพยาบาลทุกวนัเสาร์ และท่ีวดัทุกวนัอาทิตย์ 
- ประชุมร่วม ครู ผูป้กครอง นร. กบัหน่วยงานในชุมชน ต ารวจ สาธารณสุข ผูใ้หญ่บา้น 

ก านนั ใหรั้บทราบและตระหนกัชดัในปัญหา  ใหช่้วยกนัแกปั้ญหาและเฝ้าระวงั 
- จดักิจกรรม “ครอบครัวสามคัคี เล่นกีฬา พาเขา้วดั ปฏิบติัธรรม” ทุกส.-อา.ตน้เดือน 

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



 ๒๔ 

 

ภาคผนวก ค. 
ปฏิทินงานโครงการพฒันาโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ พทุธชยนัตีเฉลิมราช  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ตารางสรุปการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

ที ่ 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.จดัประชมุ/ค่ายอบรมการท าโครงงาน             

๔ กลุม่เยาวชนส่ง ร่างโครงงานและใบสมคัรเขา้ร่วม

โครงการมาที ่สพป./สพม. ทีต่นสงักดั 

            

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

๖ กลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบ ด าเนินการโครงงานระยะที ่๑             

๗ สพป./สพม.ช่วยสนบัสนุนตดิตามประเมนิผล             

๘ สพป./สพม.คดัเลอืกโครงงานระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวน ๑ โครงงานมาเขา้ค่ายระดบัภมูภิาค 

            

๙ กคพ.ร่วมกบั สพป. ๘ แห่ง จดัค่ายพฒันาโครงงาน

คุณธรรมเฉลมิพระเกยีรติ ๘ ค่าย ๘ ภมิูภาค 

            

๑๐ กลุ่มเยาวชนผูร้บัผิดชอบด าเนินการโครงงานระยะที ่๒             

๑๑ กคพ.ตรวจเยี่ยม ๓๒ 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) นิทรรศการโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระ

เกยีรต ิระดบัประเทศ 

            

ช่วงเตรียมความพร้อม 

การประกวด 
ระดบัประเทศ 

การประกวด 
ระดบัภมิูภาค 

การประกวด 
ระดบั สพท. 



 ๒๕ 

คณะท่ีปรึกษา โครงการประกวดโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

๑. พระธรรมโกศาจารย์ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  

๒. พระอาจารยช์ยสาโรภกฺิขุ อดตีเจา้อาวาสวดัปา่นานาชาติ 
๓. พระอาจารยด์ษุฎ ีเมธงักุโร พระวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิส านกัปฏบิตัธิรรมทุ่งไผ ่จงัหวดัชุมพร  

๔. พระมหาวชิาญ สวุชิาโน  หวัหน้าพระวทิยากร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วดัยานนาวา  
๕. นายไพบูลย ์วฒันศริธิรรม อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ 
๖. คณุหญงิพวงรตัน วเิวกานนท ์  นายกสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาแหง่ประเทศไทย  

๗. ศาสตราจารยก์ติตคิณุ สมุน อมรววิฒัน์ ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการศกึษา และทีป่รกึษาธรรมอาสาสมคัรฝา่ยวชิาการ  

๘. ดร.มนูญ มกุขป์ระดษิฐ ์รองเลขาธกิารมลูนิธชิยัพฒันา  

๙. คณุหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  

คณะกรรมการกลาง โครงการประกวดโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

๑. พระมหาพงศน์รนิทร ์ฐติว โส  ประธาน กคพ. และประธานโครงการฯ   วดัสทุศันเทพวราราม 

๒. พระครสูงัฆรกัษ์ปรชีา ฐติญาโณ พระธรรมวทิยากรอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๓. พระครใูบฎกีาปิยะพงศ ์ปิยสโีล พระธรรมวทิยากรอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๔. พระมหาสรพงษ์ วรปญฺโญ พระธรรมวทิยากรอาสาสมคัร  วดัแจงรอ้น กรุงเทพฯ 
๕. พระครธูรรมคุต(สรยุทธ ์ชยปญฺโญ) รกัษาการเจา้อาวาสวดัพระบรมธาตุดอยผาสม้ จงัหวดัเชยีงใหม ่
๖. พระสงัคม ธนปญฺโญ วดัพระบรมธาตุดอยผาสม้ จงัหวดัเชยีงใหม่  

๗. พระภาณุวฒัน์ จตฺิตทนฺโต ส านกัสงฆถ์ ้าผาปล่อง จงัหวดัเชยีงใหม่  

๘. พระวนิย ์สริวิฑฺฒโน วดัระฆงัโฆสติาราม  กรุงเทพฯ 
๙. รศ.ประภาภทัร นิยม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนรุ่งอรุณและสถาบนัอาศรมศลิป์   เหรญัญิก กคพ. 

๑๐. นางสาววไิลวรรณ ถกึไทย ผูแ้ทนศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคุณธรรม 

๑๑. นางบุบผาสวสัดิ ์รชัชตาตะนนัท ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทอส ีและเครอืขา่ย ๓ ประสาน ร.ร.วถิพีุทธ 
๑๒. นางสาวอนินทติา โปษะกฤษณะ  ผูบ้รหิารโรงเรยีนสยามสามไตรและเครอืขา่ย ๓ ประสาน ร.ร.วถิพีุทธ 
๑๓. ดร.ไพรชั สูแ่สนสขุ อาจารยว์ทิยาลยัการฝึกหดัคร ูมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  
๑๔. นายพสิทุธิ ์เกรยีงบรูพา ศลิปินธรรมะบนัเทงิ กลุ่มเรยีนเชญิผูม้จีติศรทัธา 
๑๕. นายฉตัรชยั เชือ้รามญั ขบวนการตาสบัปะรด  

๑๖. นางอภศิา มะหะมาน ธรรมอาสาสมคัร ผูป้ระสานงาน โครงงานคุณธรรมแกป้ญัหาเหลา้บุหรี่  

๑๗. ดร.บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา  สพฐ. เลขานุการ กคพ. 

๑๘. นางโชตกิา นิตยนนัท ์ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณ ผูช่้วยเลขานุการ กคพ. 

๑๙. นายชนวทิ ธมัมอาสา ผูป้ระสานงานโครงการฯ  

กลุ่มกลัยาณมิตรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพทุธ (กคพ.)

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

โทร. ๐๒-๒๘๐-๕๕๖๐  โทรสาร ๐๒–๒๘๑–๕๒๑๖ 

อเีมล ์moralproject@gmail.com 

ศนูยป์ระสานงานดา้นการเงนิและบญัช ี

มลูนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณ (คุณโชตกิา) 
๙/๙ หมู่๕ ซอย๓๓ ถ.พระราม๒ แขวงท่าขา้ม  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐  
โทร. ๐๒-๘๔๐-๒๕๐๑-๔  
โทรสาร. ๐๒-๘๗๐-๗๕๑๔

Website โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรติ: http://www.moralproject.net 
http://www.facebook.com/moralprojectpage



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมนิโครงงาน 
 จากหลกัเกณฑก์ารพจิารณา  ๙ ขอ้ ดงักล่าว สามารถน ามาแยกยอ่ยเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนน โครงงาน ตามประเดน็
การพจิารณา ๑๔ ขอ้ ไดด้งันี้ 

ที ่ ประเด็นพจิารณาให้คะแนน คะแนน 
1 ริเร่ิมจากเยาวชนเอง (คิดเองท าเองมาก) (Constructive) 

คิดใหม่ ไอเดียดี มีแง่มุมน่าสนใจ (Creative) 
10 

2 คุณประโยชน์ด้านศีลธรรมเป็นส าคญั (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษ
ส าหรับ โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤติกรรมเส่ียง และส่งเสริมจิตอาสา) 

10 

3 ขยนัท างาน มุ่งมัน่ทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชดั (น าท าเป็นแบบอยา่ง) 10 
4 เกิดผลส าเร็จ แกไ้ขปัญหาได ้พฒันาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได ้ 10 
5 ผู้ท าเองเกดิการเรียนรู้ พฒันาตนเองเป็นแบบอย่างท่ีดีมากข้ึน 10 
6 เก็บขอ้มูลวเิคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติไดดี้ 10 
7 ใชห้ลกัธรรม/พระราชด าริไดถู้กต้อง-เหมาะสม 5 
8 ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางแกส้อดคล้องกนัและสมเหตุผล 5 
9 งบประมาณ พึ่งตนเองไดม้าก - ประโยชน์สูงประหยดัสุด 5 

10 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) 5 
11 โครงงานมีการสานต่อไปไดอี้กนาน (เช่น มีรุ่นนอ้งสืบต่อ) 5 
12 น าเสนอออกมาจากใจ จริงใจ มิใช่แค่ท่องจ ามา 5 
13 กิริยามารยาทในการน าเสนอดูดีน่าประทบัใจ 5 
14 ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ 5 

 รวมคะแนนทั้งหมด 100 
 



 

 


