
เค้าโครง 
*********************** 

การจดัท าโครงงานส่งเสริมคุณธรรมความดโีรงเรียนปิยะบุตร์ 
 

1.  ช่ือโครงงาน  สะกดิให้คิด ชีวติผ่านเลนซ์  
 

2.  ประเภทของกิจกรรม                การเสริมสร้างระเบียบวนิยั                              การเสริมสร้างความดี 
                                   การเสริมสร้างความกตญัญูกตเวที                  การพฒันาจริยธรรม      
                                   การส่งเสริมจิตรอาสา                                     การพฒันาโรงเรียนสีขาว 
 

3.  ช่ือกลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงงาน        ชั้นม. 5/3 กลุ่ม 2 
 

4.  ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ชั้น โทรศพัท ์อีเมล์ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ชั้น หนา้ท่ี เบอร์โทรศพัท์ E-mail 
1 น.ส. กาญจนา โคกล าพาน   ม.5/3 ประธาน 082-0583022 skdheiglr@gmail.com 
2 น.ส. กาญจนา ทัง่ทองค า ม.5/3 รองประธาน 090-8145268 Love.cooc@gmail.com 
3 น.ส. กองแกว้ อภิชาติ ม.5/3 เลขานุการ 091-5968197 nunoon@gmail.com 
4 น.ส. ปุณฑริก วงษช่์วย ม.5/3 ผูช่้วยเลขานุการ 092-4640363 Jaja1996ja1996@gmail.com 
5 นาย จิรพงศ ์สงวนใจ ม.5/3 กรรมการ 091-2603718 Dd5110@gmail.com 
6 นาย สุนทร ชิณหงษ ์ ม.5/3 กรรมการ 082-3346916 Sunthon8539@gmail.com 
7 นาย จิราย ุแกว้สาสุข ม.5/3 กรรมการ 090-4287470 Cinima8560@gmail.com 
8 นาย สิทธิโชค ทบัทอง ม.5/3 กรรมการ 081-3942082 Sittichok8876@gmail.com 
9 นาย รังสรรค ์บุญครอบ  ม.5/3 กรรมการ 092-3805216 San92029202@gmail.com 

10 นาย ปฎิภาณ ทบัศฤงฆรา ม.5/3 กรรมการ 088-4441868 Topbanmi15@gmail.com 
11 น.ส.ชฎาภรณ์  ขาววร ม.5/3 กรรมการ  0912576768 f_film2010@hotmail.com 
12 นาย พีรัชชยั ช่างพลอย ม.5/3 กรรมการ 092-9202980 Peeratchai199@gmail.com 

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



6.  วตัถุประสงค์  
      1.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการสร้างความดี โดยใชห้ลกัคุณธรรมในการแกปั้ญหา ผา่น  Clip VDO สั้น ๆ 
      2.  เพื่อใหน้กัเรียนคิด  และสะทอ้นความดีไดด้ว้ยตนเอง    
       
7.  สถานทีแ่ละการก าหนดงานระยะเวลาในการด าเนินงาน 
                บา้น , ท่ีโรงเรียน   (ภาคเรียนท่ี  2/2556) 
  
8.  การศึกษาวเิคราะห์ 
8.1  ปัญหา  
                สังคมไทยในปัจจุบนัมีปัญหาจริยธรรมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ 
ในระดบันอ้ย  
8.2  สาเหตุ 
                สาเหตุส าคญัท่ีสุดมาจากครอบครัว ซ่ึงมีการอบรมเล้ียงดูท่ีขาดประสิทธิภาพ ขาดตวัแบบท่ีดี  
ท าใหเ้ด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกท่ีดี ขาดความรับผดิชอบและขาดคุณธรรม  ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ชกัจูงไดง่้าย 
และมีการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเขา้มาจากช่องทางต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากส่ือประเภท
ต่าง ๆ ซ่ึงไม่เป็นตวัแบบท่ีดี   ท าใหเ้กิดการลอกเล่ียนแบบพฤติกรรมผดิ ๆ ไดโ้ดยง่าย  
 

8.3  เป้าหมาย ( ระบุกลุ่มเป้าหมาย  
                นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/3   
8.4  แนวทางแก้ไข้ ( ปัญหา ) 
                นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/3 กลุ่ม 2   จะจดัท า   Clip VDO สั้น ๆ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการสร้างความดี โดยใชห้ลกัคุณธรรมในการแกปั้ญหา ตามโครงงาน   สะกดิให้คิด ชีวติผ่านเลนซ์ 
 

8.5  หลกัธรรมหรือแนวทางตามพระราชด าริ 
               การมีจิตส านึกดว้ยตนเองไม่ตอ้งใหใ้ครมาคอยตกัเตือนหรือออกค าสั่ง    
 

9.  วธีิการด าเนินการ/ขั้นตอนการท ากจิกรรม (แสดงวธีิการด าเนินงานเป็นข้อ ๆหรือเป็นแผนผงัทีม่ีค าอธิบาย) 
1. ประชุมวางแผน  
2. แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   วางโครงสร้างการบริหารงานโครงงาน                                                         
3. ท าปฎิทินการท างาน 
4. ก าหนดกิจกรรม  พร้อมจดัท าเป็น Clip VDO สั้น ๆ ท่ีเนน้  จริยธรรมท่ีควรปลูกฝัง อาทิเช่น 

จริยธรรมท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่  

 ความขยนัหมัน่เพียร  



 ความอดทน  
 ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

และจริยธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งคงไวใ้นสังคมไทย 

 ความกตญัญูรู้คุณ 
  ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
 ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

5.  น าเสนอเป็นหนงัใหเ้ด็กทั้งโรงเรียนไดดู้ตามโครงการ   สะกดิให้คิด ชีวติผ่านเลนซ์ 
              6. ประเมินผลงาน 
 
10.  ผลทีค่าดว่าได้รับ (ตอบตามวตัถุประสงค์) 
      1.  เด็กนกัเรียนโรงเรียนปิยะบุตร์จะมีจิตส านึกในการสร้างความดี โดยใชห้ลกัคุณธรรมในการแกปั้ญหา    
           ผา่น  Clip VDO สั้น ๆ 
      2.. เด็กนกัเรียนโรงเรียนปิยะบุตร์จะรู้จกัคิดในส่ิงท่ีดีๆ   และสะทอ้นความดีไดด้ว้ยตนเอง   
       
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 

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

 
 

 



 


