ก

ใบสมัคร
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีการศึกษา 2563
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
...................................................
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ตาบล/แขวง ลาดยาว อาเภอ/เขต ลาดยาว
รหัสไปรษณีย์ 60150 โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ anubanlatyao@anubanlatyao.ac.th
สมัครเข้ารับการยกระดับคุณภาพ






สพป.
-

นครสวรรค์

เขต 2

ระดับ 2 ดาว
ระดับ 3 ดาว
ระดับ 4 ดาว
ระดับ 5 ดาว

โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ระดับ 2 ดาว ตามประกาศของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
ระดับ 1 ดาว และโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 16 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
แล้ว
มีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
จานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด 62 คน ,จานวนนักเรียน 1,375 คน ,จานวน 37 ห้องเรียน
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
นายสุเจน ชาญธัญกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์
08-1972-6530
อีเมล์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร.ต.หญิง อิศรา อาจบารุง
หมายเลขโทรศัพท์
08-4822-5077
อีเมล์ issaratan627@hotmail.com
ชื่อนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียน คือ
- นวัตกรรมของผู้บริหาร : กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
(UCDS Model)
- นวัตกรรมของครูผู้สอน : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
การดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ข
รูปถ่าย/รูปวาด แผนที่ของโรงเรียน

ลงชื่อ....................................................
(นายสุเจน ชาญธัญกรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ค

แบบตรวจสอบระดับคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
ระดับ 3 ดาว  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
*******************
1.ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
อาเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์
เขต 2
ผู้บริหาร
1
คน รองผู้บริหาร - คน จานวนครู 62 คน
เปิดสอนระดับ  อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 1,375 คน
 อนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียน
คน
 อนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน
คน
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน
คน
2. ระดับ 3 ดาว  มีเกณฑ์การตรวจสอบระดับคุณภาพ ดังนี้
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ที่
1 โรงเรียนสมัครเข้ารับการ
 มีใบสมัคร ระดับ 3 ดาว
ยกระดับ เป็นโรงเรียนคุณธรรม ได้ระดับ 1
สพฐ. ระดับ 3 ดาว
 ไม่มีใบสมัคร ระดับ 3 ดาว
ได้ระดับ 0
2 รายงานผลการจัดกิจกรรมการ  มีการรายงานผลการจัด
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
/เอกสารประกอบ ระดับ 3
คุณธรรม สพฐ. ย้อนหลัง 2 ปี
ดาว
ได้ระดับ 2
 มีการรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ย้อนหลัง 1 ปี
ได้ระดับ 1
 ไม่มีรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ได้ระดับ 0

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 มีใบสมัคร ระดับ 3 ดาว
(หน้า ก-ค)
 แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
 แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
 แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
 รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้น : กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี
การศึกษา 2562
(ภาคผนวก หน้า 52-55)

ง
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ที่
3 มีการดาเนินการยกระดับโดย
จัดกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว
ครบทุกข้อ

เกณฑ์การพิจารณา

 มีการดาเนินการยกระดับ
โดยจัดกิจกรรม ในระดับ 2
ดาว ครบทุกข้อ
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการดาเนินการ
ยกระดับโดยจัดกิจกรรม ใน
ระดับ 2 ดาว ได้ระดับ 0
4 โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์  มีด้านผู้บริหารสถานศึกษา
คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง และ ด้านสายผู้สอน
ได้ระดับ 2
 มีด้านผู้บริหารสถานศึกษา
หรือด้านครูผู้สอนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ได้ระดับ 1
 ไม่มี
ได้ระดับ 0

5 โรงเรียนมีแผนภูมิการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรม
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ
นาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม

 มีแผนภูมิการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรม มีการนิเทศ
กากับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. และนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม
ได้ระดับ 3
 มีแผนภูมิการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรม มีการนิเทศ
กากับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
ได้ระดับ 2

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

 นวัตกรรมของผู้บริหาร :
แบบรายงานผลการจัดงานการ
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA
Award “กระบวนการบริหาร
การประกันคุณภาพ
สถานศึกษาด้วยศาสตร์
พระราชา (UCDS Model)”
(ภาคผนวก หน้า 56-57)
 นวัตกรรมของครูผู้สอน :
แบบรายงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม) การดาเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
(ภาคผนวก หน้า 58-60)
 แผนภูมิการดาเนินงานด้าน
คุณธรรม มีการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. และนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม
(หน้า 4)

จ
ข้อ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา

 มีแผนภูมิการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรม มีการนิเทศ
กากับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการจัดทา
ได้ระดับ 0
6 โรงเรียนมีการจัดทาเอกสาร
 มีการจัดทาเอกสารเผย
เผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร แพร เช่น แผ่นพับ, วารสาร
หนังสือ และอื่นๆ
หนังสือ Facebook, Line อื่น
ๆ อย่างต่อเนื่อง
ได้ระดับ 2
 มีการจัดทาเอกสารเผยแพร
เช่น แผ่นพับ, วารสารหนังสือ,
Facebook, Line อื่น ๆ
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการจัดทาเอกสารเผย
แพร
ได้ระดับ 0
7 โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย  มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน
ได้ระดับ 0

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง

 ภาพถ่ายการเผยแพร่การ
ดาเนินกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม
 เว็บไซต์โรงเรียน
http://www.anubanlatyao.
ac.th.
 เฟสบุคโรงเรียน
https://www.facebook.co
m/anubanlatyaoschool.
 กลุ่มไลน์ห้องเรียนของแต่
ละห้องเรียน
(หน้า 8)
 หนังสือโรงเรียนบ้านหนอง
นมวัว ที่ ศธ 04074.079/106
ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
เรื่องขอความอนุเคราะห์
วิทยากร
 หนังสือโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ที่ ศธ
04074.159/599 ลงวันที่ 15
กันยายน 2563 เรื่องตอบรับ
การเป็นวิทยากร
 หนังสือโรงเรียนบ้านหนอง
นมวัว ที่ ศธ 04074.079/109
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรื่องขอขอบคุณ
(ภาคผนวก หน้า 61-65 )
 ภาพถ่ายกิจกรรม
(หน้า 9)

ฉ
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ที่
8 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นา  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนด้านคุณธรรม
ผู้นาเยาวชนด้านคุณธรรม
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการจัดกิจกรรม
ได้ระดับ 0
9 โครงงานคุณธรรม เป็นแบบ
อย่างให้กับโรงเรียนอื่นได

 โรงเรียนมีโครงงาน
คุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับ
โรงเรียนอื่น
ได้ระดับ 1
 โรงเรียนไม่มีโครงงาน
คุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับ
โรงเรียนอื่น
ได้ระดับ 0

10 นักเรียนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ในการจัดกิจกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 นักเรียนสามารถนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป
องค์ความรู้จากโครงงาน
คุณธรรมขยายผลภายใน
โรงเรียน
ได้ระดับ 2
 นักเรียนสามารถนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป
องค์ความรู้จากโครงงาน
คุณธรรมขยายผลภายใน
โรงเรียน หรือมีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ได้ระดับ 1
 ไม่มี
ได้ระดับ 0

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 ภาพกิจกรรมหน้าเสาธงใน
ตอนเช้า
 ภาพกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน
 กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม
(หน้า 10)
 รูปเล่มรายงานโครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน
(ภาคผนวก หน้า 77-137)
 หน้าปกรายงานโครงงาน
คุณธรรมระดับห้องเรียน
(ภาคผนวก หน้า 137-144)
 แบบบันทึกการเยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
โครงงานคุณธรรม
(ภาคผนวก หน้า 72-74)
 ภาพการเผยแพร่ผลงาน
โครงงานคุณธรรม
(หน้า 11)
 ภาพกิจกรรมการดาเนิน
โครงงานคุณธรรมในโรงเรียน
(หน้า 11)

ช
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ที่
11 นักเรียนไดรับรางวัลคุณธรรม
ในระดับต่าง ๆ

12 ครูมีผลงานและนาผลงานจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา
 นักเรียนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ
ได้ระดับ 3
 นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
ภาค
ได้ระดับ 2
 นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/
โรงเรียน
ได้ระดับ 1
 นักเรียนไม่ได้รับรางวัลเลย
ได้ระดับ 0

 ครูมีผลงานและนาผลงาน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ได้ระดับ 2
 ครูมีผลงานและนาผลงาน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับศูนย์การศึกษา/เครือข่าย
ได้ระดับ 1
 ครูไม่มีผลงานและนา
ผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ได้ระดับ 0

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
รางวัลระดับประเทศ
 รางวัลเยาวชนดีเด่น ได้รับ
โล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
(หน้า 12)
 รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดมารยาท
งามอย่างไทย ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2562
(หน้า 12)
 รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัด
สุโขทัย
(หน้า 13)
 นวัตกรรมของครูผู้สอน :
แบบรายงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม) การดาเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
(หน้า13, ภาคผนวก หน้า 58 )
 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มี
นวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้
คัดเลขเป็น คิดเลขคล่องเป็น
แบบอย่างได้ ปีการศึกษา
2563
(หน้า13, ภาคผนวก หน้า 66)
 ภาพกิจกรรม
(หน้า 13)

ซ
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ที่
13 ครูมีการสร้างเครือข่ายด้าน
คุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น

14 โรงเรียนมีการประเมินและ
สรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม
ด้านคุณธรรม

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 ครูมีการสร้างเครือข่าย
 หนังสือโรงเรียนบ้านหนอง
ด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น นมวัว ที่ ศธ 04074.079/106
ร้อยละ 50 ของจานวนครูใน ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
โรงเรียน
เรื่องขอความอนุเคราะห์
ได้ระดับ 2
วิทยากร
 ครูมีการสร้างเครือข่าย
 หนังสือโรงเรียนอนุบาล
ด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น ลาดยาว ที่ ศธ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
04074.159/599 ลงวันที่ 15
จานวนครูในโรงเรียน
กันยายน 2563 เรื่องตอบรับ
ได้ระดับ 1
การเป็นวิทยากร
 ไม่มกี ารสร้างเครือข่าย
 หนังสือโรงเรียนบ้านหนอง
ด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น นมวัว ที่ ศธ 04074.079/109
ได้ระดับ 0
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
เรื่องขอขอบคุณ
(ภาคผนวก หน้า 61-65 )
 รายงานผลการไปเป็น
วิทยากรในการให้ความรู้และ
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ให้แก่คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
นมวัว
(ภาคผนวก หน้า 71)
 ภาพถ่ายกิจกรรม
(หน้า 14)
 มีการประเมินโครงการ
 รายงานผลการดาเนินงาน
หรือกิจกรรมและสรุปรายงาน โครงการพัฒนาคุณภาพ
ย้อนหลัง 2 ปี
มาตรฐานการศึกษาตาม
ได้ระดับ 2
นโยบายและจุดเน้น : กิจกรรม
 มีการประเมินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
หรือกิจกรรมและสรุปรายงาน ปีการศึกษา 2562
ย้อนหลัง 1 ปี
(หน้า 15)
ได้ระดับ 1
 แบบรายงานการดาเนิน
 ไม่มีการสรุปรายงาน
กิจกรรมโครงการโรงเรียน
ได้ระดับ 0
คุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา
2561
(หน้า 15)
เกณฑ์การพิจารณา

ฌ
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ที่
15 กลุม่ /ชุมนุม/ชมรมของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยาย
ผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมระหว่างโรงเรียน

16 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับ
การตรวจสอบหรือปีที่ผ่านมา)

เกณฑ์การพิจารณา
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/
ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ
ด้านคุณธรรม (2 กลุ่มขึ้นไป)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน
ได้ระดับ 3
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/
ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ
ด้านคุณธรรม (2 กลุ่มขึ้นไป)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ได้ระดับ 2
 นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/
ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ
ด้านคุณธรรม (มีกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง)
ได้ระดับ 1
 ไม่มี
ได้ระดับ 0

 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
มากกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนนักเรียน
ได้ระดับ 2
 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่า
กว่าร้อยละ 80 ของจานวน
นักเรียน

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 หนังสือบันทึกข้อความ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ที่ 296/2563 ลงวันที่ 22
กันยายน 2563 เรื่อง
ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มนักเรียน
ในการดาเนินงานกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมระดับ
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2563
(ภาคผนวก หน้า 67-68)
 หนังสือบันทึกข้อความ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ที่ 282/2563 ลงวันที่ 15
กันยายน 2563 เรื่อง
ขออนุญาตนาคณะครูและ
นักเรียนแกนนาไปให้ความรู้
และแนวทางการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
(ภาคผนวก หน้า 69-70)
 แบบบันทึกการเยี่ยมชม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
โครงงานคุณธรรม
(ภาคผนวก หน้า 72-74)
 รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้น: กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ปีการศึกษา 2562
(ภาคผนวก หน้า 55)

ญ
ข้อ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา
ได้ระดับ 1
 ไม่มีการประเมิน
ได้ระดับ 0

ข้อมูลประกอบ/
หลักฐานอ้างอิง
 หนังสือบันทึกข้อความ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ที่ 291/2563 ลงวันที่ 18
กันยายน 2563 เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงงานคุณธรรมระดับ
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2562 และขออนุมัติการ
ดาเนินงานโครงงานคุณธรรม
ระดับโรงเรียน ประจาปี
การศึกษา 2563
(ภาคผนวก หน้า 75-76)

1

แบบรายงานการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
สพป.
นครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อำเภอ
ลาดยาว
ตำบล
ระดับดำวดวงที่
3
ประจำปีกำรศึกษำ
2563
........................................................................

เขต 2
ลาดยาว

ผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น
1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง
สภาพแวดล้อม
สภำพแวดล้อมโรงเรียนอนุบำลลำดยำว เป็นแหล่งชุมชนที่เจริญ ภำยในตัวอำเภอลำดยำว บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรีย นเป็นสถำนที่รำชกำร และร้ำนค้ำ อำชีพหลักของคนในชุมชน คือ กำรค้ำ ขำย
รับรำชกำร และเกษตรกรรม

บรรยากาศของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว มีบรรยำกำศร่มรื่น สะอำด สวยงำมน่ำอยู่ เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ปลอดภัย
ห้องเรียนสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณโรงเรียนมีป้ำยพระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ให้ผู้พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจและนำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรดำเนินชีวิต ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรักและเมตตำนักเรียน นักเรียนรักและ
เคำรพครู บุคลำกรในโรงเรียนมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน ผู้บริหำรใช้หลักธรรมำภิบำลเพื่อให้ครูทำงำนร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข โรงเรียนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำรและชุมชน

2
ภาพชุมชนใกล้เคียง
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ตั้งอยู่ในเขตเทศบำลตำบลลำดยำว ซึ่งเป็นชุมชนขนำดใหญ่ เขตบริกำรของ
โรงเรียนมีจำนวน 9 หมู่บ้ำน ได้แก่ 1. บ้ำนลำดยำว (หมู่ที่ 4,5,6) 2. บ้ำนดอนปอ (หมู่ที่ 7) 3. บ้ำนหนอง
กระทุ่ม (หมู่10) 4. บ้ำนเนินนอก, บ้ำนหนองขี้ใต้ (หมู่ที่ 11) 5. บ้ำนวังยำง (หมู่ ที่ 12) 6. บ้ำนหนองไทร
(หมู่ที่ 13) และ 7. บ้ำนดอนธำตุ (หมู่ที่ 14) นอกจำกนักเรียนจะเป็นเด็กในเขตบริกำรของโรงเรียนแล้ว
ยัง มีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็ก ที่มำจำกนอกเขตบริกำรและต่ำงอำเภอ โรงเรียนอนุบำลลำดยำวอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่มีควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่ที่จะอำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้จำกชุมชน
เช่น ที่ว่ำกำรอำเภอลำดยำว สถำนีตำรวจอำเภอลำดยำว โรงพยำบำล ธนำคำร เป็นต้น
สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาคุณธรรมของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมำก แต่ละคนก็มำจำกหลำยครอบครัว
หลำยพื้นที่ ทั้งต่ำงหมู่บ้ำน ต่ำงตำบล ต่ำงอำเภอ จึงทำให้นักเรียนแต่ละคนนั้นมีนิสัยและพฤติกรรมที่
แตกต่ำงกันออกไป ประกอบกับนักเรียนบำงส่วนขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกครอบครัว เพรำะอำศัยอยู่กับ
ผู้ปกครองอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บิดำ-มำรดำ เช่น ตำ-ยำย ลุง-ป้ำ น้ำ-อำ อีกทั้งผู้ปกครองต้องทำมำหำกิน จึงไม่มี
เวลำและไม่ได้เอำใจใส่ในเรื่องควำมประพฤติที่ดีของนักเรียนเท่ำที่ควร จึงทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
พึง ประสงค์ ได้แ ก่ นัก เรีย นทำผิด ระเบีย บวินัย ของโรงเรีย น ไม่มีสัม มำคำรวะ ไม่มีค วำมพอเพีย ง
ขำดควำมกระตือ รือ ร้น ในกำรเรีย น เป็น ต้น ปัญ หำเหล่ำ นี้เ ป็น ปัญ หำที่ต่อ เนื่อ งมำจำกปีก ำรศึก ษำที่
ผ่ำ นมำ ประกอบกับ ผลกระทบจำกกำรแพร่ร ะบำดของเชื ้อ ไวรัส โคโรน่ำ -2019 ทำให้นัก เรีย น
ดำเนิ น ชีวิต ประจำวัน อยู่ที่บ้ำ นมำกขึ้น นัก เรียนใช้สื่อ โซเชียลมำกขึ้ น ทำให้นัก เรีย นได้รับกำรพัฒ นำ
และส่ง เสริม ด้ำ นคุณ ธรรมที่ไ ม่ต่อ เนื่อ ง จึง ทำให้เ กิด พฤติก รรมที่ไ ม่พึง ประสงค์ ดังนั้น ผู้ปกครองจึง
มุ่งหวังจะให้โรงเรียนดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีงำมให้แก่นักเรียน

3

การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับดาว 3 ดาว
1. โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง
โรงเรี ย นมีกำรประชุมร่ ว มกัน วำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้ ทุกฝ่ ำยจัดทำโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนคุณธรรมตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน และนำกระบวนกำรบริหำรกำรประกัน คุณ ภำพ
สถำนศึกษำด้ว ยศำสตร์พระรำชำ (UCDS Model) มำใช้ในกำรดำเนินงำนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียน โดยมีกำรประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทรำบ ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินงำน มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน และดำเนินงำนตำมแผนภูมิกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมและนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง จึง
เกิดเป็นกระบวนกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนอนุบำลลำดยำว (U-C-D-S Moral school of Anubanlatyao Model)
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กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
(U-C-D-S Moral school of Anubanlatyao Model)

(องค์ประกอบที่ 1)

1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ บริบทของโรงเรียน ด้ำนกำยภำพ/คุณภำพ 2. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมคำดหมำยของชุมชน/สังคม 3. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นโยบำย
จุดเน้น และทิศทำงกำรศึกษำของไทย 4. กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ มีควำมพอเพียง มีวินัยดี และมีจิตอำสำ

ผู้บริหำร
1. ปิดเครื่อง ใช้ไฟฟ้ำเมือ่ ไม่ใช้งำน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง คุ้มค่ำ

ครู
1. ใช้อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน กำรทำงำนอย่ำงประหยัดตำมควำมจำเป็น
2. ปิดไฟ ปิดพัดลม เมือ่ ไม่ใช้งำน

ผู้บริหำร
1. ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ และเต็มเวลำ
2. พูดจำสุภำพ

ผู้บริหำร
ปฏิบัติหน้ำทีท่ ั้งในและนอกเวลำ

ครู
1. มำทำงำนและเข้ำสอน ตรงเวลำ
2. ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมกำหนด
3. พูดจำสุภำพ

ครู
ช่วยเหลืองำนของโรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

นักเรียน
1. รับประทำนอำหำรกลำงวันหมดถำด
2. ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำง ประหยัด
3. ปิดไฟ ปิดพัดลม เมือ่ ไม่ใช้งำน

นักเรียน
1. เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. พูดจำสุภำพ

นักเรียน
1. รักษำควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจำกครู
2. ช่วยเหลืองำนโรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

(องค์ประกอบที่ 2)

(องค์ประกอบที่ 4)

กระบวนการบ่มเพาะคุณธรรม ดังนี้
ด้ำนผู้บริหำรและครู
- กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม โดยประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครูและบุคลำกรของ
โรงเรียน
- ประชุมวำงแผนงำนและโครงกำร/กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ระดับสำยชั้น
- ครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เป็นไปตำมคุณธรรมเป้ำหมำย
- จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้ำนชุมชน
- ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อเห็นชอบอนุมัติ สนับสนุนกำรดำเนินงำนและ
สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนคุณธรรม
- ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนและ
สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการบ่มเพาะคุณธรรม ดังนี้
ด้ำนผู้บริหำรและครู
- จัดภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียนมีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม
- จัดอบรมพัฒนำและให้ควำมรู้ผู้ปกครองนักเรียน
- ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน
คุณธรรม
- หำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกและ
ชุมชน ทีช่ ่วยส่งเสริมสนับสนุนด้ำนคุณธรรม-จริยธรรม
- พัฒนำแกนนำครูและแกนนำนักเรียน
- โครงกำร/กิจกรรมด้ำนจิตอำสำบริกำรชุมชน
ด้ำนนักเรียน
- ประชุมคณะกรรมกำรนักเรียน สภำนักเรียน คณะครู ผู้บริหำร เพื่อทำควำม
เข้ำใจกำรดำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
- ประชุมคณะกรรมกำรนักเรียน สภำนักเรียน และคณะครูที่รับผิดชอบโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อจัดทำโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนเพื่อสนองต่อ
คุณธรรมอัตลักษณ์
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงแกนนำนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6
- ขออนุมัติกำรตั้งกลุ่ม/ชุมนุมของนักเรียนแกนนำ
- ทุกระดับชั้นทำโครงงำนคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกห้องเรียน

(องค์ประกอบที่ 3)

- กำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรมีส่วนร่วม โดยนักเรียน/ครู/ผู้บริหำร
 กำรประเมินพฤติกรรมนักเรียนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรนำคุณธรรมเข้ำสู่ชั้นเรียน
 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมระดับชั้นเรียน/สำยชั้น
 กำรเผยแพร่โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมในงำนเปิดโลกวิชำกำร

(องค์ประกอบที่ 5)

- เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีของนักเรียน / ครู /โรงเรียน
 นักเรียนดี  ครูดี  โรงเรียนดีมีคุณภำพ
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2. โรงเรียนได้ดาเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้ออย่างต่อเนื่อง โดยได้
กาหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ดำเนินกำรกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำ
2562 ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหำร ครู
และนักเรียน ได้แก่ มีควำมพอเพียง มีวินัยดี และมีจิตอำสำ เพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหำพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และมุ่งเน้นให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่ำงถำวร โดยจัดประชุมระดมควำมคิด นำคุณธรรม
เป้ำหมำยและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่ำยมำพิจำรณำร่วมกัน จัดทำตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่ำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำงในแต่ละด้ำน
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คุณธรรมเป้าหมาย
1. มีควำมพอเพียง

2. มีวินัยดี

3. มีจิตอำสำ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร
ครู
1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำเมื่อ 1. ใช้อุปกรณ์ใน
ไม่ใช้งำน
กำรเรียน กำรสอน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง กำรทำงำนอย่ำง
คุ้มค่ำ
ประหยัดตำมควำม
จำเป็น
2. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ 1. มำทำงำนและเข้ำ
และเต็มเวลำ
สอน ตรงเวลำ
2. พูดจำสุภำพ
2. ส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมกำหนด
3. พูดจำสุภำพ
ปฏิบัติหน้ำที่ทั้งในและ ช่วยเหลืองำนของ
นอกเวลำ
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

นักเรียน
1. รับประทำนอำหำร
กลำงวันหมดถำด
2. ใช้อุปกรณ์กำรเรียน
อย่ำง ประหยัด
3. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. เดินแถวเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. พูดจำสุภำพ
1. รักษำควำมสะอำด
ทิ้งขยะลงถังขยะ
เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่ง
จำกครู
2. ช่วยเหลืองำน
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ
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3. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง
โรงเรี ย นอนุ บ ำลลำดยำว ได้ นำนวั ต กรรมด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร ซึ่ ง เกิ ด จำกแนวคิ ด ของ
ท่ ำ นผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ในกำรนำกระบวนกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์
พระรำชำ (UCDS Model) มำใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำยในโรงเรี ยนรวมถึง กำรด ำเนิ นงำนกิจ กรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้
กระบวนกำรบริ ห ำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้ว ยศำสตร์พระรำชำสู่ กำรพัฒ นำโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนอนุบำลลำดยำว
U เข้าใจ (Understanding) (องค์ประกอบที่ 1)
1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ บริบทของโรงเรียน ด้ำนกำยภำพ/คุณภำพ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมคำดหมำยของชุมชน/สังคม
3. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นโยบำย จุดเน้น และทิศทำงกำรศึกษำของไทย
4. กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ มีควำมพอเพียง มีวินัยดี และมีจิตอำสำ
C เข้าถึง (Connecting) (องค์ประกอบที่ 2)
กระบวนกำรบ่มเพำะคุณธรรม ดังนี้
 ด้านผู้บริหารและครู
- กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม โดยประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียน
- ประชุมวำงแผนงำนและโครงกำร/กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับสำย
ชั้น (PLC)
- ครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นไปตำม
คุณธรรมเป้ำหมำย
- จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ด้านชุมชน
- ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อเห็นชอบอนุมัติ สนับสนุนกำรดำเนินงำนและสร้ำงเครือข่ำย
โรงเรียนคุณธรรม
- ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนและสร้ำงเครือข่ำย
โรงเรียนคุณธรรม
(องค์ประกอบที่ 3)
- กำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรมีส่วนร่วม โดยนักเรียน/ครู/ผู้บริหำร
 กำรประเมินพฤติกรรมนักเรียนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรนำคุณธรรมเข้ำสู่ชั้นเรียน
 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมระดับชั้นเรียน/สำยชั้น
 กำรเผยแพร่โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมในงำนเปิดโลกวิชำกำร
D พัฒนา (Development) (องค์ประกอบที่ 4)
กระบวนกำรบ่มเพำะคุณธรรม ดังนี้
 ด้านผู้บริหารและครู
- จัดภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียนมีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม
- จัดอบรมพัฒนำและให้ควำมรู้ผู้ปกครองนักเรียน
- ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนคุณธรรม
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- หำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนด้ำนคุณธรรม-จริยธรรม
- พัฒนำแกนนำครูและแกนนำนักเรียน
- โครงกำร/กิจกรรมด้ำนจิตอำสำบริกำรชุมชน
 ด้านนักเรียน
- ประชุมคณะกรรมกำรนั กเรี ยน สภำนักเรียน คณะครู ผู้ บริหำร เพื่อทำควำมเข้ำใจกำรดำเนิน
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นแนวทำงเดียวกัน
- ประชุมคณะกรรมกำรนักเรียน สภำนักเรียน และคณะครูที่รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อจัดทำโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนเพื่อสนองต่อคุณธรรมอัตลักษณ์
- อบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงแกนนำนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (โครงกำรค่ำยคุณธรรม-จริยธรรม)
- ขออนุมัติกำรตั้งกลุ่ม/ชุมนุมของนักเรียนแกนนำ
- ทุกระดับชั้นทำโครงงำนคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกห้องเรียน
S ยั่งยืน (Sustainability) (องค์ประกอบที่ 5)
- เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีของนักเรียน / ครู /โรงเรียน
 นักเรียนดี  ครูดี  โรงเรียนดีมีคุณภำพ
จำกกำรดำเนิ นงำนพัฒ นำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตำมกระบวนกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำ (UCDS Model) จึงทำให้โรงเรียนอนุบำลลำดยำวได้รับกำรคัดเลือกจำก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 ให้เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล IQA AWARD
และเข้ ำ ร่ ว มกำรสั ม มนำแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส ถำนศึ ก ษำต้ น แบบรำงวั ล IQA AWARD ในงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิล ปหัตถกรรม วิช ำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ภำคเหนือ
จังหวัดพะเยำ และได้รับรำงวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดำว ในปี
กำรศึกษำ 2562
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4. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้จัดทำกำรเผยแพร่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ในหลำยช่อ งทำงอย่ำ งต่อ เนื่อ ง ได้แ ก่ เว็บ ไซต์โ รงเรีย น http://www.anubanlatyao.ac.th.
เฟสบุคโรงเรี ย น https://www.facebook.com/anubanlatyaoschool. กลุ่ มไลน์ห้ องเรียนของแต่ล ะ
ห้องเรียน มีกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในกิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำ
จัดนิทรรศกำร แผ่นพับ และเผยแพร่โรงเรียนเครือข่ำย คือ โรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว
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5. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใน
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ใน
ด้ำนวิช ำกำรและกิจ กรรมพัฒ นำผู้ เรี ยนร่ว มกันภำยในโรงเรียน โดยกำรรวมกลุ่ ม ทำกิจกรรมโครงงำน
คุณธรรมระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน เพื่อเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มีควำมต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ สร้ำงเครือข่ำยภำยนอกโรงเรียน โดยกำรไปเป็นวิทยำกรใน
กำรให้ ควำมรู้และแนวทำงกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยำยน 2563 ในกำรนี้ได้ นำตัวอย่ำงโครงงำน
คุณธรรมระดับโรงเรียนและโครงงำนคุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

กำรสร้ำงเครือข่ำยกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรชี้แจงกำรดำเนินงำนเพื่อประสำนควำมร่วมมือ
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และวัดศรีสุธรรมำรำม ในกำรทำ
ควำมดีที่อ ยำกทำ คื อ กำรเป็ น จิ ตอำสำช่ว ยชุม ชนถวำยภั ตตำหำรแด่พระภิก ษุส งฆ์ ในกำรสอบธรรม
สนำมหลวงของพระภิกษุ-สำมเณรที่ได้บวชและศึกษำพระธรรมวินัย ตลอดในพรรษำของปีกำรศึกษำ 2563
ในหว่ำงวันที่ 26-29 กันยำยน 2563 ณ วัดศรีสุธรรมำรำม อำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโรงเรียน
อนุบำลลำดยำว ได้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี
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6. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นาเยาวชนด้านคุณธรรม
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้นำเยำวชนด้ำนคุณธรรม โดยกำรสร้ำงแกนนำทั้ง
ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ เพื่อทดแทนครูแกนนำที่เกษียณอำยุรำชกำร และนักเรียนแกนนำที่สำเร็จ
กำรศึกษำไปแล้ว โดยกำรจัดโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรมต่อต้ำนอบำยมุข ประจำปีกำรศึกษำ 2562
อบรมนั ก เรี ย นแกนน ำระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษำปี ที่ 4 – 5 ในระหว่ ำ งวั น ที่ 9 – 12 กั น ยำยน 2562 ให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. แล้วนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรอบรมนำมำขยำยผล สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่
ทุกคนในโรงเรียน โดยกำรเป็นพี่เลี้ยงนำพำทุกคนร่วมกันปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่กำหนด
สำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรมต่อ ต้ำนอบำยมุข ประจำปีกำรศึกษำ 2563
นั้น ทำงโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ชะลอกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ-2019 ซึ่งจะดำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนั้น โรงเรียนจึง
ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนำผู้นำเยำวชนด้ำนคุณธรรม เช่น กำรนำทำกิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำ กำร
เชิญ ชวนนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นร่ ว มกิจ กรรมโครงงำนคุณ ธรรมระดับ โรงเรี ยน กำรร่ว มเป็นวิ ทยำกรเล่ ำ
ประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียน กำรดำเนินงำนโครงงำน
คุณธรรมห้องเรียนระหว่ำงโรงเรียนอนุบำลลำดยำวและโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว เป็นต้น
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7. โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำไปเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้และแนว
ทำงกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
นมวัว ในวันพฤหั สบดีที่ 17 กันยำยน 2563 และได้ นำโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนและโครงงำน
คุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว เพื่อเป็นกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียน

8. นักเรียนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้จัดกิจกรรมกำรนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ควำมรู้จำก
โครงงำนคุณธรรมขยำยผลภำยในโรงเรียน โดยกำรนำเสนอกำรดำเนินโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนและ
ระดับห้องเรียน หลังจำกกิจกรรมหน้ำเสำธงในตอนเช้ำ และกำรนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์
ควำมรู้กำรดำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมภำยในห้องเรียน และระดับสำยชั้น
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9. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ
จำกกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบำลลำดยำวได้รับรำงวัลคุณธรรมในระดับต่ำง ๆ ดังนี้
ระดับประเทศ
- รำงวัลเยำวชนดีเด่น เนื่องในงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 ได้รับโล่เกียรติยศ
จำกนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ

- รำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งำนศิล ปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชำติ
ภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2562
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- รำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชำติ ภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2562

10. ครูมีผลงานและนาผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มี
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร ดังนี้
- ครูกลุ่มงำนวิชำกำรโรงเรียน ได้นำผลงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ-2019 เข้ำร่วมประกวดกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ (1 โรงเรียน 1
นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ปีงบประมำณ 2563 ได้รับรำงวัลระดับยอดเยี่ยม กำรรำยงำน
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) กำรดำเนินงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ Covid-19
และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในวันที่ 28 – 29 กันยำยน 2563
ณ ห้องประชุมลำนนกยูง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2
- นำงสำวอุมำพร โสรส ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้
คัดเลขเป็ น คิดเลขคล่ องเป็น แบบอย่ำงได้ ปีกำรศึกษำ 2563 จำกเข้ำร่ว มโครงกำรพัฒ นำผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ ให้ผู้เรียน “คิดเลขเป็น”
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11. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำไปเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้และแนว
ทำงกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
นมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยำยน 2563 เพื่อเป็นกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนและ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงโรงเรียน เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำวได้มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนคุณธรรมกับครูโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว

12. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ดำเนินงำนกิจกรรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตำมแนวกระบวนกำร
บริหำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
อนุบำลลำดยำว (U-C-D-S Moral school of Anubanlatyao Model) โรงเรียนได้ดำเนินงำนตำมขั้นตอน
C กำรเข้ำถึง (Connecting) ในองค์ประกอบที่ 3 มีกำรนิเทศติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนและสรุปผล
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม มีกำรนิเทศติดตำมภำยในโรงเรียนโดยผู้บริหำร
สถำนศึ กษำ และครู วิช ำกำร โดยสลั บ กันเป็น ผู้ นิเทศ และยังได้ รับกำรนิเทศติดตำมโดยศึกษำนิเทศก์
ผู้รั บ ผิ ดชอบโครงกำรโรงเรี ย นคุณธรรม สพฐ. ในระดับเขตพื้นที่ได้เข้ำมำเยี่ยมเยือนและนิเทศติดตำม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร และให้คำแนะนำในกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม เพื่อเป็นแนวทำงให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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นอกจำกนี้ โรงเรี ย นได้ มีกำรประเมินและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมด้ำน
คุณธรรมตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำตำมนโยบำย
และจุดเน้น : กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ 2562
- กำรรำยงำนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีกำรศึกษำ 2561
- กำรรำยงำนผลโครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรมต่อต้ำนอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2561,
2562
- กำรรำยงำนกิจกรรมสอบธรรมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561, 2562
- กำรรำยงำนโครงกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพมำตรฐำนกำรศึ ก ษำตำมนโยบำยและจุ ด เน้ น
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปีกำรศึกษำ 2562
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13. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม
ระหว่างโรงเรียน
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนทั้งทำงด้ำนวิชำกำรควบคู่กับ กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่คงทน โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนให้เป็นแนวเดียวกัน คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำร
อ่ำนออกเขียนได้ ดังนั้น ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในกำรดำเนินกิจกรรมโครงงำน
คุณธรรมระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน จึงส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอิสระของนักเรียน เพื่อเป็นนักเรียน
แกนนำในกำรดำเนินกิจกรรมโครงงำนคุณธรรมเพื่อตอบสนองคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ “มี
ควำมพอเพียง มีวินัยดี และมีจิตอำสำ” ในปีกำรศึกษำ 2563 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นกำรทดแทน
คณะทำงำนเดิมที่จบกำรศึ กษำไปแล้ว จึง ได้ จัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำ ได้แก่ 1) “กลุ่ มจิตอำสำวัยใส”
นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รับผิดชอบโครงงำนคุณธรรม สนองคุณธรรมอัตลักษณ์ “มี
ควำมพอเพียง” 2) “กลุ่มจิตอำสำวัยใส” นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 รับผิดชอบโครงงำน
คุณธรรม สนองคุณธรรมอัตลักษณ์ “ควำมมีวินัย และ 3) “กลุ่มจิตอำสำวัยใส” นักเรียนแกนนำระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 4 รับผิดชอบโครงงำนคุณธรรม สนองคุณธรรมอัตลักษณ์ “มีจิตอำสำ” และดำเนินกำรขอ
อนุญำตผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรจัดตั้งกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร
กลุ่มนักเรียนแกนนำ ได้มีกำรดำเนินกิจกรรม ขยำยผลกำรดำเนินงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมภำยในโรงเรียน โดยกำรเชิญชวนหำสมำชิกในกำรร่วมกลุ่มจิตอำสำวัยใสเพื่อดำเนินกิจกรรม
โครงงำนคุณธรรม ในกิจกรรมหน้ำเสำธงในตอนเช้ำและในระดับสำยชั้น นอกจำกนี้ กลุ่มนักเรียนแกนนำ ได้
มีโอกำสร่วมเป็นวิทยำกรเล่ำประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียน
รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมห้องเรียน เพื่อเป็นกำรพัฒนำผู้นำเยำวชน
ด้ำนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบำลลำดยำว และเพื่อขยำยผลกำรดำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมระหว่ำงโรงเรียนอนุบำลลำดยำวและโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยำยน
2563
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14. นักเรียนมีพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณ ธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบหรือปีที่ผ่าน
มา)
จำกกำรดำเนิ น กิจ กรรมโรงเรียนคุ ณธรรม สพฐ. ของโรงเรี ยนอนุบ ำลลำดยำว กำรดำเนินงำน
โครงงำนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ “มีควำมพอเพียง มีวินัยดี และมีจิต
อำสำ” จำกกำรประเมินเมื่ อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และกำรสอบถำมผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน
พบว่ำ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้ง 3 ด้ำน คิดเป็นร้อยละ
84.99 ของนักเรียนทั้งหมด ดังนี้
- กำรดำเนินโครงงำนคุณธรรมเรื่อง “สร้ำงควำมพอเพียงช่วยโรงเรียนของเรำ” ดำเนินงำนโดย
“กลุ่มคนดีสร้ำงควำมพอเพียง” ประกอบด้วย เด็กหญิงศิรภัสสร อรรถบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่
6/1, เด็กหญิงพิมพ์มำตำ ยำเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1, เด็กหญิงจณิสตำ จันทศุกร์ นักเรียน
ชั้น ประถมศึก ษำปีที่ 6/1, เด็ก ชำยปัณณวิชญ์ เศรษฐีธัญญำหำร นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1และ
เด็กหญิงนวิย ำ นิ่ มยี่ สุ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/1โครงงำนคุณธรรมนี้ ได้นำหลักอริยสัจ 4และ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น แนวทำงในกำรดำเนิน งำนกิจ กรรมโครงงำน ผลปรำกฏว่ำ นักเรียน
โรงเรีย นอนุบ ำลลำดยำวสำมำรถปิดไฟ ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งำนแล้ว และรู้คุณค่ำของพลังงำน
ไฟฟ้ำคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
- กำรดำเนินโครงงำนคุณธรรมเรื่อง “เดินตรงได้มั้ย...ถำมใจเธอดู ” ดำเนินงำนโดย “กลุ่มคนดี
เสริมสร้ำงควำมมีวินัย ” ประกอบด้ว ย เด็ก ชำยณัฎ ฐกรณ์ อำบัล ย์ นักเรีย นชั้นประถมศึก ษำปีที่ 6/1,
เด็ก ชำยณชพล เจริ ญ ผล นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6/1, เด็ ก หญิ ง ณั ฐ ณิ ช ำ อ่ อ นมี นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6/1, เด็กหญิงชนิกำนต์ พิลึก นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/4 และ เด็กหญิงสุพัฒตรำ
เขม้นกสิกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/4 โครงงำนคุณธรรมนี้ ได้นำหลักของระบบ PDCA และอิทธิ
บำท 4 มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกิจกรรมโครงงำน ผลปรำกฏว่ำ นักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำวมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมมีระเบียบวินัยที่ดี และมีระเบียบวินัยในกำรเข้ำแถวและเดินแถว โดย
ปฏิบัติบ่อยๆ หรือปฏิบัติทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.89 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
- กำรดำเนินโครงงำนคุณธรรมเรื่อง “อำสำด้วยจิต พิชิตควำมสกปรก” ดำเนินงำนโดย “กลุ่มคน
ดีอำสำพัฒนำโรงเรียน” ประกอบด้วย เด็กชำยธนวัฒน์ ขำสมอ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1, เด็กหญิง
ฉัตรชนก รักทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1, เด็กชำยโสภณ วรรณอนันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6/3, เด็กชำยภำกร ขันลำ นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/3 และ เด็กหญิงศุภศุตรำ สะมะถะเขตร
กำรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/4 โครงงำนครั้งนี้ ได้นำหลักของระบบ PDCA และฆำรวำสธรรม 4
มำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกิจกรรมโครงงำน ผลปรำกฏว่ำ นักเรียนโรงเรียนอนุบำลลำดยำว มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด กำรแยกขยะ และมีจิตอำสำรู้จักใช้เวลำว่ำงทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม โดยปฏิบัติบ่อยๆ หรือปฏิบัติทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
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15. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
โรงเรียนมีกำรบูรณำกำรกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนร่วมกับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ต่ำง ๆ และกำรทำโครงงำนคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในกำร
แก้ปัญหำร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
16. นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และลงมือปฏิบัติ กิจกรรมต่ำง ๆ
ทำงำนเป็นทีมโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม รู้จักกำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ
ได้แก่ กำรประหยัดพลั งงำนไฟฟ้ำ โดยกำรปิดไฟ-พัดลม ปิดน้ำ เมื่อไม่ใช้งำน กำรเดินแถวไปเรียน ไป
รับประทำนอำหำรอย่ำงเป็นระเบียบ รักษำควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจำกครู
เป็นต้น
17. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. โดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี กำรบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชื่อมโยงสู่เนื้อหำสำระในรำยวิชำที่สอน รวมทั้งกำรปฏิบัติจริงผ่ำนกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น กำรทำงำนกลุ่ม กำรทำโครงงำน กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมควำมสนใจ ผสมผสำนกับกำรมี
ส่วนร่วมในกำรลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนโครงกำร กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ เพื่อเป็นกำรฝึกอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนตลอดเวลำจนติดเป็นนิสัย
18. มีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน
โรงเรี ย นมี ผ ลงำนโครงงำนคุ ณ ธรรมระดั บ ห้ อ งเรี ย น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ ำล 2 ถึ ง ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6 โดยฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรมีกำรประชุม คณะครูทั้งโรงเรียน หัวหน้ำ
สำยชั้น และผู้ เกี่ย วข้อง ชี้แ จงให้ รั บ ทรำบนโยบำยและรู ปแบบกำรจัดกิ จกรรมโครงงำนคุณธรรมของ
ห้องเรียน มอบหมำยให้หัวหน้ำสำยชั้นประชุมคณะครูในสำยชั้นร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม โดยให้
ครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษำโครงงำนคุณธรรม ทั้งนี้ จะบูรณำกำรเป็นโครงกำรของห้องเรียนหรือในรำยวิชำก็
ได้ แต่ต้องมีกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ลงสู่กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
ด้วย

19

การกาหนดเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์)
คุณธรรมเป้าหมาย
1. มีควำมพอเพียง

2. มีวินัยดี

3. มีจิตอำสำ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร
ครู
1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำเมื่อ 1. ใช้อุปกรณ์ใน
ไม่ใช้งำน
กำรเรียน กำรสอน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง กำรทำงำนอย่ำง
คุ้มค่ำ
ประหยัดตำมควำม
จำเป็น
2. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ 1. มำทำงำนและ
และเต็มเวลำ
เข้ำสอนตรงเวลำ
2. พูดจำสุภำพ
2. ส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมกำหนด
3. พูดจำสุภำพ
ปฏิบัติหน้ำที่ทั้งในและ ช่วยเหลืองำนของ
นอกเวลำ
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

นักเรียน
1. รับประทำนอำหำร
กลำงวันหมดถำด
2. ใช้อุปกรณ์กำรเรียน
อย่ำง ประหยัด
3. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. เดินแถวเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. พูดจำสุภำพ
1. รักษำควำมสะอำด
ทิ้งขยะลงถังขยะ
เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่ง
จำกครู
2. ช่วยเหลืองำน
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

วิธีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
โรงเรียนมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำรนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมตระหนัก และควำมเข้ำใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ให้ทุกคนรับทรำบนโยบำย เป้ำหมำยที่โรงเรียนจะ
ดำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน และผลที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน เกิดควำมตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง
โดยเริ่มจำกกำรค้นหำปัญหำ สำเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและ คุณธรรมที่ใช้ในกำร
แก้ปัญหำซึ่งดำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2562 โดยใช้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) ระดับโรงเรียน
ระดับสำยชั้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกำรกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ และแนวทำงกำร
ดำเนินงำนให้แก่โรงเรียน
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2. การสร้างแกนนา
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว มีกำรสร้ำงแกนนำทั้งครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ โดยผ่ำนกำรอบรม
โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ครูแกนนำและ
นักเรียน แกนนำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แล้ว
นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรอบรมนำมำขยำยผลกำร สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ทุกคน
ในโรงเรียน โดยกำรเป็นพี่เลี้ยงนำพำทุกคนร่วมกันปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ กำหนด
3. การประชุมระดมสมอง
- การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ให้คณะครู คณะกรรมกำรนักเรียน และนักเรียนทุกสำยชั้น ได้มีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่ำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำงในแต่ละด้ำน เพื่อมุ่ง
แก้ไขประเด็นปัญหำที่กลุ่มได้ค้นพบ ดังนี้
1. สำรวจและระดมควำมคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน
2. รวบรวมปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขและสำเหตุจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ
3. จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน
4. เลือกปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 3 ปัญหำ
5. ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นและมีควำมสอดคล้องกับปัญหำและ
สำเหตุที่ค้นพบ
- การกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
1. โรงเรียนสำรวจปัญหำและระดมควำมคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำร กลุ่มครู และ
กลุ่มนักเรียน เพื่อค้นหำคุณธรรมเป้ำหมำยของโรงเรียน
2. รวบรวมปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขและสำเหตุ
3. จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 3 ปัญหำ
4. ร่วมกันวิเครำะห์คุณธรรมที่ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่กลุ่มได้ค้นพบ
5. ร่วมกันระดมควำมคิด จัดทำตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่ำต้อง
ปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำงในแต่ละด้ำน

21
4. การจัดทาตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
โรงเรียนมีกำรประชุมร่วมกันระดมควำมคิด พิจำรณำนำคุณธรรมเป้ำหมำยมำกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่ำย มำจัดทำเป็นตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนี้
คุณธรรมเป้าหมาย
1. มีควำมพอเพียง

2. มีวินัยดี

3. มีจิตอำสำ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ผู้บริหาร
ครู
1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำเมื่อ 1. ใช้อุปกรณ์ใน
ไม่ใช้งำน
กำรเรียนกำรสอน
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง กำรทำงำนอย่ำง
คุ้มค่ำ
ประหยัดตำมควำม
จำเป็น
2. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ 1. มำทำงำนและ
และเต็มเวลำ
เข้ำสอนตรงเวลำ
2. พูดจำสุภำพ
2. ส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมกำหนด
3. พูดจำสุภำพ
ปฏิบัติหน้ำที่ทั้งในและ ช่วยเหลืองำนของ
นอกเวลำ
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

นักเรียน
1. รับประทำนอำหำร
กลำงวันหมดถำด
2. ใช้อุปกรณ์กำรเรียน
อย่ำง ประหยัด
3. ปิดไฟ ปิดพัดลม
เมื่อไม่ใช้งำน
1. เดินแถวเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. พูดจำสุภำพ
1. รักษำควำมสะอำด
ทิ้งขยะลงถังขยะ
เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่ง
จำกครู
2. ช่วยเหลืองำน
โรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ

การกาหนดวิธีบรรลุเป้าหมาย
1. การวางแผน/การจัดทาโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณธรรม
ของโรงเรียนสู่กำรทำงำนปกติตำมกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียน และนำกระบวนกำร
บริ ห ำรกำรประกั น คุณภำพสถำนศึก ษำด้ว ยศำสตร์พระรำชำ (UCDS Model) มำใช้ใ นกำรดำเนินงำน
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน โดยมีกำรประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทรำบ ร่วมกันวำงแผนกำร
ดำเนินงำน มอบหมำยผู้รับผิดชอบชัดเจน และดำเนินงำนตำมแผนภูมิกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม มีกำร
นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนโรงเรี ยนคุณธรรมและนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง จึ งเกิดเป็นกระบวนกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์
พระรำชำสู่ ก ำรพั ฒ นำโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมของโรงเรี ย นอนุ บ ำลลำดยำว ( U-C-D-S Moral school of
Anubanlatyao Model)
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2. การเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้บริหำร ครู และนักเรียน มีกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งกำย วำจำ ใจ ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง
ตำมบทบำทหน้ำที่และระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น กำรพูดสุภำพ กำรตรงเวลำ กำรแต่งกำยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ด้วยกำรยกย่องชื่นชม
หน้ ำ เสำธง ให้ เ กีย รติบั ตรแสดงควำมชื่ นชมในกำรเป็ นแบบอย่ำ งที่ ดี และนัก เรี ยนสำมำรถนำไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
ทุกคนในโรงเรี ยนได้ร่ วมมือกันพัฒ นำสภำพแวดล้ อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม มีกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยำกำศ ร่มรื่น สะอำด สวยงำมน่ำอยู่ ปลอดภัย มีป้ำยพระบรมรำโชวำท
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ในบริเวณโรงเรียน
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และให้ข้อคิดเตือนใจ สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง
สำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต
โรงเรียนได้ดำเนินกำรปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น ปรับปรุงอำคำรเรียนให้สวยงำม เพิ่มแหล่ง
กำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนต่ำง ๆ ของนักเรียน
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4. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน
คณะครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้บูรณำกำรคุณธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โดยครูจะเป็นผู้คอยดู แล แนะนำ และให้คำปรึกษำในกำรทำงำนต่ำง ๆ ของนักเรียนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยให้สำเร็จ มีกำรเชื่อมโยงเข้ำสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นภำพชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้นและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
5. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กำรบู ร ณำกำรคุณ ธรรมในกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น เช่ น ลู ก เสื อ -เนตรนำรี กำรบ ำเพ็ ญสำธำรณ
ประโยชน์ โดยกำรให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่
กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ เช่น ควำมมีวินัย - นักเรียนแต่งกำยถูกต้องตำมกฎระเบียบด้วยกำรแต่งชุด
ลูกเสือ และนักเรียนร่วมกันพัฒนำโรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่มีใครบังคับ กำรร่วมทำบุญและทำ
ควำมดี ด้วยกำรเป็นจิตอำสำช่วยชุมชนถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์ ในกำรสอบธรรมสนำมหลวงของ
พระภิกษุ-สำมเณรที่ได้บวชและศึกษำพระธรรมวินัย ตลอดในพรรษำของปีกำรศึกษำ 2563 ในระหว่ำงวันที่
26-29 กันยำยน 2563 ณ วัดศรีสุธรรมำรำม อำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
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โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน
คุณธรรมเป้าหมาย
คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

ชื่อโครงงาน
1. มดน้อยน่ำรัก
2. วำงให้ดี มีระเบียบ ดูเรียบร้อย
3. ทำนอย่ำงไรไม่ให้เหลือ

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. หนูน้อยเจ้ำระเบียบ
2. สร้ำงวินัยเด็กดี ด้วยนิทำน
คุณธรรม
3. ห้องสะอำดด้วยสองมือเรำ

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. กำรเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ
ของนักเรียน
2. ออมดีมีเงินเก็บ
3. วำงดีๆ มีวินัย
4. วินัยสร้ำงได้ด้วยตัวเรำ
5. วินัยดีเริ่มที่กำรแต่งกำย
6. ออมวันนี้จะมีกินในวันหน้ำ

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. รองเท้ำเข้ำที่
2. รองเท้ำเข้ำที่
3. รองเท้ำเข้ำที่
4. รองเท้ำเข้ำที่
5. รองเท้ำเข้ำที่

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. ห้องเรียนสวย เรำช่วยกัน
2. ออมวันละนิด มีสิทธิ์ใช้เงินก้อน
3. วำงเรียง เคียงคู่ ดูดี
4. ของทุกชิ้นมีค่ำ รู้จักรักษำให้ดี
5. จิตอำสำ “พำสะอำด”

ผู้รับผิดชอบ (นร.ชั้น)
นักเรียนชั้น อ.2/1
นักเรียนชั้น อ.2/2
นักเรียนชั้น อ.2/3
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้นอนุบำล 2
นักเรียนชั้น อ.3/1
นักเรียนชั้น อ.3/2
นักเรียนชั้น อ.3/3
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้นอนุบำล 3
นักเรียนชั้น ป.1/1
นักเรียนชั้น ป.1/2
นักเรียนชั้น ป.1/3
นักเรียนชั้น ป.1/4
นักเรียนชั้น ป.1/5
นักเรียนชั้น ป.1/6
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.1
นักเรียนชั้น ป.2/1
นักเรียนชั้น ป.2/2
นักเรียนชั้น ป.2/3
นักเรียนชั้น ป.2/4
นักเรียนชั้น ป.2/5
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.2
นักเรียนชั้น ป.3/1
นักเรียนชั้น ป.3/2
นักเรียนชั้น ป.3/3
นักเรียนชั้น ป.3/4
นักเรียนชั้น ป.3/5
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.3
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คุณธรรมเป้าหมาย
คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

ชื่อโครงงาน
1. กำจัด แยกแยะ เพิ่มมูลค่ำ
พำโรงเรียนสะอำด
2. ระเบียบแถวดี เพรำะมีวินัย
3. ห้องเรียนน่ำอยู่ รู้วินัย มีใจอำสำ
4. กำรฝึกระเบียบกำรรักษำของใช้
ส่วนตัว
5. กิจกรรมจิตอำสำเพื่อพัฒนำ
“กำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง”

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. ควำมมีระเบียบวินัยเริ่มได้ที่
กำรแต่งกำย
2. รองเท้ำ...เข้ำที่ ดูดีทุกเมื่อ
3. เช้ำนี่...หน้ำเสำธง
4. ประหยัดวันนี้ สบำยวันหน้ำ
5. กินดี มีวินัย

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง
คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

1. รวมพลังกำจัดขยะ
2. ป.6/2 รวมพลังประหยัดไฟ
3. จะวำง จะเรียง ขอเพียงใส่ใจ
4. ป.6/4 หน้ำตำดี วจีเจ๋งอ่ะ
5. พูดดีเป็นศรีแก่ปำก

คุณธรรมที่ 1 มีควำมพอเพียง

อนุบำลลำดยำวรวมใจ ลดใช้
พลังงำน

คุณธรรมที่ 2 มีวินัยดี

ขำว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ (นร.ชั้น)
นักเรียนชั้น ป.4/1
นักเรียนชั้น ป.4/2
นักเรียนชั้น ป.4/3
นักเรียนชั้น ป.4/4
นักเรียนชั้น ป.4/5
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.4
นักเรียนชั้น ป.5/1
นักเรียนชั้น ป.5/2
นักเรียนชั้น ป.5/3
นักเรียนชั้น ป.5/4
นักเรียนชั้น ป.5/5
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.5
นักเรียนชั้น ป.6/1
นักเรียนชั้น ป.6/2
นักเรียนชั้น ป.6/3
นักเรียนชั้น ป.6/4
นักเรียนชั้น ป.6/5
ครูที่ปรึกษำ : ครูประจำชั้นใน
สำยชั้น ป.6
กลุ่ม “จิตอำสำวัยใส”
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ครูที่ปรึกษำกลุ่ม :
1. นำงเกษร เทศนำ
2. นำยสุชำติ คำพร
3. ว่ำที่ร.ต.หญิง อิศรำ อำจบำรุง
กลุ่ม “จิตอำสำวัยใส”
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ครูที่ปรึกษำกลุ่ม :
1. นำงชุติมำ เกษสุภะ
2. นำงสุภมำส ทวีผล
3. นำยพรชัย สุภำตำ
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คุณธรรมเป้าหมาย
คุณธรรมที่ 3 มีจิตอำสำ

ชื่อโครงงาน
อลย. อำสำ พำพี่-น้องทำควำมดี

ผู้รับผิดชอบ (นร.ชั้น)
กลุ่ม “จิตอำสำวัยใส”
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ครูที่ปรึกษำกลุ่ม :
1. นำงณฐพรรณ อยู่ยงค์
2. นำงปรำณี สังข์ทอง
3. นำงลัดดำวัลย์ คำพร

เครือ่ งมือสาคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดาเนินงาน
โรงเรียนมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและควำม
เข้ำใจเรื่องโรงเรีย นคุณธรรม ให้ทุกคนรับทรำบนโยบำยและเป้ำหมำยที่โ รงเรียนจะดำเนินกำรพัฒ นำ
โรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน และผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิด
ควำมตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
2. การสร้างแกนนา (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติ กำรกระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. แล้วนำมำถ่ำยทอดให้กับเพื่อนครู และทำหน้ำที่อบรมเพื่อนครูในโรงเรียน และคัดเลือกนักเรียนแกน
น ำเข้ำรั บ กำรอบรมเชิงปฏิบั ติ กำรกำรทำโครงงำนคุณธรรม เพื่อนำมำขยำยผลให้ กับเพื่อน ๆ ภำยใน
ห้องเรีย น โดยมีครู แกนนำเป็นทีมงำนของโรงเรียนที่ช่วยให้กำรดำเนินงำนพัฒ นำโรงเรียนคุณธรรมให้
ดำเนินกำรไปตำมเป้ำประสงค์ของโรงเรียน
3. การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ
โรงเรียนมีกำรนิเทศติดตำมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเป็นทำงกำร ได้แก่
ผู้บริหำร หัว หน้ำ กลุ่มงำนแต่ล ะฝ่ำย หน้ำหน้ำสำยชั้น และหั วหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นผู้นิเทศให้
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันแก้ปัญหำ
ทำให้ได้องค์ควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ยังได้รับกำรนิเทศ
ติดตำมโดยท่ำนศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับเขตพื้นที่เข้ำมำเยี่ยม
เยือนและนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร ให้คำแนะนำในกำรดำเนินงำนโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทำงให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ
กำรส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น คุณ ธรรมจริย ธรรมของนักเรีย นนั้ น มี ควำมเกี่ย วข้ องกั บกลุ่ ม บุคคลทั้ ง ใน
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้นักเรียนเห็นเชิงประจักษ์ โรงเรียนมีกำรส่งเสริม
สนับสนุนและเสริมแรงด้วยกำรคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีกำรประกำศ
ยกย่อง ชื่นชม มอบเกียรติบัตร และกระตุ้นให้เกิดกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี นอกจำกนี้ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นตัวอย่ำงให้สำธำรณชนรับรู้กำรทำควำมดี และจัดนิทรรศกำรให้นักเรียนได้ นำเสนอผลงำนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน และระหว่ำงโรงเรียน
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5. การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้มีกระบวนกำรสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน โดย
ร่วมกันพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมกำรสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้เพิ่มขึ้น
โดยท่ำนผู้บริหำรให้โอกำสทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล คำแนะนำ ให้โอกำสร่วมทำ ร่วม
แก้ ไ ขปั ญ หำและร่ ว มชื่ น ชมควำมส ำเร็ จ ในกำรพั ฒ นำโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม มี ก ำรประชุ มคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรประชุมชี้แจงผู้ปกครอง กำรประชุมคณะครู และนักเรียน เพื่อ ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมควำมดีในรูปแบบต่ำง ๆ โดยใช้แผนพัฒนำโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติกำรโรงเรียนเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง มอบหมำยให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกัน
ทำโครงงำนคุณธรรมในระดับชั้นเรียน ซึ่งเป็นโครงงำนที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันทำ ทุกคน
มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนที่ทำอยู่ให้ขับเคลื่อนไปสู่คุณธรรมเป้ำหมำยที่กำหนดตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
6. การทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน ( After Action Review : AAR )
โรงเรี ย นได้ ท บทวนวิ เ ครำะห์ ห ลั ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน (After Action Review) ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำร
ดำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงำนที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันทำ กำรบูรณำ
กำรคุณธรรมสู่กำรจัดกำรเรียนรู้และแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมของโรงเรียน โดยคุณครูแต่ละท่ำนที่พบ
เจอปัญหำต่ำง ๆ จะนำมำเสนอในที่ประชุม เพื่อร่วมกันหำวิธีกำรแก้ไข และนำแนวคิด แนวทำงกำรปฏิบัติ
และสำมำรถนำไปใช้กับนักเรียนแล้วได้ผลดี ก็จะนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุม และช่วยกันสร้ำง
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณธรรม ร่วมสรุปผลที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นองค์
ควำมรู้ แนวทำงกำรปฏิบั ติที่ดีที่ใช้ในกำรพัฒ นำคุณธรรมอัตลั กษณ์ของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในกำร
นำไปใช้จริงในครั้งต่อไป และทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใน
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
ด้ำนวิช ำกำรและกิจ กรรมพัฒ นำผู้ เรี ยนร่ว มกันภำยในโรงเรียน โดยกำรรวมกลุ่ มทำกิจ กรรมโครงงำน
คุณธรรมระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน เพื่อเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มีควำมต่อเนื่อง
จัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนในโรงเรียน โรงเรียนได้นำเสนอผลงำนโครงงำนที่เป็น
แบบอย่ำงสู่สำธำรณะ อำทิเช่น กำรจัดนิทรรศกำรโครงงำนคุณธรรมบูรณำกำรร่วมกับกิจกรรมวันภำษำไทย
วันวิทยำศำสตร์ กำรเข้ำร่วมในกำรแข่งขันกิจกรรมโครงงำนคุณธรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ
นอกจำกนี้ โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้สร้ำงเครือข่ำยภำยนอกโรงเรียน โดยกำรไปเป็นวิทยำกรใน
กำรให้ ควำมรู้และแนวทำงกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยำยน 2563 ในกำรนี้ได้นำตัวอย่ำงโครงงำน
คุณธรรมระดับโรงเรียนและโครงงำนคุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย
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8. การประเมินผลและการนาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินงาน
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว มีกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำรตำมตัวชี้วัด โดยใช้ วิธีกำรกำรสังเกต
พฤติกรรม กำรสอบถำมนั กเรีย นและผู้ปกครอง กำรประเมินเชิงประจักษ์ จำกประเมิน กำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมพบว่ำ ผู้บริหำร คณะครู มีพฤติกรรมเชิงบวกมำกขึ้น ตระหนัก และปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร ปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่สำเร็จลุล่วงอย่ำงดี เข้ำร่ว มกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นแบบอย่ำงที่ดี แต่ในด้ำนของนักเรียนพบว่ำ มีนักเรียนบำงส่วน
ยังไม่ได้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย ได้แก่ กำรเดินแถวไม่เป็นระเบียบ หยอกล้อกันขณะเดินแถว ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้ำ
ไม่ประหยัด ขำดจิตสำธำรณะ ทิ้งขยะไม่ลงถัง เป็นต้น ซึ่งคณะทำงำนจะได้รวบรวมข้อมูลนำมำวิเครำะห์
และปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปพัฒนำกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
9. การประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทรำบ
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณธรรมให้กับนักเรียน ดังนี้
1. จัดประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนทั้งจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยใน
โรงเรี ย น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และเวปไซต์ โ รงเรี ย น http://www.anubanlatyao.ac.th. ทำงเฟสบุ ค โรงเรี ย น
https://www.facebook.com/anubanlatyaoschool.
2. บูรณำกำรโดยนำคุณธรรมอัตลักษณ์สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน
3. นำเสนอผลกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยกำรจัดนิทรรศกำรทั้งภำยในภำยและภำยนอก
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)
1. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน
นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติโครงงำน
คุณธรรม มีใจรักในควำมพอเพียง ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อไม่ใช้ มีวินัยดี
ตั้งแต่กำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนกำรเดินแถว กำรมีจิตอำสำ รู้จักกำรแยกขยะ รักษำ
ควำมสะอำด ทิ้งขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจำกครู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น รู้จักกำรทำงำนเป็นทีมโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม เรียนรู้กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
กำรให้ค วำมร่ว มมือ ระหว่ำ งเพื่อ น ๆ ในห้อ งเรีย น กำรเป็น ผู้นำผู้ต ำมที่ดี มีทัก ษะกำรคิด วิเ ครำะห์
กำรวำงแผนกำรทำงำน กำรแก้ปัญหำ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับประเทศที่สูงขึ้น ดังนี้

29

30

31

32

33

34

35

36

37
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

จานวน

ป. 1
201
ป. 2
204
ป. 3
203
ป. 4
189
ป. 5
204
ป. 6
206
รวม
1,207
เฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน

จานวน/ร้อยละของคุณลักษณะและค่านิยมที่ดขี องนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง กาลังพัฒนา

จานวน

ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
18
0
2
6
26

0.00
0.00
8.87
0.00
0.98
2.91
2.15

201 100.00
204 100.00
185 91.13
189 100.00
202 99.02
200 97.09
1,181 97.85
97.87

0.00

0.00

0.00

2.13

*หมำยเหตุ จำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ระดับ 2 ขึ้นไป

ร้อยละการมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

100%

0.98

98%
96%
94%
92%

2.91

2.13

97.09

97.87

8.87
100.00

100.00

100.00

99.02

90%
91.13

88%
86%

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

38
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ป. 1
201
ป. 2
204
ป. 3
203
ป. 4
189
ป. 5
204
ป. 6
206
รวม
1,207
เฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน

จานวน/ร้อยละการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้วยความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง กาลังพัฒนา

จานวน

ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

201
204
203
189
202
205
1204

100.00
100.00
100.00
100.00
99.02
99.51
99.75

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
2
1
3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.49
0.25

99.76

0.00

0.00

0.00

0.24

*หมำยเหตุ จำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 5 กิจกรรม ขึ้นไป

ร้อยละการมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
100%
0.24

100%

0.49

100%

0.98

99%
99%

100.00

100.00

100.00

100.00
99.76

99%

99.51

99%

99.02

99%
98%

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา
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นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ป. 1
201
ป. 2
204
ป. 3
203
ป. 4
189
ป. 5
204
ป. 6
206
รวม
1,207
เฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน

จานวน/ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง กาลังพัฒนา

จานวน

ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

183
190
186
176
187
190
1112

91.04
93.14
91.63
93.12
91.67
92.23
92.13

15
10
12
10
11
9
67

7.46
4.90
5.91
5.29
5.39
4.37
5.55

3
4
5
3
4
6
25

1.49
1.96
2.46
1.59
1.96
2.91
2.07

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
2
1
3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.49
0.25

92.14

5.55

2.06

0.00

0.24

*หมำยเหตุ จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรประเมินตำมแบบประเมินกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
100%

1.49

98%

96%
94%

7.46

1.96
4.90

0.98

0.49

1.96

2.91

5.39

4.37

5.55

91.67

92.23

92.14

1.59

2.46

5.29
5.91

0.24
2.06

92%
90%
88%

91.04

93.14

93.12

91.63

86%

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

40
นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ป. 1
201
ป. 2
204
ป. 3
203
ป. 4
189
ป. 5
204
ป. 6
206
รวม
1,207
เฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน

กาลังพัฒนา

ร้อยละ

ยอดเยี่ยม

จานวน/ร้อยละข้อมูลน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง

จานวน

ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

174
163
180
158
152
165
992

86.57
79.90
88.67
83.60
74.51
80.10
82.19

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27
41
23
31
52
41
215

13.43
20.10
11.33
16.40
25.49
19.90
17.81

0.00

82.22

0.00

0.00

17.78

*หมายเหตุ จานวนนักเรียนตามข้อมูลน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของนักเรียน

ร้อยละข้อมูลน้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

13.43

20.10

86.57

79.90

ยอดเยี่ยม

11.33

16.40

88.67

83.60

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

25.49

19.90

17.78

74.51

80.10

82.19

กาลังพัฒนา

41
นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ป. 1
201
ป. 2
204
ป. 3
203
ป. 4
189
ป. 5
204
ป. 6
206
รวม
1,207
เฉลี่ยร้อยละ
ของโรงเรียน

จานวน/ร้อยละการมีสขุ ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง กาลังพัฒนา

จานวน

ระดับ
ชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

178
185
187
175
182
187
1094

88.56
90.69
92.12
92.59
89.22
90.78
90.64

17
14
11
10
12
10
74

8.46
6.86
5.42
5.29
5.88
4.85
6.13

6
5
5
4
8
8
36

2.99
2.45
2.46
2.12
3.92
3.88
2.98

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
2
1
3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.98
0.49
0.25

90.66

6.13

2.97

0.00

0.24

*หมำยเหตุ จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรประเมินตำมแบบประเมินกำรมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

ร้อยละการมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
100%
98%

2.99

2.45

96%
94%

92%

8.46

6.86

0.98

0.49

3.92

3.88

2.12

2.46

0.24
2.97

5.29

5.42

5.88

4.85

6.13

90.78

90.66

90%
88%
86%
84%

88.56

90.69

92.59

92.12

89.22

82%

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

42
นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
รายการ
นักเรียนที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูง
ตำมเกณฑ์อำยุ
นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม
ที่สมบูรณ์
เฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน

จานวน
นักเรียนทั้งหมด
(คน)

จานวน/ร้อยละการมีสขุ ภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

1,207

82.22

ดีเลิศ

1,207

90.66

ยอดเยี่ยม

100.00

86.44

ดีเลิศ

โรงเรียนมีการดาเนินการเพือ่ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
1.1 นักเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย เข้ำร่วมกิจกรรมตำมประเพณี วันสำคัญและ
ท้องถิ่น 5 กิจกรรมขึ้นไป
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
3.1 นักเรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรม
อนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข
4.2 นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย สุขภำพจิต
อำรมณ์ และสังคมที่สมบูรณ์
เฉลี่ยร้อยละ มาตรฐานที่ 1
ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
90

97.87

90

97.87

90

99.76

90

99.76

90

92.14

90

92.14

90

86.44

90

82.22

90

90.66

90

94.05

สรุปผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
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2. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครู
กำรพัฒนำตนเองตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนำงำน กำรมำทำงำนและ
เข้ำสอนตรงเวลำ พูดจำสุภำพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกำรสอน ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
กำหนด ช่วยเหลืองำนของโรงเรียนด้วยควำมเต็มใจ ใช้อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนและกำรทำงำนอย่ำง
ประหยัดตำมควำมจ ำเป็น ปิ ดไฟ ปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งำน ออกแบบกิจกรรมบูรณำกำรคุณธรรมเข้ำกับ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน

3. ผลทีเ่ กิดขึ้นกับผู้บริหาร
ผู้บ ริ ห ำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒ นำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้ นำในกำรขับเคลื่ อนพัฒ นำ
โรงเรียนคุณธรรม บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม มีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำและเต็มเวลำ ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ พูดจำสุภำพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี
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4. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับโรงเรียน
จำกกระบวนกำรพัฒนำโรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลั กกำร รูปแบบ และวิธีกำรที่
หลำกหลำยให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิด
องค์ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติที่ดี จึงสำมำรถรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
เมื่อวันที่ 19-20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ดังนี้
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นอกจำกนี้ โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมดีต้องมีที่ยืน ระดับ 1 ดำว และ 2 ดำว
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5. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัวของนักเรียน
ผู้ป กครองเห็ น กำรเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของลู ก มีกำรพัฒนำตนเองด้ำนระเบียบวินัย มีควำม
รับผิดชอบในกำรเรียน กำรทำกำรบ้ำน กำรเข้ำนอน–ตื่นนอนตรงเวลำ เพื่อมำให้ทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
และมีกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน ทำให้ผู้ปกครองเห็นควำมสำคัญและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้ควำมร่วมมือในกำร
ดูแลนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมำกขึ้น

6. ผลทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน
ชุมชนและหน่วยงำนในชุมชน ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อ
เป็นเยำวชนที่ดีของสังคม เข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้ำนกำลังทรัพย์ สิ่งของต่ำง ๆ และกำรเป็น
วิทยำกรให้ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ
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องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดาเนินงาน
1. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
องค์ควำมรู้ของนักเรียนเกิดจำกกำรขับเคลื่อนโครงงำนคุณธรรม (Project Moral) เพื่อกระตุ้นให้
คุณครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ตำมกระบวนกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์
พระรำชำสู่ ก ำรพั ฒ นำโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมของโรงเรี ย นอนุ บ ำลลำดยำว (U-C-D-S Moral school of
Anubanlatyao Model) เป็นกระบวนกำรจัดกำรดำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมตำมศำสตร์พระรำชำ ในกำร
ส่งเสริมกำรทำควำมดีทั้งระบบของโรงเรียนอนุ บำลลำดยำว โดยกำรฝึกให้ผู้เรียนเป็นเจ้ำของกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในรูปแบบโครงงำนคุณธรรม จะต้องได้มำหรือเกิดจำกควำมสนใจและควำมคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง
โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่กำรมี
คุณธรรมเป้ำหมำย 3 ประกำร หรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีควำมพอเพียง มีวินัยดี มีจิตอำสำ
อันจะนำไปสู่กำรเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่ำงสมบูรณ์และยั่งยืน
2. แนวปฏิบัติทดี่ ี
1. สร้ ำงควำมตระหนั ก รู้ ควำมเข้ำใจให้ กั บครู นัก เรียน ผู้ ป กครอง ท ำให้ กำรด ำเนินงำน
โรงเรียนนคุณธรรมก้ำวสู่ควำมสำเร็จ
2. นักเรียนทุกคนเป็นเจ้ำของโครงงำนคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม
3. บูรณำกำรคุณธรรมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
4. มีโครงกำร/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมแผนงำนหลักของโรงเรียนตอบสนองคุณธรรม
อัตลักษณ์
5. จัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้และนำไปพัฒนำ
6. กำรพัฒ นำกำรทำงำนมีควำมเป็นระบบ ตำมกระบวนกำรบริห ำรกำรประกัน คุณภำพ
สถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบำลลำดยำว (U-C-D-S
Moral school of Anubanlatyao Model) และใช้ระบบ PDCA นักเรียนทำงำนเป็นทีม ร่วมคิดร่วมทำ
7. มีกำรนิเทศติดตำม มีแผนปฏิบัติกำร ตัวบ่งชี้
3. บทเรียนทีไ่ ด้รับ
จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมด้วยกำรให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำ
ด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดบทเรียน ดังนี้
1. กำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วม กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม ต้องสร้ำงควำมตระหนัก ควำม
เข้ำใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจตรงกันและเกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน
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2. กำรบูรณำกำรคุณธรรมกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในโรงเรียน คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน กำรนำคุณธรรมบูรณำกำร
เชื่อมโยงเข้ำสู่กำรเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนอย่ำงหลำกหลำย และสอดคล้องกับ
คุณธรรมอัตลั กษณ์ของโรงเรี ย นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำมำปฏิบัติสู่กำรหล่ อหลอมบ่มเพำะด้ำน
คุณธรรมให้เกิดขึ้น
3. นักเรียนทำได้ตำมศักยภำพ จำกกำรที่ครูออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เปิดโอกำสให้นักเรียน
ได้ค้นหำปัญหำ สำเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหำ แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำงำนเป็นทีมโดยใช้กระบวนกำร
กลุ่ มร่ว มคิด ร่ วมทำ ฝึ กทักษะ กำรคิดวิ เครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรเป็นผู้ นำผู้ ตำมที่ดี กำรประเมินผล
กำรสรุปงำน กำรนำเสนองำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจและกล้ำที่จะแสดง
ควำมสำมำรถของตนเอง
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
นำมำพัฒนำต่อยอดได้อย่ำงต่อเนือง กำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรได้รับกำรยกย่องชมเชย ทำให้
เกิดควำมภำคภูมิใจ
5. กำรพัฒนำครูและพัฒนำนักเรียนแกนนำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
บรรลุตำมเป้ำหมำย คือ ให้กลุ่มบุคคลทุกฝ่ ำยมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลง กำรดำเนิ น กำรต้องทำอย่ ำงต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีกำรพัฒ นำครูผู้ส อนให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ปฏิบั ติไ ด้แ ละพัฒ นำนั กเรี ย นแกนน ำเป็น ทีม งำนของโรงเรีย นที่ ช่ว ยให้ ก ำรด ำเนิน งำนพัฒ นำโรงเรีย น
คุณธรรมสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ของโรงเรียน
6. กำรนิเทศติดตำม จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครองอย่ำง
กัลยำณมิตร ได้สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน มีข้อเสนอแนะสนับสนุนกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
แนะนำกำรจัดทำคุณธรรมเป้ำหมำย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนกำรมีส่ วนร่วม กำรใช้โครงงำน
คุณธรรมของนักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ทำให้ครูเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงพัฒนำไปสู่
โรงเรียนคุณธรรมได้อย่ำงชัดเจน และจำกกำรนิเทศภำยในอย่ำงกัลยำณมิตร ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกัน
แก้ ปั ญ หำท ำให้ เ กิ ด กำรยอมรั บ ร่ ว มกั น ได้ อ งค์ ค วำมรู้ ม ำใช้ ใ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ บ รรลุ
เป้ำหมำยต่อไป

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
1. กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน โรงเรียนได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน บรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทำให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ
2. บทบาทผู้บริหาร ผู้บริหำรสถำนศึกษำตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณธรรมเป็น
ผู้นำในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึ กษำซึ่ง
นำไปสู่กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน สร้ำงขวัญและกำลังใจให้
คำปรึกษำกับคณะครูและนักเรียนในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. มีครูแกนนาและนักเรียนแกนนา ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“โครงงำนคุณธรรม” ฝึกทำโครงงำนคุณธรรม (Moral Project) แล้วนำมำขยำยผลให้กับเพื่อนในโรงเรียน
เข้ำใจ เป็นกลุ่มที่มีควำมสำคัญ และเป็นทีมหลักในกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำย
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4. การนิเทศติดตาม จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ได้มำนิเทศ
ติดตำมแบบกัลยำณมิตร คอยให้คำปรึกษำข้อแนะนำ ชี้แนะแนวทำงที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมได้ชัดเจนมำกขึ้น สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับ
โรงเรียน คณะครู ในกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหำร ครูและนักเรียน
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
5. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล กำรพัฒนำพฤติกรรมของนักเรียนต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลำย
ฝ่ ำยทั้งในโรงเรี ย น ครอบครั ว และชุมชน ที่ตระหนักและเห็ นควำมส ำคั ญ จึงให้ ควำมร่ ว มมือส่ งเสริ ม
สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ กับนักเรียนเห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของกำรมีคุณธรรม จึงนำไปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์มำกขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค
1. โครงกำรตำมนโยบำยมีมำก เป้ำหมำย
คล้ำยคลึง กัน เช่น โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ,
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โครงกำร
โรงเรียนสุจริต, กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตำมกำรประเมินภำยใน
สถำนศึกษำ ทำให้ครูและบุคลำกรมีภำระงำนมำก
ขึ้น ทำให้ทำงำนได้ไม่เต็มที่
2. กำรด ำเนิ น งำนโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมต้ อ งมี ก ำร
ดำเนิ น กำรอย่ ำงเป็ น กระบวนกำร มี แผนผั งกำร
ดำเนินงำน มีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ
3. กำรประเมิน โครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียน
ควรจัดทำเป็ นรู ป เล่ม และสรุ ป เป็นภำพรวมของ
โรงเรียน
2. กำรทำโครงงำนคุณธรรมต้องมีกำรดำเนินกำร
ทั้งโรงเรียน แต่กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่ ชั้น ป.
1 – ป. 6 นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น อนุ บ ำล 2 ถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ป.2 ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ด้วยตนเองได้ทั้งหมด

การเสนอแนะของผู้นิเทศ
- ให้ ค รู บู ร ณำกำรจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ แ ละ
แผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียน ที่ทำอยู่
ปรับเข้ำกับงำนนโยบำยของหน่วยงำนให้ขับเคลื่อน
ไปสู่เป้ำหมำยที่กำหนด
- ปรั บลดกิ จ กรรมที่ซ้ ำซ้ อ น หรื อรวมกิ จกรรมที่
คล้ำยคลึงกันให้ทำร่วมกัน
- ดำเนินกิจกรรมตำมบริบทของโรงเรียน
- ให้โรงเรียนจัดทำแผนผังกำรดำเนินงำน เพื่อให้มี
แนวทำงในกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม
- ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแบบประเมิ น กำรด ำเนิ น
โครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนเป็นรูปเล่ม
- ให้ครูที่ปรึกษำชวนคิดตั้งคำถำม ชวนทำไปตำม
ขั้นตอน ให้แรงเสริมยกย่องชมเชยและให้กำลังใจ
กับนักเรียนในกำรดำเนินกิจกรรม

การดาเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
1. โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ให้คุณครูบูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และแผนงำน/ โครงกำร/
กิจกรรมของโรงเรียนที่ทำอยู่ ปรับเข้ำกับงำนนโยบำยของหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยที่กำหนด
ได้ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน หรือรวมกิจกรรมที่คล้ำยคลึงกันให้ทำร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมตำมบริบทของ
โรงเรี ย น และจั ด ท ำแผนผั ง กำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ มี แ นวทำงในกำรด ำเนิ น งำนที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ตำม
กระบวนกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำด้วยศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนอนุบำลลำดยำว (U-C-D-S Moral school of Anubanlatyao Model)

50
2. โรงเรียนอนุบำลลำดยำว ได้ จัดทำแบบประเมินกำรดำเนินโครงงำนคุณธรรมระดับโรงเรียนเป็น
รูปเล่ม เพื่อให้ง่ำยต่อกำรประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และสะดวกในกำรรวบรวมข้อมูล
3. โรงเรีย นอนุบ ำลลำดยำว ได้ ม อบหมำยให้ค รูที่ป รึก ษำนัก เรีย นในระดับ ชั้น อนุบ ำล 2 ถึง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ป.2 อธิบำยชี้แจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำโครงงำนคุณธรรมในแต่ละขั้นตอนช้ำ ๆ
แล้วใช้เทคนิคชวนคิดชวนทำ ชื่นชม ในแต่ละขั้นตอน ทำให้นักเรียนเรียนรู้และร่วมกันดำเนินกำรได้ใน
ระดับ ชั้น อนุ บำล 2 และ 3 ครู ป ระจ ำชั้นเป็นผู้ กำหนดโครงงำนขึ้นมำเอง เพื่อฝึ กและปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนไปก่อน เพื่อให้มีพื้นฐำนก่อนขึ้นระดับประถมศึกษำ

ความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้
จำกกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำนทุกขั้นตอน มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำร
ให้ควำมสำคัญและเป็นผู้นำในกำรขับเคลื่อนพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม ครูมีกำรพัฒนำตนเองตำมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนำงำน นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและกำรลงมือปฏิบัติ โครงงำน ทำงำนเป็นทีมโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม รู้จักกำรเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี
โรงเรียนมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ บริเวณโรงเรียนให้สะอำดร่มรื่นน่ำอยู่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ จำกกำรปฏิบัติ
โดยใช้ แ นวคิ ด หลั ก กำร รู ป แบบและวิ ธี ก ำรที่ ห ลำกหลำยให้ ทุ ก คนได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์ควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในกำรพัฒนำ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลงชื่อ

ผูร้ ำยงำน
(ว่ำที่ร.ต.หญิงอิศรำ อำจบำรุง)
ครูโรงเรียนอนุบำลลำดยำว

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นำยสุเจน ชำญธัญกรณ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลำดยำว

ลงชื่อ

พยำน

(นำยปรีดี กะระกล)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลลำดยำว
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ภาคผนวก

52

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 1 ดาว

53

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว

54

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 3 ดาว

55

รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน้น : กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2562

56

นวัตกรรมของผู้บริหาร
แบบรายงานผลการจัดงานการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA Award “กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา (UCDS Model)”

57

นวัตกรรมของผู้บริหาร
แบบรายงานผลการจัดงานการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA Award “กระบวนการบริหารการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา (UCDS Model)”

58

นวัตกรรมของครูผู้สอน
แบบรายงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
การดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

59

นวัตกรรมของครูผู้สอน
แบบรายงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
การดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

60

นวัตกรรมของครูผู้สอน
แบบรายงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)
การดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19

61

หนังสือโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ที่ ศธ 04074.079/106
ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากร

62

หนังสือโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ที่ ศธ 04074.079/106
ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากร

63

หนังสือโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ ศธ 04074.159/599
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องตอบรับการเป็นวิทยากร

64

หนังสือโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ ศธ 04074.159/599
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องตอบรับการเป็นวิทยากร

65

หนังสือโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ที่ ศธ 04074.079/109
ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่องขอขอบคุณ

66

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้คัดเลขเป็น คิดเลข
คล่องเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563

67

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 296/2563
ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่องขออนุญาตจัดตั้งกลุม่ นักเรียนในการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563

68

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 296/2563
ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่องขออนุญาตจัดตั้งกลุม่ นักเรียนในการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563

69

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 282/2563
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตนาคณะครูและนักเรียนแกนนาไปให้
ความรู้และแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

70

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 282/2563
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตนาคณะครูและนักเรียนแกนนาไปให้
ความรู้และแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

71

แบบบันทึกการเยี่ยมชม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงงานคุณธรรม

72

แบบบันทึกการเยี่ยมชม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงงานคุณธรรม

73

แบบบันทึกการเยี่ยมชม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงงานคุณธรรม

74

แบบบันทึกการเยี่ยมชม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงงานคุณธรรม

75

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 291/2563
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 และขออนุมัติการ
ดาเนินงานโครงงานคุณธรรม

76

หนังสือบันทึกข้อความโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 291/2563
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 และขออนุมัติการ
ดาเนินงานโครงงานคุณธรรม

77

โครงงานคุณธรรม
ระดับโรงเรียน

78

โครงงานคุณธรรม
“อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน”

จัดทาโดย
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กชายดนัยณัฐ นิคมขา
2. เด็กหญิงปาลิตา ตราชู
3. เด็กหญิงสลินทิพย์ ทรัพย์ศรี
4. เด็กหญิงนวิยา นิ่มยี่สุ่น
5. เด็กหญิงนวพร ทัดแก้ว
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

79

โครงงานคุณธรรม
“อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน”
จัดทาโดย
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กชายดนัยณัฐ นิคมขา
2. เด็กหญิงปาลิตา ตราชู
3. เด็กหญิงสลินทิพย์ ทรัพย์ศรี
4. เด็กหญิงนวิยา นิ่มยี่สุ่น
5. เด็กหญิงนวพร ทัดแก้ว

ครูที่ปรึกษา
1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางเกษร เทศนา
3. นายสุชาติ คาพร
4. ว่าที่ร.ต.หญิง อิศรา อาจบารุง

ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
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ชื่อโครงงาน
ชื่อนักเรียน

“อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน”
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กชายดนัยณัฐ นิคมขา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงปาลิตา ตราชู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3. เด็กหญิงสลินทิพย์ ทรัพย์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
4. เด็กหญิงนวิยา นิ่มยี่สุ่น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
5. เด็กหญิงนวพร ทัดแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
คุณครูที่ปรึกษา 1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางเกษร เทศนา
3. นายสุชาติ คาพร
4. ว่าที่ร.ต.หญิง อิศรา อาจบารุง
โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ
โครงงานคุณธรรม “อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน”
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจิตอาสาวัยใส
จากการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พบว่านักเรียนหลาย ๆ ห้อง เมื่อ
หมดคาบเรียนแล้วมักเดินออกจากห้องโดยไม่ ได้ปิดไฟ ไม่ปิดพัดลม หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อย จึงทาให้
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กาลังประสบกับปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มี
จานวนมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีจานวนนักเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการจานวนหลายห้อง จึงทาให้มี
ความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น
กลุ่มจิตอาสาวัยใจ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียน จึงได้คิดทาโครงงาน
คุณธรรม เรื่องอนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะความ
พอเพียง ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้รู้คิด รู้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคุณธรรม เรื่องอนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน ได้จัดทาขึ้นในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี เนื่องจากการได้รับการอนุเคราะห์จากคุณครูหลายท่าน ผู้จัดทาใคร่ขอเอ่ยนามเพื่อเป็นการสรรเสริญดัง
รายนามต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการโรงเรียน นายสุ เจน ชาญธัญ กรณ์ ผู้ อ านวยการโรงเรียนอนุ บ าล
ลาดยาวที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายในโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณ ครูเกษร เทศนา คุณ ครู สุช าติ คาพร และคุณ ครูอิศรา อาจบารุง ที่ให้ คาแนะน า
ขั้นตอนในการจัดทาโครงงาน และการจัดทารูปเล่มรายงาน และการดาเนินกิจกรรมโครงงานทุกขั้นตอน
คณะผู้จัดทา
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
จากการสังเกตพฤติกรรมในแต่ละวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พบว่านักเรียนหลาย ๆ
ห้อง เมื่อเรียนเสร็จแล้ว มักเดิน ออกจากห้องเรียนโดยไม่ปิดไฟ-ปิดพัดลมในห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียนหรือ
ห้ องปฏิ บั ติการต่าง ๆ จึ งทาให้ สิ้ น เปลื องพลั งงานไฟฟ้ า ซึ่งเป็น ปั ญ หาที่ต่ อเนื่ องมาจากปีการศึ กษา 2562
ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักเรียนใช้เวลาในการอยู่บ้านมากขึ้น ทาให้เกิดความ
เคยตัว ไม่มีความรับผิดชอบช่วยกันในการประหยัดพลังงาน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ามีจานวนลดน้อยลง สังเกตได้จากยังมีห้องเรียนหลายห้องเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้
กลุ่ ม จิ ตอาสาวัยใส ได้ตระหนั กถึงความส าคัญ ของพลังงานไฟฟ้ าภายในโรงเรียน จึงได้คิดท า
โครงงานคุณธรรมเรื่อง “อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดี
โดยเฉพาะความพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้รู้คิด รู้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่ อ ให้ นั กเรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลลาดยาว มี ความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนั ก ถึงการอนุ รัก ษ์
พลังงานไฟฟ้า
2. เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ภายในห้ องเรียนและ
ภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า และสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก ร้อยละ 50
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า และสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก ร้อยละ 100
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ภายในห้องเรียนและภายใน
โรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ปัญหาคือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวไม่ประหยัดไฟ และสาเหตุของปัญหา
คือ นักเรียนเปิดไฟ เปิดพัดลมตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ห้อง ไม่ปิดไฟ ไม่ปิดพัดลม
ก่อนออกจากห้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษา 2562 และเมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา-19 ท าให้ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถมาเรี ย นที่ โรงเรี ย นได้ ต ามปกติ เมื่ อ
สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง นักเรียนได้มาโรงเรียนตามปกติแล้ว จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมในการประหยัด
พลังงานมีลดน้อยลง สังเกตได้จากยังมีห้องเรียนหลายห้องมีไฟฟ้าเปิดทิ้งไว้
ดังนั้น กลุ่มจิตอาสาวัยใส จึงได้มีการศึกษาคุณธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
หาวิธีการดาเนินงาน ได้ดังนี้คือ
1. อริยสัจ 4
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงแห่งพระอริยะ สาหรับการดับทุกข์ เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
อันประกอบด้วยธรรม 4 ประการ คือ
1. ทุกข์ คือ ความทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
2. สมุทัย คือ มูลเหตุหรือต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น
3. นิโรธ คือ สิ่งที่ใช้ดับทุกข์
4. มรรค คือ แนวทางแห่งการดับทุกข์
คุณสมบัติของอริยสัจ 4
1. เป็นความจริงที่พระอริยะรู้แจ้ง (ตรัสรู้)
2. เป็นความจริงที่พระอริยะพึงมี
3. เป็นความจริงที่ทาให้เป็นอริยะ
4. เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ และไม่มีวันหักล้างได้
ขั้นตอนการเข้าถึงอริยสัจสี่ 4 ประการ คือ
1. การรับรู้
การรับรู้ คือ ความเข้าใจในสิ่งที่มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 6 ที่นามาสู่สิ่งที่กาย และใจตนไม่
ปรารถนา เรียกว่า ทุกข์
2. การใช้ปัญญา
การใช้ปัญญา คือ การคิด วิเคราะห์เหตุแห่งที่มาของความทุกข์นั้น โดยใช้พื้นฐานแห่งความรู้ของตน
ที่มีมาจนรู้แจ้งในเหตุ และผลในสิ่งเหล่านั้น เรียกว่า สมุทัย
3. การกาหนดสิ่งดับทุกข์
การกาหนดสิ่งดับทุกข์ เป็นขั้นหลังจากที่รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วจึงใช้ปัญญากาหนดเครื่องดับทุกข์ คือ
การยอมรับในทุกข์ด้วยความเข้าใจในความจริงของทุกสรรพสิ่ง เรียกว่า นิโรธ
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4. การปฏิบัติ
การปฏิบัติ คือ การดาเนินตามแนวทางที่ช่วยส่งเสริมเครื่องดับทุกข์หรือทาให้เกิดการดับทุกข์ คือ
มรรคมีองค์ 8
จากศึกษา คุณธรรมเรื่องอริยสัจ 4 ทาให้ได้แนวทางในการดาเนินกิจกรรม ตามขั้นตอนของอริสัจ 4
ดังนี้
1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาภายในโรงเรียน คือ นักเรียนไม่ประหยัดไฟฟ้า
2. สมุทัย ได้แก่ สาเหตุของปัญหา คือ นักเรียนเปิดไฟ เปิดพัดลมตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ทิง้ ไว้เมื่อออกจากห้องนั้นๆ ไม่ปิดไฟ ไม่ปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียนต่าง ๆ
3. นิโรธ ได้แก่ หนทางแก้ปัญหา คือ การกาหนดโครงงานคุณธรรม เรื่องอนุบาลลาดยาวรวมใจ ลด
ใช้พลังงาน ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
4. มรรค ได้แก่ วิธีการแก้ปัญหา คือ ดาเนินงานตามขั้นตอนกิจกรรมของโครงงานคุณธรรมที่กาหนด
ไว้ เช่น การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ การทาป้ายเตือนก่อนออกจากห้อง เป็นต้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
สานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปัญ ญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิน ไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมี เหตุ ผ ล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับ ความพอเพี ยงนั้น จะต้องเป็น ไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
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โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่ อ นไขความรู้ ประกอบด้ ว ย ความรอบรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ช าการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรอบด้ า น
ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
จากศึ ก ษา คุ ณ ธรรมเรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ท าให้ ได้ แ นวทางในการด าเนิ น กิ จ กรรม
ตามขั้นตอนของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
3 ห่วง คือ
1. พอประมาณ ได้แก่ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และประหยัด ใช้ระยะเวลา
ในการทากิจกรรมโดยไม่กระทบต่อการเรียน
2. มีเหตุผล ได้แก่ นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปัญหาภาวะโลกร้อน
3. มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ได้ แ ก่ นั ก เรีย นรู้จัก และตระหนั ก รู้คุ ณ ค่ าของพลั งงาน ให้ เกิด พฤติ กรรมการ
ประหยัด อนุรักษ์ และช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน
2 เงื่อนไข คือ
1. คุณธรรม ได้แก่ รู้จักการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์ หวงแหน และความรับผิดชอบ
2. ความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ซึ่งมีผลต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
นักเรียนได้เรียนรู้การใช้พลังงานที่ นั ก เรี ยนมี พ ฤติ กรรมการใช้ ไฟฟ้ า นักเรียนรู้จักและตระหนักรู้คุณค่า
มีป ระสิ ท ธิภ าพ และประหยั ด ใช้ อย่างถูกวิธี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ของพลังงาน ให้เกิดพฤติกรรมการ
ระยะเวลาในการทากิจกรรมโดยไม่ เกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าต่ อ ประหยั ด อนุ รั ก ษ์ และช่ ว ยลด
กระทบต่อการเรียน
ปัญหาภาวะโลกร้อน
ปริมาณการใช้พลังงาน
คุณธรรม
ความรู้
รู้จักการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์ หวงแหน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ซึ่งมีผลต่อปัญหา
และความรับผิดชอบ
ภาวะโลกร้อน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงงาน ใช้ระบบอริยสัจ 4 ดาเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยดังนี้
ขั้นทุกข์ (ปัญหา) และ ขั้นสมุทัย (สาเหตุของปัญหา)
1. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา วางแผนการดาเนินงาน ร่วมกับ
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
2. ตัง้ กลุ่มจิตอาสาวัยใส แกนนานักเรียนด้านความพอเพียง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการนักเรียน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขั้นนิโรธ (หนทางแก้ปัญหา)
1. เลือกทาโครงงานคุณธรรมเรื่อ ง อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน เสนอครูที่ปรึกษาเพื่อขอ
คาแนะนา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
2. เสนอโครงงานคุณธรรมให้ท่านผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบอนุมัติ
ขั้นมรรค (วิธีการแก้ปัญหา)
ดาเนินกิจกรรมโครงงาน ดังนี้
1. ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในห้องเรียน
และในโรงเรียนช่วงกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง
2. ติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าตามห้องเรียนและบริเวณสถานที่สาคัญภายในโรงเรียน
3. ให้นักเรียนหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน เป็นนักสารวจน้อยในการสังเกตพฤติกรรมการปิดไฟ ปิดพัด
ลมของเพื่อน ๆ
4. วัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมตนเองในการปิดไฟ ปิดพัดลม เครื่องมือการ
วัดผล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
6. ช่วงระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2563
งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าวัสดุ กระดาษ หมึกพิมพ์
2 ค่าจัดป้ายนิทรรศการ
รวม
แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณจากโรงเรียน

100
150
250

บาท
บาท
บาท

250

บาท
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ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ความพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก :
นักเรียนรู้จักความพอเพียงในการประหยัดไฟฟ้า และปิดไฟ
ปิดพัดลมทุกครั้งหลังเลิกเรียนหรือออกจากห้องเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล :
การสังเกตพฤติกรรมการปิดไฟ ปิดพัดลม
เครื่องมือการวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ช่วงระยะเวลา :
ตลอดปีการศึกษา 2563

90
8
บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ปัญหา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไม่ปิดไฟปิดพัดลมหลังเลิกเรียนหรือออกจากห้องเรียน
สาเหตุของปัญหา
นักเรียนเปิดไฟ เปิดพัดลมตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ห้องแล้ว ไม่ปิดไฟไม่ปิด
พัดลมก่อนออกจากห้องเรียนต่าง ๆ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าและสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก ร้อยละ 50 ของ
จานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า และสามารถปิดไฟปิดพัดลมภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องให้ใครบอก ร้อยละ 100
ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
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ผลการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ผล
จากการดาเนิ นโครงงานคุณ ธรรม “อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน” ของโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ได้ดาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นมา และได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะ ๆ
ทุกสิ้นเดือน ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ดังนี้
1. นั กเรีย นทาแบบสังเกตพฤติกรรมตนเองทุกสิ้นเดือน โดยนักเรียนชั้น ป.1-3 ครูประจาชั้นเป็น
ผู้ประเมิน นักเรียนชั้น ป.4-6 นักเรียนประเมินตนเอง
2. สมาชิกกลุ่มจิตอาสาวัยใสแต่ละห้องเรียนรวบรวมแบบประเมินฯ มาวิเคราะห์ข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
90.00 – 100.00 ดีเยี่ยม
ร้อยละ
80.00 – 89.99 ดีมาก
ร้อยละ
70.00 – 79.99 ดี
ร้อยละ
50.00 – 69.99 พอใช้
ร้อยละ
00.00 – 49.99 ปรับปรุง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการปิดไฟ ปิดพัดลมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
หลังจากดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเป็นระยะๆ (กันยายน)

ที่
1
2
3
4
5
6

นักเรียนระดับชั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวนนักเรียน
ที่มพี ฤติกรรมด้านความพอเพียง
คิดเป็นร้อยละ

นักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียน

170
200
213
205
190
201

ทาทุกครั้ง/
สม่าเสมอ
36
131
81
55
123
105

ทาเป็น
บางครั้ง
133
68
117
150
58
86

1,179

531

612

36

100.00

45.04

51.91

3.05

ไม่ทาเลย
1
1
15
0
9
10

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการสังเกตพฤติกรรมการปิดไฟ ปิดพัดลมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว หลังจากดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ประจาเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
ความพอเพียง โดยทาเป็นบางครั้ง มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.91 รองลงมาทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ คิด
เป็นร้อยละ 45.04 และ ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 3.05
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บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานตามหลักอริยสัจ 4 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดาเนิน กิจกรรมโครงงาน “อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน” จากการดาเนินกิจกรรม
โครงงานคุณ ธรรม ในเดือนกัน ยายน ปี การศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนอนุบ าลลาดยาวมี
พฤติกรรมด้านความพอเพียงในการปิดไฟ ปิดพัดลมโดยทาเป็นบางครั้ง มีจานวนมากที่สุด ที่สุด คิดเป็นร้อยละ
51.91 รองลงมาทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 45.04 และ ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 3.05
ข้อเสนอแนะ
1. ประสานคุณครูประจาชั้นในการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน โดยการใช้แรง
เสริม เช่น ให้รางวัลสาหรับนักเรียนที่ทาสม่าเสมอ เป็นต้น
2. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ ความพอเพียงในการปิดไฟ ปิดพัดลม และเพิ่มเติมเรื่องของ
การประหยัดน้า
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บรรณนานุกรม
การทาโครงงานคุณธรรม. จากเว็บไซต์ http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/home/rucak
-kab-khorng-ngan-khunthrrm/swn-prakxb-khxng-khorng-ngan-khunthrrm. สืบค้นเมื่อ
4 กันยายน 2563.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. จากเว็บไซต์ http://www.chaipat.or.th/site_content/item/35792010-10-08-05-24-39.html. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2563.
อริยสัจ 4. จากเว็บไซต์ https://thaihealthlife.com/. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2563.
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ภาคผนวก
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แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน โครงงานคุณธรรม "อนุบาลลาดยาวรวมใจ ลดใช้พลังงาน”
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2563
ประจาเดือน...................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่……….…
ผู้บันทึกข้อมูล..........................................................................................
ให้ใส่คะแนนประเมินพฤติกรรม ( 0, 1, 2 ) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

รวมเฉลี่ย

นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ระดับคุณภาพ
90.00 – 100.00
80.00 – 89.99
70.00 – 79.99
50.00 – 69.99
00.00 – 49.99

เมื่อเห็นมีไฟและพัดลมเปิดอยู่
สามารถปิดได้โดยไม่มีใครบอก

นามสกุล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
ได้คะแนน 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

ปิดไฟและปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งาน

ชื่อ

รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความ
พอเพียง และการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า

ที่

ปิดไฟและปิดพัดลม เมือ่ ออกจาก
ห้องเรียน

พฤติกรรมด้านความพอเพียงในการปิดไฟ-ปิดพัดลม

สรุปผลการประเมิน
ทาทุกครั้ง.............คน คิดเป็นร้อยละ.............
ทาเป็นบางครั้ง.....คน คิดเป็นร้อยละ.............
ไม่ทาเลย..............คน คิดเป็นร้อยละ.............
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ภาพการดาเนินงานโครงงาน
กลุ่มจิตอาสาวัยใส

ให้ความรู้เรื่องความพอเพียงและการประหยัดพลังงาน
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ติดป้ายเตือนและรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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ติดป้ายเตือนและรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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โครงงานคุณธรรม
“ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ”

จัดทาโดย
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กหญิงเฉิดนภา ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงอภิชญา อาจเอื้อ
3. เด็กหญิงวริษฐา แช่มบารุง
4. เด็กหญิงวรัญญา คงดิษ
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บัวคลี่

ครูที่ปรึกษา
1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางชุติมา เกษสุภะ
3. นางสุภมาส ทวีผล
4. นายพรชัย สุภาตา

ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
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ชื่อโครงงาน
ชื่อนักเรียน

“ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ”
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บัวคลี่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กหญิงวริษฐา แช่มบารุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กหญิงเฉิดนภา ครุฑจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
4. เด็กหญิงอภิชญา อาจเอื้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
5. เด็กหญิงวรัญญา คงดิษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
คุณครูที่ปรึกษา 1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางชุติมา เกษสุภะ
3. นางสุภมาส ทวีผล
4. นายพรชัย สุภาตา
โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
โครงงานคุณธรรม “ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ”
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจิตอาสาวัยใส
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว นักเรียนส่วนใหญ่ยังเดินไม่เป็นแถวไม่ว่า
จะเป็นการเดินขึ้นห้องเรียนหรือเวลาเปลี่ยนคาบเรียน และการเดินแถวในการรับอาหารซึ่งเกิดจากนักเรียนขาด
จิตสานึกในการปฏิบัติการเดินแถว มีการหยอกล้อ ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติสิ่งดี ๆ ให้กับตนเองและ
โรงเรียน ขาดความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
กลุ่ มจิ ตอาสาวัยใส ได้ตระหนั กถึงความสาคัญของความมีระเบียบวินัย ภายในโรงเรียนจึงได้คิดท า
โครงงานคุณธรรม เรื่องขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะ
ความมีวินัย ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้เป็นผู้มีวินัยในการเข้าแถวและการเดินแถว
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคุณธรรมเรื่อง “ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ” ได้จัดทาขึ้นในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี เนื่องจากการได้รับการอนุเคราะห์จากคุณครูหลายท่าน ผู้จัดทาใคร่ขอเอ่ยนามเพื่อเป็ นการสรรเสริญดัง
รายนามต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการโรงเรียน นายสุ เจน ชาญธัญ กรณ์ ผู้ อ านวยการโรงเรียนอนุ บ าล
ลาดยาวที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายในโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณครูชุติมา เกษสุภะ, คุณครูสุภมาส ทวีผล และคุณครูพรชัย สุภาตา ที่ให้คาแนะนา
ขั้นตอนในการจัดทาโครงงาน การจัดทารูปเล่มรายงาน และการดาเนินงานตลอดทุกกิจกรรม
คณะผู้จัดทา
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ก
ข
ค
1
2
3
5
7
8
9
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว นักเรียนส่วนใหญ่ยังเดินไม่เป็นแถวไม่
ว่าจะเป็นการเดินขึ้นห้องเรียนหรือเวลาเปลี่ยนคาบเรียน และการเดินแถวในการรับอาหารซึ่งเกิดจากนักเรียน
ขาดจิตสานึกในการปฏิบัติการเดินแถว มีการหยอกล้อ ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง
และโรงเรียน ขาดความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
กลุ่มจิตอาสาวัยใส ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความมีระเบียบวินัยภายในโรงเรียนจึงได้คิดทา
โครงงานคุณธรรม เรื่องขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะ
ความมีวินัย ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้เป็นผู้มีวินัยในการเข้าแถวและการเดินแถว
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดี
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว
3. เพื่อปลูกฝังความมีวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดีและ
มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดี และมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว ร้อยละ 50 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดี และมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลลาดยาว มี ค วามรู้แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ที่ ดี
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว
3. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่ดี
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ปัญหาคือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวเดินไม่เป็นแถว ไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้น
ห้องเรียนหรือเวลาเปลี่ยนคาบเรียน และการเดินแถวในการรับอาหาร มีการหยอกล้อ ไม่มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติสิ่งดี ๆ ขาดความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ จึงได้มีการศึกษาคุณธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการหาวิธีการดาเนินงาน ได้ดังนี้คือ
อิทธิบาท 4
อิทธิบ าท แปลว่า บาทฐานแห่งความสาเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุ ถึงความสาเร็จ
ตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสาเร็จในสิ่งใด ต้องทาตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจาแนกไว้เป็น
4 คือ
1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
ธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกาลังใจ
อันแรก ที่ทาให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ
วิริ ย ะ คือความพากเพี ย ร หมายถึง การการะท าที่ ติดต่ อ ไม่ขาดตอน เป็น ระยะยาว จนประสบ
ความสาเร็จ คานี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง
จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทาสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้
เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คานี้ รวมความหมาย ของคาว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่
วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่ งความสาเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ
ขึ้นไปตลอดเวลา คานี้ รวมความหมาย ของคาว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่
ดังนั้น จึงนามาใช้ในโครงงานคุณธรรม เรื่องขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ดังนี้
1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
ได้แก่ การเต็มใจทา
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
ได้แก่ การแข็งใจทา
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
ได้แก่ การตั้งใจทา
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ได้แก่ การเข้าใจทา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงงาน ใช้ขั้นตอน PDCA ดาเนินการแก้ปัญหาดังนี้
ขั้นวางแผน (P=Plan)
1. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา วางแผนการดาเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
2. ตั้งกลุ่มจิตอาสาวัย ใส แกนนานัก เรียนด้านความมีวินัย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เลือกทาโครงงานคุณธรรม เรื่องขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง เสนอครูที่ปรึกษาเพื่อ
ขอคาแนะนา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
4. เสนอโครงงานคุณธรรมให้ท่านผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบอนุมัติ
ขั้นดาเนินงาน (D=Do)
1. ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ โดยยึด
หลักการเดินชิดขวา
2. ให้นักเรียนปฏิบัติในการขึ้นและลงบันไดให้เป็นระเบียบ เดินชิดขวาเป็นหลัก
3. ให้นักเรียนหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน เป็นผู้นาในการจัดระเบียบแถว และสังเกตพฤติกรรม
การเข้าแถวและเดินแถวของเพื่อน ๆ
ขั้นตรวจสอบ (C=Check)
1. วัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธี การสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว-เข้าแถว เครื่องมือการ
วัดผล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว-เข้าแถว
ขั้นปรับปรุง (A=Action)
1. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
2. ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น
งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าวัสดุ กระดาษ หมึกพิมพ์
2 ค่าจัดป้ายนิทรรศการ
รวม
แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณจากโรงเรียน

100
150
250

บาท
บาท
บาท

250

บาท
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ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย :
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก :
มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว

ความมีวินัย
นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดีและ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล :
เครื่องมือการวัดผล :
ช่วงระยะเวลา :

การสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว-เข้าแถว
แบบสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว-เข้าแถว
ตลอดปีการศึกษา 2563
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ปัญหา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวเดินไม่เป็นแถว ไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นห้องเรียนหรือเวลาเปลี่ยน
คาบเรียน และการเดินแถวในการรับอาหาร มีการหยอกล้อ
สาเหตุของปัญหา
นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติสิ่งดี ๆ ขาดความมีระเบียบวินัย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดีและ
มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดี และมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว ร้อยละ 50 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยที่ดี และมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวและเดินแถว ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ผล
จากการด าเนิ น โครงงานคุณ ธรรม “ขาว-แดง สดใส ฝึ กวินัยด้ วยตนเอง ” ของโรงเรียนอนุบ าล
ลาดยาว ได้ดาเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ได้ทาตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะๆ
ดังนี้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงานคุณธรรมครั้งนี้ ให้คุณครู ชั้น ป.1-2 และหัวหน้านักเรียนทุกห้อง
ตั้งแต่ชั้น ป.3 – ป.6 เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมการเดินแถว-เข้าแถวของห้องตนเอง ทุกสิ้นเดือน ดังนี้
1. สังเกตพฤติกรรมการเดินแถว – เข้าแถว ทุกวัน และสรุปผลทุกสิ้นเดือน
2. เกณฑ์การประเมิน คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
3. ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90.00 – 100.00
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ดีมาก
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ดี
ร้อยละ 50.00 – 69.99
พอใช้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ปรับปรุง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว – เข้าแถว ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
หลังจากดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (เดือนกันยายน)

ที่
1
2
3
4
5
6

นักเรียนระดับชั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวนนักเรียน
ที่มพี ฤติกรรมด้านความพอเพียง
คิดเป็นร้อยละ

นักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียน

170
200
213
205
190
201

ทาทุกครั้ง/
สม่าเสมอ
48
113
73
106
129
97

ทาเป็น
บางครั้ง
121
86
122
99
56
95

1,179

566

579

34

100.00

48.01

49.11

2.88

ไม่ทาเลย
1
1
18
0
5
9

จากตารางที่ 1 พบว่า การสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว – เข้าแถว ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว หลังจากดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ประจาเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
ความมีวินัย โดยทาเป็นบางครั้ง มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.11 รองลงมา ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ คิด
เป็นร้อยละ 48.01 และ ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 2.88

110
7
บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานตามระบบ PDCA และอิทธิบาท 4 มาเป็นแนวทางใน
การดาเนินกิจกรรมโครงงาน “ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง ” จากการดาเนินกิจกรรมโครงงาน เดือน
กันยายน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความมีวินัย โดยทาเป็นบางครั้ง มีจานวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.11 รองลงมา ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 48.01 และ ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 2.88
ข้อเสนอแนะ
1. คุณครูประจาชั้นแต่ละชั้นควรช่วยกวดขันเรื่องระเบียบวินัยในการเข้าแถว-เดินแถวให้กับนักเรียน
2. ควรมีการเสริมแรง โดยการจัดประกวดความมีระเบียบวินัยมอบรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจให้กับห้องเรียนที่มีความเป็นระเบียบวินัยมากที่สุด เป็นต้น
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บรรณนานุกรม
การทาโครงงานคุณธรรม. จากเว็บไซต์ http://moralproject-rooboy.wattaopoon.ac.th/home/rucakkab-khorng-ngan-khunthrrm/swn-prakxb-khxng-khorng-ngan-khunthrrm. สืบค้นเมื่อวันที่
4 กันยายน 2563.
อิทธิบาท 4. จากเว็บไซต์ http://www.learntripitaka.com/scruple/Itibaht4.html. สืบค้นเมื่อวันที่
4 กันยายน 2563.
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ภาคผนวก
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แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัย โครงงานคุณธรรม “ขาว-แดง สดใส ฝึกวินัยด้วยตนเอง”
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2563
ประจาเดือน...................................

รวมเฉลี่ย

นักเรียนไม่หยอกล้อกันขณะเข้า
แถว-เดินแถว

นามสกุล

นักเรียนเข้าแถวเองได้โดยไม่ต้อง
ให้ครูหรือกรรมการนักเรียนมา
จัดระเบียบ

ชื่อ

นักเรียนขึ้นและลงบันไดเป็น
ระเบียบเดินชิดขวาเป็นหลัก

ที่

นักเรียนมีความรู,้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการเดินแถว
อย่างเป็นระเบียบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่……………………
ผู้บันทึกข้อมูล..............................................................................................
ให้ใส่คะแนนประเมินพฤติกรรม ( 0, 1, 2 ) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
พฤติกรรมการเข้าแถว-เดินแถว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมจานวน (คน)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/
สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
ได้คะแนน 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90.00 – 100.00 ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ดีมาก
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ดี
ร้อยละ 50.00 – 69.99 พอใช้
ร้อยละ 00.00 – 49.99 ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน
ทาทุกครั้ง.........คน คิดเป็นร้อยละ.............
ทาเป็นบางครั้ง.........คน คิดเป็นร้อยละ.............
ไม่ทาเลย.................คน คิดเป็นร้อยละ.............
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ภาพผลการดาเนินงานโครงงาน
กลุ่มจิตอาสาวัยใส สายชั้น ป.5

ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

12

115
นักเรียนฝึกการเข้าแถวให้ตรง และการเดินแถวเข้าเรียนและทุกครั้งที่เดินไปยังสถานที่ต่าง ๆ
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โครงงานคุณธรรม
“อลย. อาสา พาพี-่ น้องทาความดี”

จัดทาโดย
1. เด็กหญิงสุมลรัตน์ เทียนสาริกิจ
2. เด็กหญิงขวัญมนัส ล้วนโต
3. เด็กหญิงณัฐณิชา สามงามจันทร์
4. เด็กหญิงกฤติมา กสิธิกสิกรรม
5. เด็กหญิงจิรกาญจน์ โกมุทเพชร
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
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โครงงานคุณธรรม
“อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี”

จัดทาโดย
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กหญิงสุมลรัตน์ เทียนสาริกิจ
2. เด็กหญิงขวัญมนัส ล้วนโต
3. เด็กหญิงณัฐณิชา สามงามจันทร์
4. เด็กหญิงกฤติมา กสิธิกสิกรรม
5. เด็กหญิงจิรกาญจน์ โกมุทเพชร

ครูที่ปรึกษา
1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางณฐพรรณ อยู่ยงค์
3. นางปราณี สังข์ทอง
4. นางลัดดาวัลย์ คาพร

ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
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ชื่อโครงงาน
ชื่อนักเรียน

“อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี”
กลุ่มจิตอาสาวัยใส
1. เด็กหญิงสุมลรัตน์ เทียนสาริกิจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
2. เด็กหญิงขวัญมนัส ล้วนโต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
3. เด็กหญิงณัฐณิชา สามงามจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
4. เด็กหญิงกฤติมา กสิธิกสิกรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
5. เด็กหญิงจิรกาญจน์ โกมุทเพชร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
คุณครูที่ปรึกษา 1. นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางณฐพรรณ อยู่ยงค์
3. นางปราณี สังข์ทอง
4. นางลัดดาวัลย์ คาพร
โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
โครงงานคุณธรรม “อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี”
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจิตอาสาวัยใส
จากการสังเกตบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มีขยะเป็นจานวนมากเนื่องจาก
นักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทิ้งขยะ ไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จึงทาให้นักเรียนทิ้งขยะต่างๆ
ลงไปรวมในถังเดียวกัน เมื่อขยะเต็มถังแล้วก็ยังทิ้งทับถมไปอีกจนขยะล้นออกมานอกถัง และปลิวเกลื่อนกลาด
ทั่วบริเวณโรงเรียน ทาให้โรงเรียนสกปรกไม่น่ามอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วย
กลุ่มจิตอาสาวัยใส จึงคิดหาวิธีการจัดการปัญหาขยะเหล่านี้ให้หมดไป โดยการทาโครงงานคุณธรรม
เรื่อง อลย. อาสา พาพี่ -น้องทาความดี ขึ้น เพื่อปลูกจิตสานึก ในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคุณธรรมเรื่อง “อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี” ได้จัดทาขึ้นในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี เนื่องจากการได้รับการอนุเคราะห์จากคุณครูหลายท่าน ผู้จัดทาใคร่ขอเอ่ยนามเพื่อเป็นการสรรเสริญดัง
รายนามต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการโรงเรียน นายสุ เจน ชาญธัญ กรณ์ ผู้ อ านวยการโรงเรียนอนุ บ าล
ลาดยาวที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายในโรงเรียน
ขอขอบคุณ คุณ ครูณ ฐพรรณ อยู่ยงค์ , คุณ ครูปราณี สังข์ทอง และคุณ ครูลัดดาวัล ย์ คาพร ที่ให้
คาแนะนาขั้นตอนในการจัดทาโครงงาน และการจัดทารูปเล่มรายงาน และการดาเนินกิจกรรมโครงงานทุก
ขั้นตอน
คณะผู้จัดทา
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ค
สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ก
ข
ค
1
2
7
9
11
12
13
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
จากการสังเกตบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มีขยะเป็นจานวนมากเนื่องจาก
นักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทิ้งขยะ ไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จึงทาให้นักเรียนทิ้งขยะต่างๆ
ลงไปรวมในถังเดียวกัน เมื่อขยะเต็มถังแล้วก็ยังทิ้งทับถมไปอีกจนขยะล้นออกมานอกถัง และปลิวเกลื่อนกลาด
ทั่วบริเวณโรงเรียน ทาให้โรงเรียนสกปรกไม่น่ามอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วย
กลุ่ ม จิ ต อาสาวัย ใส จึ งคิ ดหาวิธีการจั ดการปั ญ หาขยะเหล่ านี้ ให้ ห มดไป โดยการทาโครงงาน
คุณ ธรรม เรื่ อง อลย. อาสา พาพี่ -น้ อ งท าความดี ขึ้น เพื่ อ ปลู ก จิต ส านึ กในการรัก ษาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาด
และการแยกขยะ
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีจิตอาสา และรู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
การแยกขยะ และมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการ
แยกขยะและมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 50 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการ
แยกขยะและมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และการแยกขยะ
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ปัญหาคือ นักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทิ้งขยะ ไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง จึงทาให้นักเรียนทิ้งขยะต่า ง ๆ ลงไปรวมในถังเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษา
2562 ดังนั้น กลุ่มจิตอาสาวัยใส จึงได้มีการศึกษาคุณธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการหา
วิธีการดาเนินงาน ได้ดังนี้คือ
ฆราวาสธรรม 4
ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสาหรับผู้ครองเรือน
ฆราวาส หมายถึง ผู้ครองเรือน บางทีเรียกว่า คฤหัสถ์ หมายถึง บุคคลที่มิใช่นักบวชหรือพระสงฆ์ที่มี
อาชีพแตกต่างกัน เช่น ชาวนา ชาวไร่ พ่อค้า ข้าราชการ นักศึกษา เป็นต้น
ฆราวาสธรรม 4 ประการ
1. สัจจะ (ความซื่อสัตย์)
2. ทมะ (การฝึกตน)
3. ขันติ (การอดทน)
4. จาคะ (การบริจาค/การเสียสละ)
1. สัจจะ (ความซื่อสัตย์) สัจจะ ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ด้วยกายจริง คือ
ประพฤติด้วยความสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง วาจาจริง คือ พูดความจริง และใจจริง คือ มีความจริงใจ
ลักษณะของสัจจะ
– มีความจริง คือ เป็นเรื่องจริง
– มีความตรง คือ ประพฤติสุจริตในกาย วาจา และใจ
– มีความแท้ คือ ไม่เหลวไหล ไม่ล้อเล่น
สัจจะ 5 ประการ
1. จริงต่อการงาน หมายถึง ทาอะไรต้องทาจริง ตั้งใจทา ทาด้วยความมุ่งมั่นให้งานนั้นสาเร็จ และ
เกิดประโยชน์จริง
2. จริงต่อหน้าที่ หมายถึง ทาจริงในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเรียกว่า “หน้าที่” ไม่ประมาทเลินเล่อ
ไม่หละหลวม ไม่หลีกเลี่ยง เอาใจใส่ต่องานหรือหน้าที่เพื่อให้งานนั้นสาเร็จไปได้ด้วยดี
3. จริงต่อวาจา หมายถึง รักษาวาจาตามที่ได้ตกลงกันไว้มิให้คลาดเคลื่อน พูดจริงทาจริง คนที่กล่าว
วาจาเท็จต่อตนเองจะไปจริงต่อคนอื่นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นคนไม่จริงต่อวาจาก็คือ คนที่ไม่จริงต่อตนนั่นเอง
4. จริงต่อบุคคล หมายถึง จริงใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จริงใจต่อมิตรสหาย จริงต่อญาติมิตร เป็น
ต้น ซึ่งเรียกว่า “ซื่อตรง” ถ้าจริงต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย เรี ยกว่า “สวามิภักดิ์” แต่ถ้าจริงต่อผู้มีพระคุณ
เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ เรียกว่า“กตัญญูกตเวที”
5. จริงต่อความดี หมายถึง มุ่งประพฤติความดีจนเป็ นนิ สั ย ต่อหน้ าประพฤติเช่น ไรแม้ ลั บหลั งก็
ประพฤติเช่นนั้น มุ่งทาความดีเพื่อความดี อย่าทาความดีเพื่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญหรือเพื่อวัตถุอื่นใด
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อานิสงส์ของการมีสัจจะ
1. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
2. เป็นผู้มีความหนักแน่น มั่นคง
3. เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. ผู้อื่นเคารพยกย่อง
5. ผู้อื่นเชื่อถือ และยาเกรง
6. สมาชิกในครอบครัวมีความสุข และมีความมั่นคง
7. เป็นผู้ได้รับเกียรติ และมีชื่อเสียง
โทษของการขาดสัจจะ
1. เป็นผู้ไม่มีความรับผิดชอบ
2. หาความเจริญในหน้าที่การงานไม่ได้
3. เป็นคนไม่น่าเชื่อถือ
4. ไร้ชื่อเสียง และเกียรติยศ
2. ทมะ (การฝึกตน) ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง การฝึกฝน การฝึกตน ให้มีการปรับปรุงตัวทั้งใน
ด้านจิตใจ และการกระทา ด้วยปัญญาเพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่กระทาอยู่นั้น
ทมะ เป็นธรรมที่มุ่งเน้นให้ใช้สติใคร่ครวญ และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระทาการใดๆ โดย
ต้องคานึงอยู่เสมอว่า มีประโยชน์มากกว่าโทษหรือ มีดีมากกว่าชั่วจึงจะกระทา โดยเฉพาะการเอาชนะความ
โกรธ เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้จิตใจขุ่นมัว ผิวพรรณเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง
และผู้อื่น ทั้งนี้ เพราะผู้โกรธย่อมไม่รู้อรรถไม่รู้ธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งบิดามารดาของ
ตน ผู้ที่ถูกความโกรธเข้าครอบงาย่อมเสียทรัพย์ เสื่อมลาภยศ หาที่พึ่งพิงได้ยาก ไร้ญาติขาดมิตร
ทมะ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ
1. การฝึกฝนตนเอง เป็นความมุ่งหมายเพื่อสะกดกลั้น ฝึกฝน อบรมจิตใจของตนให้มีสภาพจิตใจดีขึ้น
ให้เข้มแข็งมากขึ้น ฝึกข่มความรู้สึกเพื่อให้ พร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นต้องข่มใจไม่ให้แสดงอาการ
รวนเร หวาดหวั่น เช่น ไม่พลั้งเผลอสติด่าว่าออกมาโดยไม่มีสติยับยั้งหรือ ข่มความประหม่าเมื่อต้องพูด หรือ
แสดงออกอีกอย่างหนึ่ง ทมะนี้ ในความหมายที่ลึกซึ้งทางพระ หมายถึง การรู้จักฝึกอินทรีย์ (กายและใจ) ได้แก่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยอานาจของคุณธรรม ไม่ให้เป็นไปตามกาลังของกิเลสหรือความชั่วช้า การฝึกใจให้
มีทมะ คือ การรู้จักใช้สติให้มาก เพื่อข่มความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ และหาทางพัฒนาใจตนเองให้มั่นคงขึ้นด้วยวิธีการฝึก
จิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ ฝึกนั่งกรรมฐาน เป็นต้น
2. การข่มใจตนเอง คือ การยับยั้ง และรู้จักควบคุมจิตใจของตนไม่ให้ติดอยู่ในวังวนแห่งอบายมุขแห่ง
โกธะ คือ ความโกรธ โมโหร้าย โลภะ คือ ความทะยานอยากที่จะนาไปสู่การสนองความต้องการของตนในทาง
สิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม และโมหะ คือ ความหลงกับความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนั้น
อานิสงส์ของการมีทมะ
1. เป็นผู้รักการฝึกฝนตนอย่างสม่าเสมอ
2. เป็นผู้มีสมาธิ มีความรอบคอบ
3. ไม่บาดหมาง และไม่มีศัตรู
4. เป็นผู้มีความสามารถในการงาน
5. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
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โทษของการขาดทมะ
1. เป็นผู้ไม่รู้จักการฝึกฝนตน
2. เป็นผู้มีโทสะง่าย
3. ไม่เจริญในหน้าที่การงาน
4. มักเป็นศัตรูกับผู้อื่น
5. เป็นผู้เข้ากับคนอื่นหรือสังคมไม่ได้
3. ขันติ (ความอดทน) ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค รวมถึง
อดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางใจ อาทิ ความยากลาบากในการงาน คาด่าทอจากผู้อื่น ซึ่งความ
อดทนนี้ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่
1. ความอดทน อดกลั้น ต่อความยากล าบากตรากตราทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ
ความร้อน ความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยล้า
2. ความอดทน อดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย อาทิ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ทรมาน
ก็รู้จักอดทนอดกลั้นเอาไว้ ไม่สร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นอีก
3. ความอดทน อดกลั้นต่อความเจ็บใจอันเกิดขึ้นทางจิตภาพ อาทิ วาจาส่อเสียด ถ้อยคาด่าว่าหยาบ
คายหรือคากล่าวล่วงเกินก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างความขุ่นเคืองใจอันไม่พึงปรารถนา
4. ความอดทน อดกลั้นต่อพลังอานาจบีบคั้นของกิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ความอดทน
อดกลั้นต่อกิเลสทั้งปวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตที่ดีงาม
ระดับขันติ
1. ขันติระดับต่า ได้แก่ ความอดทนต่อความร้อน และความหนาวตามธรรมชาติ อดทนเมื่อยามเจ็บ
ไข้ได้ป่วยหรือเกิดทุกขเวทนา
2. ขันติระดับสูงสุด ได้แก่ ความอดทนต่อแรงบีบคั้นของกิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งคอยบีบ
คั้นเผาผลาญจิตใจ อานาจของกิเลสนั้น หากเราเคยสังเกตดูเวลาที่ราคะเข้าครอบงาจิตใจจะทราบได้ว่า มันมี
พลั งอานาจที่ รุ น แรงมาก ต้ องใช้ค วามอดทนอดกลั้ น เพื่ อจะไม่ กระท าตามใจที่ อยาก การบี บ คั้น ของกิเลส
สามารถแสดงตัวตนออกมาได้หลายแนวทาง อาทิ การเกิดความรักความเกลียด ความอิจฉาริษยาหรือความ
กลัว ความวิบัติพลัดพราก ความไม่สมปรารถนาหรือความผิดหวัง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการบีบคั้นที่กัดกร่อนจิตใจ
อย่างถึงที่สุด เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนขั้นสูงสุด
อานิสงส์ของการมีขันติ
1. เป็นผู้รู้จักใช้ความอดทน และมีความอดทนต่ออุปสรรค และปัญหาต่างๆ
2. ทางานได้สาเร็จ และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถปกครองบริวารได้ดี
4. เป็นผู้ไม่มีศัตรู
5. เป็นที่น่านับถือ และผู้อื่นให้ความเคารพ
โทษของการขาดขันติ
1. เป็นผู้มีจิตท้อแท้ง่าย ไม่มีความเข้มแข็ง
2. ทางานไม่สาเร็จ
3. ปกครองบริวารไม่ได้
4. มักมีศัตรูในทุกแห่ง
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5. เป็นผู้ที่ผู้อื่นไม่ให้ความเคารพ นับถือ
6. เสื่อมในทรัพย์ได้ง่าย
4. จาคะ (การบริจาค/ความเสียสละ) ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง การบริจาคหรือความเสียสละ
จากความสุข และผลประโยชน์ของตน รวมถึงการละจากกิเลส ทาให้เป็นผู้มีความใจกว้าง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ร่วมกับผู้อื่น จาคะมีความหมายกว้างกว่าทาน เนื่องจากจาคะ คือ การสละ
ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยไม่สนใจว่าจะมีผู้รับหรือไม่และมีความหมายโดยนัยทั้งในระดับโลกียะ
และโลกุตระ ในระดับโลกียะเป็นการเสียสละ การให้ทาน การแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทั้งในแง่วัตถุ และ
สิ่งที่เป็นนามธรรม ส่วนในระดับโลกุตระเป็นการสละในความยึดมั่นถือมั่น ความไม่ ดีต่างๆ ที่อยู่ในจิตใจ ดังนั้น
ความเสียสละจึงมี 2 นัยด้วยกัน
1. การเสี ย สละวั ต ถุ สิ่ งของ ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ่ งของของตนเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อื่ น โดยไม่ เกิ น ก าลั ง
ความสามารถของตน
2. การเสียสละสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สละกิเลส สละความเห็นแก่ตัว สละอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ ดี
ต่างๆ ซึ่งการฝึกฝนให้มีจาคะย่อมทาให้จิตใจคลายความยึดมั่นถือมั่น และมีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ทาให้มีความสุขด้วยใจของตนเอง มีจิตที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อสิ่งอื่นใดมีความสุขได้แม้จะต้องสูญเสีย
อะไรบางสิ่งไป
การยึดในหลักแห่งจาคะนั้น ความเมตตากรุณานับเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนให้จาคะเกิดขึ้น เพราะผู้ให้
ย่อมสละได้ซึ่งความรัก ความเมตตากรุณา และความปรารถนาดีต่อผู้รับ ส่งผลให้ผู้ให้มีความสุขได้ด้วยใจของ
ตน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า ผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจาคะย่อมได้รับความสุขใน ภพนี้และภพหน้า
อย่างไม่ต้องสงสัย
อานิสงส์ของการมีจาคะ
1. เป็นผู้มีจิตเมตตา รู้จักการให้ การเสียสละ
2. ได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นได้ง่าย
3. เป็นผู้ที่คนอื่นให้ความเคารพ นับถือ
4. ปกครองบริวารได้ง่าย
5. คนรอบข้าง คนในครอบครัวมีความสุข
โทษของการขาดจาคะ
1. เป็นคนมีความตะหนี่
2. ผู้อื่นติฉินนินทา
3. ไม่มีผู้คบหา
4. การงานหรือาชีพไม่เจริญก้าวหน้า
5. ไม่มีผู้ช่วยเหลือในยามตกทุกข์ได้ยาก
ประโยชน์ของฆราวาสธรรม 4
1. สัจจะ ผู้อื่นให้ความเคารพเชื่อถือ เพราะเป็นผู้มีความจริงใจ รักษาคาพูด ไม่โลเลเพราะผู้ยึดมั่นใน
สัจจะย่อมสามารถจะปฏิบัติหน้าที่อย่างได้ผลทันเวลา และประสบความสาเร็จได้
2. ทมะ ทาให้คนเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันโดยง่าย
และรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งหลายได้ เพราะรู้จักใช้สติเข้าข่ม ไม่หุนหันวู่วามโดยง่าย
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3. ขันติ จะทาให้หลีกเลี่ยงจากความเสื่อมจากเหตุต่างๆ เพราะมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงอดทน อดกลั้น
ไม่มัวเมากับสิ่งเย้ายวนต่างๆ เป็นหลักประกันในการสร้างฐานะและชีวิตตนเองการอดทนดังกล่าวเป็นความ
อดทนเพราะเกิดจากสิ่งเย้ายวนใจที่ได้พบเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรสและได้สัมผัส
4. จาคะ เมื่อรู้จักการเป็นผู้ให้ ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น นั่นหมายความว่า เกิดความสามัคคีกัน
ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน เพราะทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สังคมจะมีความสุขธรรมะ
หลักฆราวาสธรรม 4 มีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสงบสุขในสังคม หากคนใน
สังคมทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมอานวยคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติตามทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า
ก่อให้เกิดความสุขสวัสดี มีความราบรื่นในการดาเนินชีวิต และยังทาให้องค์กรต่างๆ ตลอดจนสังคมเกิดความ
สงบเรียบร้อย และยังพบว่าหลักพุทธธรรมในข้อนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทางาน
ได้สาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
สัจจะ (ความซื่อสัตย์)
- ตั้งใจทางาน ทางาน
ด้วยความมุ่งมั่น
- เอาใจใส่ต่องานหรือ
หน้าที่ เพื่อให้งานนั้น
สาเร็จไปได้ด้วยดี
- มุ่งประพฤติความดีจน
เป็นนิสัย มุ่งทาความดี
เพื่อความดี

ทมะ (การฝึกตน)
- การฝึกฝนตนเอง
- การปรับปรุงตนเอง ทั้ง
ในด้านจิตใจ และการ
กระทาด้วยปัญญา
- ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องในหน้าที่การ
งานหรือสิ่งที่กระทาอยู่

ขันติ (การอดทน)
- ความอดทน อดกลั้นต่อ
ปัญหาอุปสรรค
- อดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนาทางใจ
- อดทนต่อความ
ยากลาบากในการทางาน

จาคะ (การเสียสละ)
-เสียสละความสุขและ
ผลประโยชน์ของตน
- รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่น
ได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงงาน ใช้ขั้นตอน PDCA ดาเนินการแก้ปัญหาดังนี้
ขั้นวางแผน (P=Plan)
1. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา วางแผนการดาเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
2. ตัง้ กลุ่มจิตอาสาวัยใส แกนนานักเรียนด้านจิตอาสา ประกอบไปด้วยคณะกรรมการนักเรียน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เลือกทาโครงงานคุณธรรม เรื่อง อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี เสนอครูที่ปรึกษาเพื่อขอ
คาแนะนา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
4. เสนอโครงงานคุณธรรมให้ท่านผู้อานวยการโรงเรียนเห็นชอบอนุมัติ
ขั้นดาเนินงาน (D=Do)
1. ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการแยกขยะ
2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจุดทาความสะอาด ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 - ทาความสะอาดบริเวณอาคารเรียนของตนเอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนภาคเช้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนภาคบ่าย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ทาความสะอาดใต้อาคาร 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ทาความสะอาดห้องน้า
3. ให้นั กเรียนหั วหน้ าห้องทุกห้ องเรียน เป็นผู้นาในการสั งเกตพฤติกรรมการทางานจุดทา
ความสะอาดของเพื่อนๆ
ขั้นตรวจสอบ (C=Check)
1. วั ด ผลและประเมิ น ผลโดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมการท างานจุ ด ท าความสะอาด
เครื่องมือการวัดผล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ขั้นปรับปรุง (A=Action)
1. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
2. ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น
งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณ
1 ค่าวัสดุ กระดาษ หมึกพิมพ์
100
บาท
2 ค่าจัดป้ายนิทรรศการ
150
บาท
รวม
250
บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ
งบประมาณจากโรงเรียน
250
บาท
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ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย :
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก :
อาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล :
เครื่องมือการวัดผล :
ช่วงระยะเวลา :

มีจิตอาสา
นักเรียนรักษาความสะอาดและการแยกขยะและมีจิต

การสังเกตพฤติกรรมการทางานจุดทาความสะอาด
แบบสังเกตพฤติกรรมการมีจิตอาสา
ตลอดปีการศึกษา 2563
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ปัญหา
โรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีขยะเป็นจานวนมาก เนื่องจากเมื่อขยะเต็มถังแล้วก็ยังทิ้งทับถมไปอีกจน
ขยะล้นออกมานอกถัง และปลิวเกลื่อนกลาดทั่วบริเวณโรงเรียน ทาให้โรงเรียนสกปรกไม่น่ามอง อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วย
สาเหตุของปัญหา
นักเรียนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทิ้งขยะ ไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จึงทาให้นักเรียน
ทิ้งขยะต่างๆ ลงไปรวมในถังเดียวกัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,179 คน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและ
การแยกขยะ และมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการ
แยกขยะและมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 50 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน)
คาดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจะรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการ
แยกขยะและมีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์
จากการดาเนินโครงงานคุณธรรม “อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี” ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ได้ดาเนินการในเดือนกันยายนเป็นต้นมา ได้ทาการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงานในแต่ละเดือนตลอดปี
การศึกษา 2563 ดังนี้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงานคุณธรรมครั้งนี้ จะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีจิตอาสาในการ
สังเกตพฤติกรรมการทาหน้าที่ทาความสะอาดของนักเรีย น โดยนักเรียนชั้น ป.1-2 คุณครูประจาชั้นเป็นเป็นผู้
สังเกตพฤติกรรม และนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 จะเป็นหัวหน้าห้อง หรือกรรมการนักเรียนเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม
การทางานจุดทาความสะอาด ดังนี้
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1. สังเกตพฤติกรรมการทางานจุดทาความสะอาดทุกวัน และสรุปผลทุกสิ้นเดือน
2. เกณฑ์การประเมิน คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
3. ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90.00 – 100.00
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ดีมาก
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ดี
ร้อยละ 50.00 – 69.99
พอใช้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ปรับปรุง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการทางานจุดทาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว หลังจากดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (เดือนกันยายน)

ที่
1
2
3
4
5
6

นักเรียนระดับชั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวนนักเรียน
ที่มพี ฤติกรรมด้านความพอเพียง
คิดเป็นร้อยละ

นักเรียน
ทั้งหมด

จานวนนักเรียน

170
200
213
205
190
201

ทาทุกครั้ง/
สม่าเสมอ
36
122
69
205
131
114

ทาเป็น
บางครั้ง
133
77
135
0
51
85

1,179

677

481

21

100.00

57.42

40.80

1.78

ไม่ทาเลย
1
1
9
0
8
2

จากตารางที่ 1 พบว่า การสังเกตพฤติกรรมการทางานจุดทาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียน
อนุ บ าลลาดยาว หลั งจากดาเนิ น กิจกรรมโครงงานคุณ ธรรม ประจาเดือนกันยายน จะเห็ น ได้ว่านั กเรียนมี
พฤติกรรมด้านมีจิตอาสา โดยทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.42 รองลงมา ทาเป็น
บางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.80 และ ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 1.78
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บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานตามระบบ PDCA และฆารวาสธรรม 4 มาเป็นแนวทาง
ในการดาเนินกิจกรรมโครงงาน “อลย. อาสา พาพี่ -น้องทาความดี” จากการดาเนินกิจกรรมโครงงานฯ ใน
เดือนกันยายน ผลปรากฏว่า นักเรียนในโรงเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้านมีจิตอาสา โดยทาทุก
ครั้ง/สม่าเสมอ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.42 รองลงมา ทาเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.80 และ
ไม่ทาเลย คิดเป็นร้อยละ 1.78
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเสริมแรง โดยการจัดประกวดจุดทาความสะอาด และมอบรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาทาด้วยใจ
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บรรณนานุกรม
การทาโครงงานคุณธรรม. จากเว็บไซต์ http://moralproject-krooboy.wattaopoon.ac.th/home/
rucak-kab-khorng-ngan-khunthrrm/swn-prakxb-khxng-khorng-ngan-khunthrrm. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2563.
ฆารวาสธรรม 4. จากเว็บไซต์ https://thaihealthlife.com/. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563.
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ภาคผนวก
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รวมเฉลี่ย

รู้จักใช้เวลาว่างทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม

มีจิตอาสาช่วยเพื่อนๆ ทาความ
สะอาดโดยไม่ต้องให้ใครบอก

นามสกุล

รับผิดชอบทาความสะอาดตามจุดทา
ความสะอาดที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ

แยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ

ที่

รู้และเข้าใจ มีความตระหนักในการ
รักษาความสะอาดและการแยกขยะ

แบบสังเกตพฤติกรรมการมีจิตอาสา โครงงานคุณธรรม “อลย. อาสา พาพี่-น้องทาความดี”
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา 2563
ประจาเดือน...................................
ชั้นประถมศึกษาปีที่…………
ผู้บันทึกข้อมูล..............................................................................................
ให้ใส่คะแนนประเมินพฤติกรรม ( 0, 1, 2 ) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
พฤติกรรมการทาความสะอาดจุดทาความสะอาด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 2 หมายถึง ทาทุกครั้ง/สม่าเสมอ
คะแนน 1 หมายถึง ทาเป็นบางครั้ง
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ทาเลย
ได้คะแนน 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
90.00 – 100.00
80.00 – 89.99
70.00 – 79.99
50.00 – 69.99
00.00 – 49.99

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน
ทาทุกครั้ง........คน คิดเป็นร้อยละ.............
ทาเป็นบางครั้ง.......คน คิดเป็นร้อยละ.......
ไม่ทาเลย..............คน คิดเป็นร้อยละ.........

135
15
ภาพผลการดาเนินงานโครงงาน
กลุ่มจิตอาสาวัยใส

ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการมีจิตอาสา การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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16
ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการมีจิตอาสา การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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17
การทาความสะอาดตามจุดทาความสะอาด
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ตัวอย่าง
โครงงานคุณธรรม
ระดับห้องเรียน
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