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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ย นตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2509 เหตุ ผ ลที่ ตั้ ง คื อ หมู่ บ้ า นซั บ เศรษฐี ไ ด้ ข อตั้ ง เป็ น หมู่ บ้า นจาก
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีจานวนประชากรในหมู่บ้าน จานวน 125 ครอบครัว และหมู่บ้านข้างเคียง คือ
หมู่บ้ านซับ พลู ก็มีจ านวนประชากรมากกว่ า 57 ครอบครัว ในหมู่บ้านข้างเคีย งไม่ มีโ รงเรีย นที่ จ ะให้
การศึกษาแก่เด็กในชุมชนชาวบ้านซับเศรษฐีจึงร่วมใจกันสร้างโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศิริ
ยวนนา มอบที่ดินให้ จานวน 8 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา และนายไปล่ พิมพา มอบที่ดินให้อีก จานวน
2 ไร่เศษ และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ราคาประมาณ 20,000 บาท
8 เมษายน 2510 อาคารเรียนถูกวาตภัย จึงขอไปใช้ศาลาวัดซับเศรษฐีวานารามทาการเรียนการสอน
และทาการซ่อมแซมอาคารเรียนสิ้นเงินไปประมาณ 11,924 บาท และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ
005 ครึ่งหลัง เสร็จเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2512
4 มิถุนายน 2514 กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้อนุมัติเงินจานวน 145,000 บาท ต่อเติมอาคาร
เรียนแบบ 005 เต็มหลังมีจานวน 5 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู ใช้เป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2514
1 มิถุน ายน 2523 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เต็มหลั ง 3 ห้ อง และใช้เป็น
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2523
ปีการศึกษา 2527 ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 201 และใช้เป็นสถานศึกษา
เมื่อ 1 ธันวาคม 2527
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 ใช้เป็นสถานศึกษาเมื่อ
1 พฤษภาคม 2533
ปีการศึกษา 2546 ทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนชั้น
เดี่ยว 4 ห้องครึ่งและใช้เป็ นสถานศึกษา เมื่อเดือน พฤษภาคม 2546 ปัจจุบันมีนายวินัย ใบโพธิ์ ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานายการโรงเรีย นบ้านซับ เศรษฐี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 11 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 225 คน เนื้อที่ในปีที่เริ่มตั้งโรงเรียนจนจึงถึงปัจจุบัน 12 ไร่
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2. ข้อมูลบุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-นามสกุล
นายวินัย ใบโพธิ์
นางวราภรณ์ อึ่งประยูร
นางธันยธรณ์ จวงสอน
นางอังสุมาลี ทองศรี
ว่าที่ ร.ต. ทศพล อามะพะ
นางณัฐนันท์ วามะชาติ
นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์
นางสาวประนอม คูคานนอก
นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
นางสาวเรณู ชัยยะ
นางสาวทักษพร ศรีพรหม
นางสาวสุพรรษา โพธิ์แย้ม
นางสาวเบญจพร แถมดอน
นางสาวเสารส ผ่องสกุล
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร มณีเนตร
นางสาวณัฐวลัญช์ พรหมบุตร
นางสาวปริศนา มีเที่ยง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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3. ข้อมูลนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมทั้งหมด

จานวน ( คน )
7
17
29
18
21
21
22
20
23
15
10
22
225
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

วิสัยทัศน์
เด็กดีมีความรู้คู่คุณธรรม
อัตลักษณ์
รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจความพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม
2. มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม
3. มีกลไกคณะทางานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการลงมือปฏิ บัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม
4. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
5. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง
6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม และมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยฝึกกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
3. เพื่ อ พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ใ นโรงเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนน้อยลง
ยุทธศาสตร์ดาเนินงาน
1. ผนึกกาลังของผู้บริหาร ครูและนักเรียนลงมือปฏิบัติคุณธรรมทั่วทั้งโรงเรียน
2. บูรณาการแผนงาน/โครงการ ทั้งด้านวิชาการตามกลุ่มสาระ งานวินัยนักเรียน กิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เข้าไว้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
แผนปฏิบัติ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
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คุณธรรมเป้าหมาย
1. ความซื่อสัตย์
2. ความรับผิดชอบ
3. ความพอเพียง
คุณธรรมอัตลักษณ์
คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์

ความพอเพียง

พฤติกรรมเบ่งชี้เชิงบวก(จาแนกตามกลุ่ม)
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
- ตรงต่อเวลา
- มาปฏิบัติหน้าที่ตรง
- แต่งกายถูกระเบียบของ
- รับผิดชอบต่อหน้าที่
เวลา
โรงเรียน
- สามารถอดทนแก้ไข
- แต่งกายถูกต้องตามกฏ - เชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี
ระเบียบ
คาสั่งสอนของครู
- สามารถตัดสินใจโดยใช้ - ทางานที่ได้รับ
- มีสัมมาคารวะ อ่อน
ข้อมูลได้
มอบหมายเสร็จทันกาหนด น้อมถ่อมตน
- สอนให้นักเรียนครบ
- รักษาความสะอาด
ตามเวลา
- ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ - ไม่เบียดเบียนเวลา
- ใช้วาจาสุภาพ
- ไม่โกหกและมีสัจจะ
ราชการ
- ไม่พูดคาหยาบ
- ไม่เบียดเบียนเวลา
- ไม่สร้างความแตกแยกใน - ไม่ลอกการบ้าน
ราชการ
หมู่คณะ
- ห่างไกลยาเสพติด
- ไม่พูดโกหก
- ไม่ทุจริตการสอบ
- ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
- ประหยัดทรัพยากรของ - มีน้าใจเสียสละ
- แผนงานของโรงเรียน
โรงเรียน
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
สอดคล้องกับแผน
- เสียสละแบ่งปันต่อ
ผลตอบแทน
งบประมาณ
นักเรียน และเพื่อน
- ประหยัดไม่ใช้จ่ายเกิน
- อบรมให้ความรู้สอนงาน ร่วมงาน
ตัว
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ไม่ใช้จ่ายเกินฐานะ
- ประหยัดทรัพยากรของ
- ไม่ใช้จ่ายเงินฐานะ
- สอนงานเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน
- รู้จักการรีไซเคิล
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โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
คุณธรรมเป้าหมาย

โครงงาน
โครงงานคุณธรรมเรื่อง
ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศ
น่าเรียน
โครงงานคุณธรรมเรื่อง
ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด
คุณธรรมที่ 1 ความรับผิดชอบ
โครงงานคุณธรรมเรื่อง ไม่อยาก
ติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน
โครงงานคุณธรรมเรื่อง
ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความ
รับผิดชอบ
โครงงานคุณธรรมเรื่อง เด็กดีไม่
หยิบของเพื่อน

คุณธรรมที่ 2 ความซื่อสัตย์

คุณธรรมที่ 3 ความพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเกศรา อุตสาหะจิตต์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวเบญจพร แถมดอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางณัฐนันท์ วามะชาติ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3
นางสาวเรณู ชัยยะ
นางสาวประนอม คูคานนอก
นางสาวประภัสสร มณีเนตร
โครงงานคุณธรรมเรื่อง คนดีที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ไม่ลักขโมย
นางวราภรณ์ อึ่งประยูร
โครงงานคุณธรรมเรื่อง การบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัว นางสาวสุพรรษา โพธิ์แย้ม
เรา
โครงงานคุณธรรมเรื่อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ
นางธันยธรณ์ จวงสอน
นางสาวณัฐวลัญช์ พรหมบุตร
โครงงานคุณธรรมเรื่อง ขยะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แปลงร่าง สรรค์สร้างชิ้นงาน
นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
โครงงานคุณธรรมเรื่อง ตะกร้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รักษ์โลก
นางอังสุมาลี ทองศรี
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ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน
2. มีกลไกคณะทางานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง
5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม และมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม
คณะทางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายวินัย
ใบโพธิ์
นางวราภรณ์ อึ่งประยูร
นางธันยธรณ์ จวงสอน
นางอังสุมาลี ทองศรี
ว่าที่ ร.ต. ทศพล อามะพะ
นางณัฐนันท์ วามะชาติ
นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์
นางสาวประนอม คูคานนอก
นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
นางสาวเรณู
ชัยยะ
นางสาวทักษพร ศรีพรหม
นางสาวสุพรรษา โพธิ์แย้ม
นางสาวเบญจพร แถมดอน
นางสาวเสารส ผ่องสกุล
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร มณีเนตร
นางสาวณัฐวลัญช์ พรหมบุตร
นางสาวปริศนา มีเที่ยง

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรม
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การชี้แจงสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร และศึกษาดูงาน
1.1 ผู้บริหาร ครูเข้ารับฟังวัตถุประสงค์และ เดือน ก.ค. 2563 1. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
และเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
1.2 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นส่ ง รายชื่ อ ครู แ กน
คุณธรรม
นาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สานักงานเขต เดือน ก.ค. 2563 2. โรงเรี ย นมี ค รู วิ ท ยากรและนั ก เรียน
พื้นที่
แกนนาของงานพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม
1.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนแกน เดือน ก.ค. 2563 3. โรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
นาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่สานั กงานเขต
แตกต่างของคุณธรรมจริยธรรม ค้นหา
พื้นที่จัดขึ้น โดยครูแกนนาที่ผ่านการอบรม
คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ และเข้ า ใจวิ ธี ก าร
แล้วเป็นวิทยากร
ออกแบบโครงงานคุณธรรม ซึ่งโรงเรียน
1.4 ผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียน เดือน ก.ค. – ส.ค. สามารถเริ่มงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรมต้นแบบและนามาถ่ายทอดให้แก่ผู้
2563
ได้
ที่เกี่ยวข้อง
4. โรงเรียนได้เห็นรูปแบบ และวิธีปฏิบัติ
จริง ของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อนาไปประยุก ต์ใช้ให้ เหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียน
2. การลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียน
2.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นแต่ ง ตั้ง คณะท างาน เดือน ก.ค. 2563 1. โรงเรียนประกาศเจตนารมณ์ในการ
และมอบหมายงาน
ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมคณะทางาน เดือน ก.ค. 2563 2. เกิดความร่วมมือกันในโรงเรียน
พัฒนาแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน
3. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้
2.3 โรงเรี ย นประชุ ม ก าหนดคุ ณ ธรรม เดือน ก.ค. 2563 ในชั้ น เรี ย น สภาพแวดล้ อ มโรงเรี ย น
เป้าหมายและระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
สะอาดน่ า อยู่ และคนในโรงเรี ย นมี
2.4 แต่ล ะกลุ่ มจั ดประชุมระดมสมองเพื่ อ เดือน ส.ค 2563 – สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
จัดทาโครงงานคุณธรรม
ก.ย. 2563
4 . ก า ร พั ฒ น า โ ร งเ รี ยน คุ ณ ธ ร รมมี
2.5 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นก ากั บ ติ ด ตามให้ เดือน ส.ค 2563 – เครื่องมือ ช่วยบรรลุเป้าหมาย
คาปรึกษาหารือในการลงมือปฏิบัติโครงงาน
ก.ย. 2563
คุณธรรม
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กิจกรรม
2.6 ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมประเมินผล
การปฏิบัติโครงงานคุณธรรมเป็นช่วงๆ แล้ว
ปรับปรุงแผน แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
3.การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะทางานนิเทศ
ติดตามภายในและมอบหมายงาน
3.2 ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมคณะทางาน
พัฒนาแผนการนิเทศติดตามภายในเพื่ อวาง
แผนการปฏิบัติงาน และกาหนดตัวชี้ วัดของ
โรงเรียน และจัดให้มีการประชุมหารือผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอตลอดปี
3.3 มี ก ารนิ เ ทศครั้ ง ที่ 1 มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ
เยี่ยมชมการดาเนินงาน กระตุ้นการมีส่วนร่วม
และให้คาปรึกษาแนะนา
3.4 มี ก ารนิ เ ทศครั้ ง ที่ 2 มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
เยี่ยมชมความก้าวหน้า ให้คาปรึกษาแนะนา
และร่วมถอดบทเรียนความสาเร็จในการงาน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ประชุ ม เตรี ย ม
นาเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
และเมื่อครบรอบปี
4.2 โรงเรียนนาเสนอผลงานความสาเร็จ

ระยะเวลา
เดือน พ.ย. 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เดือน ก.ค.2563

1. เกิ ด การกระตุ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง
โรงเรียน
2. โรงเรี ย นได้ รั บ ค าปรึ ก ษาแนะน า
เกี่ ย วกั บ โครงงานคุ ณ ธรรมและสรุ ป
บทเรียนความสาเร็จได้

เดือน ส.ค. 2563

เดือน ต.ค. 2563

เดือน มี.ค. 2564

เดือน ต.ค. 2563

เดือน มี.ค. 2564

1. โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งปัญหา
และแนวทางแก้ไข
2. โรงเรียนนาเสนอผลงานความส าเร็จ
ของการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ทั้ ง
โครงงานคุณธรรม กระบวนการพัฒ นา
โรงเรียนและบทเรียนที่ได้รับ

5. การประเมินผล
เดือน มี.ค. 2564

1. โรงเรี ย นทราบผลงานความส าเร็ จ
ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาเร็จ
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กิจกรรม
ระยะเวลา
5.1 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมรวบรวมผลการ เดือน มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานต่างๆทุกโครงการ/โครงงาน เพื่อ
สะท้อนการปฏิบัติคุณธรรมความดีร่วมกัน
5.2 โรงเรียนจัดประเมินผลพฤติกรรมที่พึง
เดือน มี.ค. 2564
ประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง
5.3 ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โดยรวบรวมตัวชี้วัดของโครงงานคุณธรรม
และตัวชี้วัดในกระบวนการทางาน เพื่อใช้
ในการประเมินผลภาพรวม
6. ประชาสัมพันธ์ผลงาน
6.1 มีการแต่งตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ
เดือน ก.ค.2563
แนวปฏิบัติ
6.2 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมใน เดือน ก.ค.2563
การวางแผนการปฏิบั ติงาน กาหนดตัว ชี้วัด
กากับติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และ
ประเมินผล
6.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริ มและสนับสนุน เดือน ก.ค. 2563การดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มี.ค. 2564
6.4 ผู้บริหารโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.2564
การดาเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชน
6.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
เดือน ก.พ.2564
6.6 เตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน เดือน มี.ค. 2564
พัฒนาคุณธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. เกิดโรงเรียนคุณธรรม โดยมีร่องรอย
หลักฐานการเป็นโรงเรียนคุณธรรม
3. นาผลประเมินไปปรับปรุงแผนรอบ
ต่อไป

1. โรงเรียนเป็นที่รู้จัก
2. โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม
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แผนภาพแสดงคุณธรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงงานคุณธรรม
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ส่วนที่ 3
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

โครงงานคุณธรรมเรื่อง เด็กดีไม่หยิบของ
เพื่อน
1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนมีพฤติกรรมหยิบของเพื่อนกลับบ้าน
2. สาเหตุของปัญหา
2.1 เด็กปฐมวัยยังไม่มีความเข้าใจความหมายของคาว่า การลักขโมย อย่างลึกซึ้ง
2.2 เด็กปฐมวัยเมื่อพบเจอของแล้วไม่คืนเจ้าของ โดยคิดว่าเจอเงินหรือสิ่งของ แล้วต้องกลายเป็นของตนเอง
ทันที
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีมีความซื่อสัตย์
5. วิธีแก้ปัญหา
5 1. สร้างข้อตกลงในการไม่ลักขโมยเมื่อเจอเงินหรือสิ่งของใดๆที่ ไม่ใช่ของตนเองต้องคืนเจ้าของทันที
5.2 เมื่อต้องการจะหยิบของใช้ของเพื่อนต้องบอกกล่าวเจ้าของก่อนให้เจ้าของอนุญาตจึงจะหยิบได้
5.3 บันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดี ครูประจาชั้นหรือผู้ปกครอง เซ็นรับรอง
5.4 ประกาศการทาความดีให้เพื่อนทุกคนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดีสมควรปฏิบัติตาม
5.5 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยดูแลนักเรียนในการพูดความจริงขณะอยู่ที่บ้าน
5.6 สรุปและรายงานผลโครงงาน
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6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
กุศลกรรมบท 10 เป็นหนทางแห่งการทาความดีงาม ทางแห่งกุศลซึ่งเป็นหนทางนาไปสู่ความสุข ความ
เจริญ ทางคือ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3
ทางกายกรรม คือ เว้นจากการลักทรัพย์ เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อราษฎร์บัง
หลวงเอาเปรียบคน อื่นด้วยแม้แต่คิดหรือวางแผนก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้ว
มโนกรรม คือ ไม่อยากได้ของของเขา คือ ไม่คิดจะโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน

7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความซื่อสัตย์
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมย
ตัวชี้วัด
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 กล้ายอมรับความผิดและกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง
8. วิธีการประเมิน
จัดทาแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
10.1 นางสาวประนอม คูคานนอก
10.2 นางสาวเรณู ชัยยะ
10.3 นางสาวประภัสสร มณีเนตร
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ
1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญ ของวัสดุเหลือใช้ ขาดความพอเพียง
2. สาเหตุของปัญหา
2.1. ยังไม่มีความเข้าใจความหมายของคาว่า ความพอเพียงอย่างลึกซึ้ง
2.2. นักเรียนไม่ตระหนักถึงความพอเพียง ขาดความคิดสร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู
3.2. เพื่อตระหนักถึงความพอเพียง
3.3. เพื่อปลูกฝังให้รู้จักเห็นคุณค่าและความสาคัญ ของวัสดุเหลือใช้
3.4. เพื่อลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน
3.5. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 18 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความพอเพียงมากขึ้น
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความหมายของคาว่าความพอเพียง
5.2. นักเรียนมีการนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างคุณค่าโดยทาเป็นสิ่งประดิษฐ์
5.3. นักเรียนสร้างชิ้นงานจากแกนกระดาษทิชชู โดยนามาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ดินสอ
5.4. นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาประดิษฐ์ชิ้นงาน
5.5. นักเรียนนาชิ้นงานมาส่งให้ครูประจาชั้นตรวจผลงาน
5.6. ครูบันทึกการส่งชิ้นงานของนักเรียนลงในแบบบันทึกการส่งงาน
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6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ประหยัด พอเพียง
ตัวชี้วัด
นักเรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญ ของวัสดุเหลือใช้โดยนามาประดิษฐ์เป็นของใช้
8. วิธีการประเมิน
บันทึกแบบบันทึกการส่งงาน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบบันทึกการส่งงาน
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางธันยธรณ์ จวงสอนและนางสาวณัฐวลัญช์ พรหมบุตร
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง คนดีที่ไม่ลักขโมย
1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บางคนยังมีการหยิบสิ่งของของเพื่อนไปเป็นของตนเองและในกรณีที่พบ
เจอเงินและสิ่งของได้เก็บไปแล้วไม่คืนเจ้าของโดยคิดเก็บสิ่งใดได้แล้วสิ่งนั้นคือของตนเอง
2. สาเหตุของปัญหา
2.1. ยังไม่มีความเข้าใจความหมายของคาว่า ไม่มีการลักขโมยอย่างลึกซึ้ง
2.2. พบเจอของแล้วไม่คืนเจ้าของ โดยคิดว่าเจอเงินหรือสิ่งของแล้วต้องกลายเป็นของตนเองทันที
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ไม่มีการลักขโมย
3.2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์”ไม่มีการลักขโมย”
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 21 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1. แบ่งกลุ่มสนทนาถึงความหมายของคาว่าไม่มีการลักขโมย
5.2. สร้างข้อตกลงในการไม่ลักขโมยเมื่อเจอเงินหรือสิ่งของใดๆที่ไม่ใช่ของตนเองต้องคืนเจ้าของทันที
5.3. เมื่อต้องการจะหยิบของใช้ของเพื่อนต้องบอกกล่าวเจ้าของก่อนให้เจ้าของอนุญาต
5.4. บันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดีครูประจาชั้นหรือผู้ปกครองเซ็นรับรอง
5.5. ประกาศการทาความดีให้เพื่อนทุกคนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรปฏิบัติตาม
6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
ศีล 5
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7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความซื่อสัตย์
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมย
ตัวชี้วัด
นักเรียนไม่มีการลักขโมยกันเมื่อต้องการหยิบของใช้ของเพื่อนต้องบอกเจ้าของก่อนทุกครั้ง
และเจอเงินหรือสิ่งของใดๆให้ส่งคืนเจ้าของทันที
8. วิธีการประเมิน
บันทึกแบบบันทึกความดี
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบบันทึกความดี
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางวราภรณ์ อึ่งประยูร
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โครงงานคุณธรรม เรื่อง ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่สะอาด
2. สาเหตุของปัญหา
2.1 นักเรียนไม่ทิ้งขยะลงถัง
22. นักเรียนเวรประจาวันไม่ทาความสะอาดห้องเรียน
2.3 นักเรียนไม่เก็บของใช้ให้เรียบร้อย
3. วัตถุประสงค์
3.1 ด้านความรู้ (Knowleadge) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
นักเรียนจานวน 21
3.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process) เพื่อให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทิ้ง
ขยะให้ลงถังและมีการฝึกความรับผิดชอบหน้าที่เวรประจาวันด้วยจิตอาสาห้องเรียนเรียยน
3.3 ด้านเจตคติ (Attitude) เพื่อปลูกฝังความรับผดชอบ สร้า งความตระหนักและจิตส านึกในความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียนให้แก่นักเรียน
4. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 21 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 21 คน
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี มีความรับผิดชอบช่วยกันทาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะในห้องเรียน และ
ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นประจาทุกวัน
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1 สร้างความตระหนักและจิตสานึกในความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
5.2 ให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทิ้งขยะให้ลงถัง
5.3 ฝึกความรับผิดชอบหน้าที่เวรประจาวันด้วยจิตอาสา
4.4 ผู้บริหาร และครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
5.5 ยกย่องชมเชย ให้รางวัลกับนักเรียนที่ทาดีเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
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6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อิทธิบาท 4
7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
การมีความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการทาเวรประจาวัน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมินสังเกตพฤติกรรม
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง ขยะแปลงร่าง สรรค์สร้างชิน้ งาน

1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
หลอดพลาสติก หลอดเครื่องดื่ม เป็นขยะชิ้นเล็ก ที่ทาให้โรงเรียนสกปรก ไม่น่ามอง
2. สาเหตุของปัญหา
5.1 นักเรียนมีนิสัยมักง่าย ไม่อยากเก็บขยะชิ้นเล็ก ๆ และทิ้งขยะไม่ลงถัง
5.2 นักเรียนขาดจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน
5.3 นักเรียนไม่รคู้ ุณค่าของขยะ และดาเนินชีวติ อย่างฟุ่มเฟือย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ
ชุมชน
3.2 เพื่อเป็นการลดขยะ ที่เป็นขยะชิน้ เล็ก ๆ เช่นหลอดพลาสติก หลอดเครือ่ งดื่มต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน และชุมชน
3.3 เพื่อให้รู้คุณค่าของขยะ และสามารถสร้างสรรค์ชนิ้ งานจากขยะได้อย่างสวยงาม มีมูลค่าขึ้น
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี มีนิสัยพอเพียง ประหยัด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี มีนสิ ัยพอเพียง ประหยัด
เพิ่มจานวนมากขึ้น
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1 สร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน
5.2 สร้างนิสัยในการรักษาความสะอาดในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และชุมชน
5.3 กากับติดตามนักเรียนให้มคี วามพอเพียงรูค้ ุณค่าของขยะ และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน
จากขยะได้อย่างสวยงาม มีมูลค่าขึน้
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6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
ค่านิยม 12 ประการ ได้แก่ 10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชีเ้ ชิงบวก
ปลูกฝังนักเรียนให้มีพฤติกรรมการรู้คุณค่าของขยะ และดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ตัวชี้วดั
เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสานึกทีด่ ีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน
8. วิธีการประเมิน
จัดทาแบบบันทึกชิ้นงาน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบบันทึกชิ้นงาน
ช่วงเวลาในการประเมิน
เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด

1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
ในห้องเรียนไม่สะอาด เวรประจาห้อง ไม่ช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน
2. สาเหตุของปัญหา
นักเรียนไม่ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อห้องเรียนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่และ ความรับผิดชอบต่อห้องเรียนของตนเอง
3.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทาเวรประจาห้อง ตามหน้าที่ของตนเอง
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.5 (จานวน 20 คน) ทาเวรประจาห้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้น ป.5 ทาเวรประจาห้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม 100%
5. วิธีแก้ปัญหา
1. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องของหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อห้องเรียน
2. ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกในเรื่องจิตอาสา ความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. หมั่นชมเชยเวรประจาห้อง และนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน
4. ให้รางวัล แก่เวรประจาห้อที่มีความสะอาดที่สุด
6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อิทธิบาท 4 คือ
1. ฉันทะ คือความพอใจรักใคร่ ในการทาความดี
2. วิริยะ คือพากเพียรในการกระทาที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เป็นระยะยาวจนสาเร็จ
3. จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ทานั้น
4. วิมังสา คือการทาด้วยความมุ่งมั่นอย่างใจจดใจจ่อ และรับผิดชอบ
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7. คุณธรรมเป้าหมาย
เชื่อมโยงสู่คุณธรรมเป้าหมาย : ความมีวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนทาเวรประจาห้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด : นักเรียนร้อยละ 100 ทาเวรประจาห้องตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8. วิธีการประเมิน
1.สังเกตพฤติกรรมในการทาเวรประจาห้องเรียนของนักเรียน
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการทาหน้าที่ของนักเรียนในแต่ละวัน
9. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรม
10. ช่วงเวลาในการประเมิน
เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564
11. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
12. ครูที่ปรึกษา
นางสาวเบญจพร แถมดอน
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง ตะกร้ารักษ์โลก

1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมแล้วเกิดปัญหากล่องนมกลายเป็นขยะในโรงเรียน
2. สาเหตุของปัญหา
2.1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมทุกคนเกิดขยะกล่องนมจานวนมาก
2.2. นักเรียนบางคนทิ้งขยะกล่องนมไม่ถูกที่ทาให้เกิดปัญหาความสกปรกในโรงเรียน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เห็นความของการเผาขยะ ซึ่งเป็นการทาลายชั้นบรรยากาศ
3.2 เพื่อนากล่องนมที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 23 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นากล่องนมที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1. สร้างความตระหนักและจิตสานึกในการทิ้งขยะกล่องนมให้ถูกที่
5.2. นักเรียนนาขยะประเภทกล่องนมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อริยสัจ 4 (ทุกข์ , สมุทัย ,นิโรจ ,มรรค)
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7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
นักเรียนเห็นความสาคัญความพอเพียง
ตัวชี้วัด
นักเรียนนาสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
8. วิธีการประเมิน
ประเมินผลงาน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมินผลงาน
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางอังสุมาลี ทองศรี

~ 26 ~

โครงงานคุณธรรมเรื่อง ไม่อยากติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน

1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
2. สาเหตุของปัญหา
2.1 นักเรียนไม่ส่งงาน
2.2 นักเรียนขี้เกียจ
2.3 นักเรียนส่วนใหญ่ติดเกมจึงทาให้ไม่ได้ทาการบ้านส่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
3.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความรับผิดชอบในการงานเพิ่มขึ้น
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1. สร้ างความตระหนั กและจิ ตส านึกในการสร้างความรับผิ ดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา ให้ กับ
นักเรียน
5.2 ทาข้อตกลงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
5.3 ครูแต่ละรายวิชาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ส่งงานให้ครูประจาชั้นทราบเมื่อชิ้นงานนั้นถูกเรียกเก็บแล้ว
5.4. มีสมุดจดการบ้านให้นักเรียนจดการบ้าน
5.5. ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
5.6. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลกับนักเรียนที่ทาดีเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
5.6. ปลูกจิตใต้สานึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบโดยการทากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
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5.7. กากับติดตามการส่งงานของนักเรียน เมื่อพบว่ามีนักเรียนคนใดไม่ส่ งงานก็เข้าแนะนาให้ให้ส่ง
งานให้ครบ
6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อิทธิบาท 4
7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด
นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กาหนดและส่งงานครบทุกคน
8. วิธีการประเมิน
บันทึกแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
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โครงงานเรื่อง การบ้านส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา

1.ปัญหา(สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชอบโกหกครูว่าส่งการบ้านแล้วทั้งที่ยังไม่ทาและไม่ได้ส่ง
2. สาเหตุของปัญหา
นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ทาการบ้านแต่โกหกว่าส่งการบ้านแล้วเพราะ
กลัวถูกลงโทษ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนส่งการบ้านครบทุกรายวิชา
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐีเข้าร่วมโครงงานการบ้านส่ง
ให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา
ด้านคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนทาการบ้านมาส่งจริงๆ ไม่โกหกเรื่องการส่งการบ้านอีกต่อไป
5. วิธีการแก้ปัญหา
5.1 อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่ทุกคนพึงมีรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เพื่อให้ตัวนักเรียนมีการบ้านส่งครบทุกวิชาโดยไม่โกหก
5.2 ให้นักเรียนรายงานการส่งการบ้านที่มีทุกวันตอนเย็นก่อนกลับบ้านและรายงานการส่งการบ้านทุก
เช้า
5.3 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการส่งการบ้านอย่างตรงเวลาเป็นประจาทุกวัน
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6. หลักธรรมที่นามาใช้
คุณธรรมที่นามาใช้ คือ ความซื่อสัตย์
7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความซื่อสัตย์
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
มีความรับผิดชอบจนเกิดเป็นความซื่อสัตย์
ตัวชี้วัด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความซื่อสัตย์ในตนเองมีการบ้านส่งครบจริงโดยไม่โกหก
8. วิธีการประเมิน
จัดทาแบบบันทึกการส่งการบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบบันทึกการส่งการบ้าน
ช่วงเวลาในการประเมิน
เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนตุลาคม 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
คุณครู สุพรรษา โพธิ์แย้ม
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โครงงานคุณธรรมเรื่อง ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ

1. ปัญหา (สิ่งที่พบเจอในโรงเรียน)
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่สะอาดเรียบร้อย
2. สาเหตุของปัญหา
2.1 นักเรียนไม่รับผิดชอบทาเวรประจาวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 ด้านความรู้ (Knowleadge) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
นักเรียนจานวน 22 คน
3.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process) เพื่อให้นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดห้องเรี ยนตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
3.3 ด้านเจตคติ (Attitude) เพื่อปลูกฝังความรับผดชอบ สร้างความตระหนักและจิตส านึกในความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน
4. เป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 22 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 22 คน
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยการทาเวรประจาวัน
เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดและเรียบร้อยพร้อมที่จะเรียน
5. วิธีแก้ปัญหา
5.1 สร้างความตระหนักและจิตสานึกในความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
5.2 ให้นักเรียนทาเวรประจาวันตามหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 ให้นักเรียนมาเรียนให้ทันเวลา
6. หลักธรรมที่นามาใช้(ตรงกับหลักธรรม/พระราชดารัสใดที่ทาให้งานสาเร็จ)
อิทธิบาท 4
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7. คุณธรรมเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
8. วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการทาเวรประจาวัน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมินการทาเวรประจาวัน
ช่วงเวลาในการประเมิน
ตลอดปีการศึกษา 2563
9. คณะผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
10. ครูที่ปรึกษา
นางณัฐนันท์ วามะชาติ
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ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินโครงงานคุณธรรม

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ได้จัดทาโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นามาขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุ ณธรรม สพฐ. ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทาโครงงานโดยจัดให้ทุกระดับชั้นมี
โครงงานของห้องเรียนทุกชั้นเรียน
โครงงานคุณธรรม
โครงงาน
โครงงาน เด็กดีไม่หยิบของเพื่อน
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ
โครงงาน คนดีที่ไม่ลักขโมย
โครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
โครงงาน ขยะแปลงร่าง สรรค์สร้างชิ้นงาน
โครงงาน ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด
โครงงาน ตะกร้ารักษ์โลก
โครงงาน ไม่อยากติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน
โครงงาน การบ้านส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา
โครงงาน ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ

ระดับชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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4.1.

ผลการดาเนินโครงงาน เด็กดีไม่หยิบของเพื่อน ชั้นอนุบาล 1 – 3
โครงงาน เด็กดีไม่หยิบของเพื่อน มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

53
53
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน
ที่ไม่ลักขโมย
ทีล่ ักขโมย
89.63
10.37
98.11
1.89
187.74
12.26
93.87
6.13

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นอนุบาล 1 -3 มีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์โดยไม่ลักขโมยของของ
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 98.87 และนักเรียนที่ลักขโมยของของเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6.13

ภาพประกอบ
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4.2.

ผลการดาเนินโครงงาน สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ ประถมศึกษาปีที่ 1
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

18
18
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่มี ร้อยละของนักเรียนที่ไม่
การประดิษฐ์ชิ้นงาน
มีการประดิษฐ์ชิ้นงาน
75.92
24.08
88.89
11.11
164.81
35.19
82.40
17.60

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความพอเพียงโดยมีการ
ประดิษฐ์ชิ้นงานส่งครู คิดเป็นร้อยละ 82.40 และนักเรียนที่ไม่มีการประดิษฐ์ชิ้นงานส่งครู คิดเป็นร้อยละ 17.60
ภาพประกอบ
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4.3.

ผลการดาเนินโครงงาน คนดีที่ไม่ลักขโมย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โครงงาน คนดีที่ไม่ลักขโมย มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ร้อยละของนักเรียนที่
ภาคเรียน จานวนนักเรียน มีพฤติกรรมไม่ลักขโมย
ของผู้อื่น
1
21
85.71
2
21
95.23
รวม
180.94
ร้อยละ
90.47

ร้อยละของนักเรียนที่
มีพฤติกรรมลักขโมย
ของผู้อื่น
14.29
4.77
19.06
9.53

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความซื่อสัตย์ โดยมี
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ลักขโมยของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 90.47 และนักเรียนทีล่ ักขโมยของผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ
9.53
ภาพประกอบ
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4.4.

ผลการดาเนินโครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

21
21
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียน
ทีท่ าเวร
57.19
89.29
146.48
73.24

ร้อยละของนักเรียน
ทีไ่ ม่ทาเวร
42.81
10.71
53.32
26.76

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบโดยมี
นักเรียนที่ทาเวร คิดเป็นร้อยละ 73.24 และนักเรียนที่ไม่ทาเวร คิดเป็นร้อยละ 26.76

ภาพประกอบ
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4.5.

ผลการดาเนินโครงงาน ขยะแปลงร่าง สรรค์สร้างชิ้นงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โครงงาน ขยะแปลงร่าง สรรค์สร้างชิ้นงาน มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

22
22
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนทีม่ ี ร้อยละของนักเรียนที่ไม่
การประดิษฐ์ชิ้นงาน
มีการประดิษฐ์ชิ้นงาน
86.36
13.64
90.00
10.00
173.36
23.64
86.68
11.82

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความพอเพียงจากการ
การประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยนักเรียนที่มีการประดิษฐ์ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 86.68 และนักเรียนที่ไม่มีการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 11.82
ภาพประกอบ

~ 38 ~

4.6.

ผลการดาเนินโครงงาน ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด ประถมศึกษาปีที่ 5
โครงงาน ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

20
20
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนทีท่ า
เวรประจาห้องเรียน
75.00
96.25
171.25
85.63

ร้อยละของนักเรียนที่ไม่
ทาเวรประจาห้องเรียน
25.00
3.75
28.75
14.37

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความรับผิดชอบ โดยมี
นักเรียนที่ทาเวรประจาห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.63 และนักเรียนที่ไม่ทาเวรประจาห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ
14.37
ภาพประกอบ
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4.7.

ผลการดาเนินโครงงาน ตะกร้ารักษ์โลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงงาน ตะกร้ารักษ์โลก มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้

ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

23
23
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของจานวน
นักเรียนทีม่ ีประดิษฐ์
ชิ้นงาน
82.35
83.83
166.18
83.09

ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่ไม่มีประดิษฐ์
ชิ้นงาน
17.65
16.17
33.82
16.91

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความพอเพียงด้วยการ
ประดิษฐ์ชิ้นงานจากกล่องนม คิดเป็นร้อยละ 83.09 และนักเรียนที่ไม่ได้ประดิษฐ์ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 16.91
ภาพประกอบ
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4.8.

ผลการดาเนินโครงงาน ไม่อยากติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงงาน ไม่อยากติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้
ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

15
15
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียน
ที่มกี ารส่งงานครบทุกวิชา
62.22
83.33
145.55
72.78

ร้อยละของนักเรียน
ที่มกี ารส่งงานไม่ครบทุกวิชา
37.78
16.67
54.45
27.22

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความรับผิดชอบโดยมีการ
ส่งงานครบทุกวิชา คิดเป็นร้อยละ 72.78 และนักเรียนที่มีการส่งงานไม่ครบทุกวิชาที่ คิดเป็นร้อยละ 27.22
ภาพประกอบ
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4.9.

ผลการดาเนินโครงงานการบ้านส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงงานการบ้านส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้

ภาคเรียน

จานวนนักเรียน

1
2

11
8
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของ
นักเรียนที่ซื่อสัตย์ส่ง
การบ้านจริง
59.08
65.62
124.70
62.36

ร้อยละของ
นักเรียนที่ไม่ซื่อสัตย์โกหก
ว่าส่งการบ้าน
40.90
34.37
75.27
37.64

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับความรับผิดชอบในการส่ง
การบ้าน คิดเป็นร้อยละ 62.36 และนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้าน คิดเป็นร้อยละ 37.64
ภาพประกอบ
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4.10. ผลการดาเนินโครงงาน ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงงาน ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ มีผลการดาเนินโครงงานแสดงในตารางดังนี้

ภาคเรียน

จานวน
นักเรียน

1
2

22
22
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของ
นักเรียนที่มีการทาความ
สะอาดห้องเรียน
75.00
89.77
164.77
82.38

ร้อยละของ
นักเรียนที่ไม่ทาความสะอาด
ห้องเรียน
25.00
10.23
35.23
17.62

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกับ ความรับผิดชอบมากขึ้น
โดยมีนักเรียนทาความสะอาดห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.38 และนักเรียนที่ไม่ทาความสะอาดห้องเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 17.62
ภาพประกอบ
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ส่วนที่ 5
ผลการนิเทศโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ได้จัดทาโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นามาขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทาโครงงานโดยจัดให้ทุกระดับชั้นมี
โครงงานของห้องเรียนทุกชั้นเรียน จากนั้นได้มีการนิเทศโครงงานคุณธรรมของทุกระดั บชั้น โดยแบ่งการนิเทศ
ออกเป็น 2 ครั้ง แบ่งเป็นภาคเรียนละ1 ครั้ง โดยมีผลการนิเทศดังนี้
ผู้นิเทศ

5.1.

1. นายวินัย
2. นางสาวสุดารัตน์
3. นางสาวสุพรรษา

ใบโพธิ์
พรหมพันธ์ใจ
โพธิ์แย้ม

ผลการนิเทศโครงงาน เด็กดีไม่หยิบของเพื่อน
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
81.90
84.76
166.66
83.33

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมมือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
ปัญหาอุปสรรค
เด็กบาคนยังไม่กล้าบอกความจริงกับครูและผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะ
ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและไม่ทาโทษเด็กเมื่อเด็กทาผิดควรพูดด้วยเหตุผลกับเด็ก
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5.2.

ผลการนิเทศโครงงาน สิ่งประดิษฐ์จากแกนกระดาษ
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
82.86
83.81
166.67
83.34

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติตนให้มีความพอเพียง รู้จักสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนักเรียนบางคนขาดความพอเพียง ไม่เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ไม่มีการประดิษฐ์ชิ้นงานส่งครู
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายผลการดาเนิ น งานโครงงานไปสู่ นั ก เรีย นระดับชั้น อื่ นๆเพิ่ มมากขึ้ น เช่น ตั้ง แต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ครูควรเห็นถึงความสาคัญในการ เสริมแรงให้แก่นักเรียน ซึ่งมีผลต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มที่
ขาดความพอเพียง เมื่อได้รับการเสริมแรงจากครูผู้สอน จะทาให้เกิดความพอเพียง และการเรียนรู้มากขึ้น
5.3.

ผลการนิเทศโครงงานคนดีที่ไม่ลักขโมย
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
80.00
83.81
163.81
81.91

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์
ปัญหาอุปสรรค
นักเรียนเรียนบางคนยังไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์
ข้อเสนอแนะ
ให้โรงเรียนอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ในวันเด็กของทุกปี

~ 45 ~
5.4.

ผลการนิเทศโครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
80.00
85.71
165.71
82.86

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนมีความสามัคคีกันและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนักเรียนบางคนไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจาวันบ้าง ครูต้องคอยกากับดูแล
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการให้รางวัลเพื่อเสริมแรงบวกกับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อเวรประจาวันของตนเอง
5.5.

ผลการนิเทศโครงงาน ขยะแปลงร่าง สรรค์สร้างชิ้นงาน
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
81.90
86.67
168.57
84.29

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนมีความตระหนัก และมีจิตสานึกที่ดี ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน และมี
พฤติกรรมการรู้คุณค่าของขยะ และดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย
ปัญหาที่เกิดขึ้น
นักเรียนบางคนไม่ชอบประดิษฐ์ชิ้นงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการขยายผลการดาเนินโครงงานไปสู่นักเรียนระดับชั้นอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
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5.6.

ผลการนิเทศโครงงาน ขยันหมั่นเพียรห้องเรียนสะอาด
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
83.81
87.62
171.43
85.72

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนมีวินัยและทาเวรประจาห้องเรียนในแต่ละวัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนักเรียนบางคนมาโรงเรียนสายจึงไม่สามารถช่วยเพื่อนทาเวรประจาวันได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายผลการดาเนินงานโครงงานไปสู่นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการสร้างแกนนานักเรียนในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน
5.7.

ผลการนิเทศโครงงาน ตะกร้ารักษ์โลก
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
84.76
87.62
172.38
86.19

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนเห็นความสาคัญของปัญหาขยะที่เกิดจากกล่องนมในโรงเรียนมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
นักเรียนมีทุกวันทาให้มีขยะที่เกิดจากกล่องนมจานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการคัดแยกขยะกล่องนมเพื่อง่ายต่อการทาลาย
2. นากล่องนมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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5.8.

ผลการนิเทศโครงงาน ไม่อยากติด ร อย่าท้อเรื่องการส่งงาน
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
84.76
88.57
173.33
86.67

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบโดยทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันกาหนดและส่ง
งานครบทุกวิชา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ ทางานไม่เสร็จทันกาหนด จึงทาไม่มีงานส่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายผลการดาเนินงานโครงงานไปสู่นักเรียนระดับชั้นอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ครูควรเห็นถึงความสาคัญในการ เสริมแรงให้แก่นักเรียน ซึ่งมีผลต่อการ เรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มที่ขาด
ความรับผิดชอบ เมื่อได้รับการเสริมแรงจากครูผู้สอน จะทาให้เกิดการรับผิดชอบ และการเรียนรู้มากขึ้น
5.9.

ผลการนิเทศโครงงาน การบ้านส่งให้ครู ความซื่อสัตย์อยู่ในตัวเรา
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
82.86
87.62
170.48
85.24

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
มีนักเรียนบางส่วนที่ยังโกหกไม่ให้ความร่วมมือ ยังขาดความรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการขยายผลการดาเนินงานโครงงานไปสู่นักเรียนชั้นอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
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5.10. ผลการนิเทศโครงงาน ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ
ภาคเรียน
1
2
รวม
ร้อยละ

ร้อยละของผลการนิเทศ
83.81
86.67
170.48
85.24

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติตนให้มีความความรับผิดชอบมากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนักเรียนบางคนติดนิสัยการไม่ทาเวรประจาวัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายผลการดาเนินงานโครงงานไปสู่นักเรียนระดับชั้นอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ตั้งแต่ร ะดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ควรมีการสร้างแกนนานักเรียนในการสอดส่องดูแลเรื่องความรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 6
ผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ได้จัดทาโครงการคุณธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่นามาขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งได้ดาเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ปีการศึกษา 2563
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนคุณธรรม
ต่อเนื่อง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
1.3 เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน
1.4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
2. การดาเนินงาน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ

 กาลังดาเนินการ

 ยังไม่ดาเนินการ

3. ระยะเวลาดาเนินการ
3.1 เวลาดาเนินการตามแผน เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
3.2 สรุปเวลาดาเนินการจริง เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
 ตามแผน
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 เร็วกว่าแผน
 ช้ากว่าแผน เพราะ ...................................
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
4.1 ผู้บริหาร
4.2 ครูทุกคน
4.2 นักเรียน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลดังนี้
5.1 ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 จัดเตรียมเอกสาร
5.3 ดาเนินกิจกรรม สถานที่ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
5.4 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณที่จัดสรรตามแผน

5,000 บาท

6.2 งบประมาณที่ใช้จริง

-

บาท

6.3 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ :  ตามแผน  ต่ากว่าแผน  สูงกว่าแผน
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม (เป้าหมาย)
7.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
7.2 นักเรียนเรียนรู้การมีส่วนร่วมและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
7.3 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมของชั้นเรียนอื่นและโรงเรียนในศูนย์ฯภูหลวง
7.4 นักเรียนสามารถดารงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
7.5 นักเรียนทักษะการบริหาร บริการ และการทางานอย่างมีขั้นตอน
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8. ผลสาเร็จที่ปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย 90.40
เกณฑ์ (สมศ.) ค่าเฉลี่ย

80.00-100.00 หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

70.00-79.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ดี

ค่าเฉลี่ย

60.00-69.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

พอใช้

ค่าเฉลี่ย

50.00-59.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ควรปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย

0.00-49.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ต้องปรับปรุง

 ดีมาก

 ดี

เกณฑ์ (สพฐ.) ค่าเฉลี่ย

 พอใช้

 ควรปรับปรุง

 ต้องปรับปรุง

80.00-100.00 หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ย

70.00-79.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

60.00-69.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ดี

ค่าเฉลี่ย

50.00-59.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

พอใช้

ค่าเฉลี่ย

0.00-49.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ปรับปรุง

 ดีเยี่ยม

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ปรับปรุง

9. สรุปผลการประเมินโดยรวมของงาน / กิจกรรม / โครงการ
(สรุปมาจากแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย = 4.46)
เกณฑ์

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย 3.75 – 4.49

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

มาก

ค่าเฉลี่ย 3.00 – 3.74

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.99

หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

น้อย

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 12.49 หมายถึง

ระดับความคิดเห็น

น้อยที่สุด

 พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  พอใจปานกลาง  พอใจน้อย  พอใจน้อยที่สุด
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10. สภาพปัญหา อุปสรรคของงาน / กิจกรรม / โครงการ
กิจกรรมการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรมยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากมีการป้องกับเชื้อไวรัสโคโรน่าCOVID19 ทางโรงเรียนจึงระงับการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปก่อน
11. จุดเด่นของงาน/กิจกรรม/โครงการ
11.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้ทักษะการทางานเป็นทีม ความสามัคคี ความเป็น
ผู้นา กล้าแสดงออก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
11.2 นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เรียนรู้การมีส่วนร่วมและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รู้จักการเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี
12. จุดด้อยของงาน/กิจกรรม/โครงการ
13. ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปพัฒนาครั้งต่อไป
13.1 ควรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น
13.2 ควรเพิ่มทักษะให้นักเรียนเรียนรู้การทาโครงงานคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
13.3 ควรเพิ่มทักษะให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
13.4 ควรเพิ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมระหว่างโรงเรียนเพิ่มขึ้น
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ส่วนที่ 7
การเผยแพร่โครงการโรงเรียนคุณธรรม
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คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายวินัย
ใบโพธิ์
นางวราภรณ์ อึ่งประยูร
นางธันยธรณ์ จวงสอน
นางอังสุมาลี ทองศรี
ว่าที่ ร.ต. ทศพล อามะพะ
นางณัฐนันท์ วามะชาติ
นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต์
นางสาวประนอม คูคานนอก
นางสาวจิราภรณ์ สุขพงษ์
นางสาวสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
นางสาวเรณู
ชัยยะ
นางสาวทักษพร ศรีพรหม
นางสาวสุพรรษา โพธิ์แย้ม
นางสาวเบญจพร แถมดอน
นางสาวเสารส ผ่องสกุล
นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร มณีเนตร
นางสาวณัฐวลัญช์ พรหมบุตร
นางสาวปริศนา มีเที่ยง

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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ภาคผนวก
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