
เค้าโครง 
*********************** 

การจดัท าโครงงานส่งเสริมคุณธรรมความดโีรงเรียนปิยะบุตร์ 
 

1. ช่ือโครงงาน    ท าด้วยมือ   ส่ือด้วยใจ   ใช้อย่างพอเพยีง 
 

2. ประเภทของกิจกรรม             การเสริมสร้างระเบียบวนิยั                     การเสริมสร้างความดี 
                                                  การส่งเสริมความกตญัญูกตเวที               การพฒันาจริยธรรม 
                                                  การส่งเสริมจิตรอาสา                              การพฒันาโรงเรียนสีขาว 
 

3. ช่ือกลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงงาน      ชั้นม. 5/3 กลุ่ม 1 
 

4. ช่ือ-สกุลต าแหน่ง ชั้น โทรศพัท ์อีเมล์ 

 
 

5. ท่ีปรึกษา(ผูป้กครอง/ครูอาจารย/์วทิยากรภายนอก)     ครูธนาพร   เหรียญทอง   ครูวรวรรณ  เหรียญทอง 
    ครูท่ีปรึกษา    ครูธนาพร  เหรียญทอง , ครูวรวรรณ  เหรียญทอง 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน หน้าที่ เบอร์โทร. E-mail 
1 นาย อนุสรณ์  ทบัทอง ม.5/3 ประธาน 086-5067185 Dreamam4@gmail.com 
2 นางสาว ดารณี  สิมมา ม.5/3 รองประธาน 089-6740798 Dewkob55555@gmail.com 
3 นางสาว รัชนี  กล่ินค าหอม ม.5/3 รองประธาน 095-9486031 Bog7720@gail.com 
4 นางสาว เจนจิรา  ภาระพล ม.5/3 สมาชิก 081-7562649 janjiraparapon@gmail.com 
5 นางสาว สิริวมิล  โพธิลา ม.5/3 สมาชิก 090-6401087 siriwimol191@gmail.com 
6 นางสาว สุกญัญา  กระดุมเงิน ม.5/3 สมาชิก 083-8178537 love_jaa1996@hotmail.com 
7 นางสาว นนัทิยา  สายทอง ม.5/3 สมาชิก 089-0838818 Kolyl55555@gmail.com 
8 นางสาว ชลนิชา  ช่ืนชอบ ม.5/3 สมาชิก 084-7079489 Pgyaa2539@gmail.com 
9 นางสาว จนัทิรา  ทองพนัธ์ุ ม.5/3 สมาชิก 085-4231994 Aor1234567890@gmail.com 

10 นางสาว กานตม์ณี  ผอบเพช็ร์ ม.5/3 สมาชิก 089-2256108 dreamzaza555@gmail.com 
11 นาย สรัล  แกว้ม่วง ม.5/3 สมาชิก 089-0905926 Gt.gt377@gmail.com 
12 นาย รณกฤต  มีมัง่คัง่ ม.5/3 สมาชิก 090-5015224 Dravenshot@gmail.com 
13 นาย โสณวทิย ์ ค  าชมแดน ม.5/3 สมาชิก 090-1131354 Sophonwit9383@gmail.com 



6. วตัถุประสงค ์       
1. เพื่อนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งอยา่งมีคุณภาพ  
2. มีกระบวนการในการท างาน มีความคิดวเิคราะห์ วางแผน ปรับปรุงและพฒันางานได้ 
3. เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการท างาน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
4. มีคุณธรรมจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน  ซ่ือสัตย ์   

                 ขยนั    ประหยดั   อดทนในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 
5. น าผลิตภณัฑท่ี์เป็นฝีมือของตนเองมาจ าหน่ายเพื่อหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียน  
 

 7..สถานท่ีและก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน          
บา้น , ท่ีโรงเรียน   (ภาคเรียนท่ี  2/2556) 
 

 8. การศึกษาวเิคราะห์   
8.1 ปัญหา    
             การท่ีปริมาณขยะมูลฝอยมีจ านวนมากข้ึนในแต่ละวนั  ก่อใหเ้กิดความสกปรกต่อบริเวณ

โรงเรียน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากนกัเรียนใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภค
เป็นหลกั ผนวกกบัค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขวา้งในลกัษณะการใชค้ร้ังเดียว ท าใหมี้วสัดุท่ียงัมี
ประโยชน์ปะปนมากบัขยะมูลฝอย ดงันั้น แนวทางหน่ึงในการลดปัญหาและเพื่อใหบ้ริเวณโรงเรียนสะอาด 
คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลือไปสู่การก าจดันอ้ยท่ีสุด และสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการน าเศษวสัดุท่ียงัใชง้านไดม้าท าส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ 

8.2  สาเหตุ    
นกัเรียนใหค้วามส าคญัความสะดวกสบายในการบริโภคแบบทิ้งขวา้งในลกัษณะการใช ้

คร้ังเดียว ท าใหมี้วสัดุท่ียงัมีประโยชน์ปะปนมากบัขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมาก  เช่นหลอด  แกว้กระดาษ เศษ
กระดาษ    ฯลฯ 
            8.3  เป้าหมาย(ระบุกลุ่มเป้าหมาย) 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/3   
8.4  แนวทางแกไ้ข (ปัญหา)  

ลดปริมาณของขยะ โดยกระบวนการ  Recycle เพ่ือท าใหเ้กิดส่ิงประดิษฐจ์าก 
เศษวสัดุเหลือใช ้

8.5  หลกัธรรมหรือแนวทางตามพระราชด าริ 
การน าเศษวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นกัเรียนเกิดจิตสาธารณะ  

มีจิตส านึกรู้จกัการอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเอ้ืออาทรต่อกนั    บนพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   

 



9. วธีิการด าเนินการ/ขั้นตอนการท ากิจกรรม(แสดงวธีิการด าเนินงานเป็นขอ้ๆหรือเป็นแผนผงัท่ีมี  
     ค าอธิบายท่ีชดัเจน) 

1.ประชุมวางแผน  
2.แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   วางโครงสร้างการบริหารงานโครงงาน                                                          
3.ท าปฎิทินการท างาน 
4.ก าหนดกิจกรรม และลงมือปฏิบติั 
 5.ประเมินผลงาน 
 

10. ผลท่ีคาดวา่ไดรั้บ(ตอบตามวตัถุประสงค)์ 
1. นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งอยา่งมีคุณภาพ 
2. มีกระบวนการในการท างาน มีความคิดวเิคราะห์ วางแผน ปรับปรุงและพฒันางาน  
3. ปลูกฝังใหมี้นิสัยรักการท างาน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. มีคุณธรรมจริยธรรมดา้นความรับผดิชอบ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน  ซ่ือสัตย ์   

                 ขยนั    ประหยดั   อดทนในการท างาน  และมีจิตสารธารณะ 
5. น าผลิตภณัฑท่ี์เป็นฝีมือของนกัเรียนมาจ าหน่ายเพื่อหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียน  
 

11. การประเมินผล 
1.   ประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความดี  โรงเรียนปิยะบุตร์  
2.   แบบประเมินการร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ัง 
 

 
       ผู้เสนอโครงงาน                                                                             ทีป่รึกษาโครงงาน 
.................................................                                                    …………………………………  
     (นาย อนุสรณ์  ทบัทอง)                                                            (นางสาวธนาพร   เหรียญทอง) 
            หวัหนา้กลุ่ม      ครูท่ีปรึกษาชั้นม. 5/3  
                                                    
ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน             ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
            เห็นชอบโครงงาน           อนุมติั 
            อ่ืนๆ................................          อ่ืนๆ.................................. 
       
  ................................................                                               ...............................................                                                              
     (นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง)                               (นายเผด็จ   รัตนวงศ์) 
 



ปฎทิินการตดิตามความก้าวหน้าการจดัท าโครงงานคุณธรรม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

 
ที ่ วนั เดือน ปี รายการ ลงนาม ผู้รับผดิชอบ /ติดตาม 
1 8 พ.ย. 56 ส่งเคา้โครงโครงงาน   
2 11  ธ.ค.56 รายงานความกา้วหนา้โครงงาน   
3 24 ม.ค. 56 รายงานผลการจดัท าโครงงาน  (ส่งรูปเล่ม)   
4 27 ม.ค.56 น าเสนอผลงาน   
5 31 ม.ค. 56 เผยแพร่ผลงาน (งานเปิดบา้นคุณธรรม)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความด ี โรงเรียนปิยะบุตร์ 
ช่ือโครงงานคุณธรรม    ................................................................................................ 
ช่ือ   (ผู้จดัท าโครงงาน) ................................................................................................ 
ระดบัช้ัน                  ................................................................................................ 
ที่ ประเด็นการพจิารณาให้คะแนน คะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
1 ริเร่ิมจากนกัเรียนเอง (คิดเองท าเอง) (Constructive)  คิดใหม่ไอเดียดี 

 (มีแง่มุมน่าสนใจ) 
10  

2 คุณประโยชน์ดา้นศีลธรรมเป็นส าคญั  (ใหค้ะแนนมากเป็นพิเศษส าหรับ
โครงงานท่ีมุ่งแกพ้ฤติกรรมเส่ียง และส่งเสริมจิตอาสา) 

10  

3 ขยนัท างาน  มุ่งมัน่ทุ่มเทเพียรพยายามเด่นชดั (น าท าเป็นแบบอยา่ง) 10  
4 เกิดผลส าเร็จ  แกไ้ขปัญหาได ้ พฒันาคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายได้ 10  
5 ผูท้  าเองเกิดการเรียนรู้  พฒันาตนเองเป็นแบบอยา่งท่ีดีมากข้ึน  10  
6 เก็บขอ้มูลวเิคราะห์ประมวลผลเป็นสถิติไดดี้ 10  
7 ใชห้ลกัธรรม/ พระราชด าริไดถู้กตอ้ง  - เหมาะสม 5  
8 ปัญหา – สาเหตุ – เป้าหมาย – ทางแกส้อดคลอ้งกนัและสมเหตุสมผล 5  
9 งบประมาณ  พึ่งตนเองใหม้าก  ประโยชน์สูงสุดประหยดัท่ีสุด 5  

10 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไดม้าก (บวร) 5  
11 โครงงานมีการสานต่อไปไดอี้กนาน  (เช่นมีรุ่นนอ้งสืบต่อ) 5  
12 น าเสนอออกมาจากใจ  จริงใจ  มิใช่แค่ท่องจ ามา 5  
13 กริยามารยาทในการส าเสนอดูดีน่าประทบัใจ 5  
14 ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและส่ือน าเสนอ 5  

 รวมคะแนนทั้งหมด 100  

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

               (.............................................................) 
   


