โครงงานคุณธรรม ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดเตาปูน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : เด็กดีตั้งใจเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : หนูน้อยยืนตรง หนูทำได้
ห้องสะอำด ด้วยมือเรำ
เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ใช้แล้วเก็บ เก็บให้ดี
เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ
ถังน้อยคอยเธอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : เขตสะอำดด้วยมือเรำ
ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
แถวตรงด้วยควำมพร้อมใจปฏิบัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : รู้คุณค่ำของไฟฟ้ำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : เขตสะอำดปรำศจำกขยะ
หนูจ๋ำเงียบ ๆ หน่อย
กลุ่มนักเรียนวงเตาปูนจูเนียร์ : ดนตรี คู่ชีวิต

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1) ชื่อโครงงาน : เด็กดี ตั้งใจเรียน
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนคุยกันในห้องเรียน
จึงทำให้ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน
ดังนั้น กลุ่มที่ 3 จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำโครงงำนคุณธรรม
เรื่อง เด็กดี ตั้งใจเรียน ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนตั้งใจเรียน
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียน
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ไม่ฟังคุณครู
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 32 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนวัดเตำปูน ตั้งใจเรียน
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนวัดเตำปูน
ร้อยละ 40 ตั้งใจเรียน
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนวัดเตำปูน
ร้อยละ 90 ตั้งใจเรียน
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. บอกเพื่อนให้เงียบ
2. ตัง้ กฎห้องเรียน
3. ให้รำงวัลเรียนดี
8) หลักธรรมที่นามาใช้ ควำมละอำยต่อบำป

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนตั้งใจเรียน
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบกำรสังเกต
10.3 ช่วงระยะเวลา 08.30 – 16.30 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 กลุ่มที่ 3
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ และคุณครูสุริศำ ทัพหงสำ

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1) ชื่อโครงงาน : หนูน้อยยืนตรง หนูทำได้
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 พบว่ำนักเรียน
เล่นและหยอกล้อกันขณะเข้ำแถว จึงทำให้ นักเรียนเข้ำแถวไม่เป็นระเบียบ
ดังนั้น กลุ่ม เข้ำแถวไม่เป็นระเบียบ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้
จัดทำโครงงำนคุณธรรม เรื่อง หนูน้อยยืนตรง หนูทำได้ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เข้ำ
แถวเป็นระเบียบ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมมีวินัยในกำรเข้ำแถว
3.2 เพื่อให้นักเรียนเข้ำแถวเป็นระเบียบ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เข้ำแถวไม่เป็นระเบียบ
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เล่นและหยอกล้อกัน
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 27 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน เข้ำแถวเป็นระเบียบ
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน
เข้ำแถวเป็นระเบียบ
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน
เข้ำแถวเป็นระเบียบ เดินเป็นแถว
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
ไม่เล่นกัน ไม่คุยกัน ไม่หยอกล้อกันในแถว
8) หลักธรรมที่นามาใช้ ควำมมีระเบียบวินัย

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมมีระเบียบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนเข้ำแถวเป็นระเบียบ
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบกำรสังเกต
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงเช้ำ
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กหญิงณัฐชยำ
2. เด็กหญิงอำรยำ
3. เด็กหญิงชัญญำนุช
4. เด็กหญิงจุฬำลักษณ์
5. เด็กชำยพสุมนต์
6. เด็กชำยพชร
7. เด็กชำยกฤษฎำ
8. เด็กชำยวีรภำพ

ภำคสุโพธิ์
สมัครกำร
บำรุงจิตต์
ไชโยทำ
ศรศิริ
คงดี
ทองย้อย
นิกำเจ

12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูธนำวัฒน์ นกไทย และคุณครูชนธิกำญจน์ กระสินหอม

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1) ชื่อโครงงาน : ห้องสะอำด ด้วยมือเรำ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 พบว่ำนักเรียน
ไม่ช่วยกันทำเวร จึงทำให้ ห้องเรียนไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม ห้องสะอำด ด้วยมือเรำ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้
จัดทำโครงงำนคุณธรรม เรื่อง ห้องสะอำด ด้วยมือเรำ ขึ้น เพื่อให้ ห้องเรียบร้อย
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนทำควำมสะอำดห้องเรียน
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตไม่สะอำด ห้องไม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา ไม่ทำควำมสะอำด
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 27 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน ช่วยกันทำเวร
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) ห้องสะอำดขึ้น ช่วยกันตั้งใจมำกขึ้น
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) ห้องสะอำดขึ้น ไม่มีรอย ทำเวรทุกวัน
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
ช่วยกันทำเวร
8) หลักธรรมที่นามาใช้ ควำมรับผิดชอบ
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนทำเวรห้องเรียน

10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกตว่ำมีขยะอยู่ไหม
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบกำรวัดผล
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงเช้ำ
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กหญิงปิยฉัตร
2. เด็กหญิงกมลชนก
3. เด็กหญิงลภัสรดำ
4. เด็กหญิงฐิติพร
5. เด็กชำยพิสิฐ
6. เด็กชำยชนะชัย
7. เด็กชำยอนุชำ
8. เด็กชำยอัษฎำวุธ

เศรษฐำ
แก้วน้อย
โสกกระโทก
เข็มมำ
หงษ์ยิ้ม
ชฎำจิตร
สินพำนิชย์
ทองสุข

12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูธนำวัฒน์ นกไทย และคุณครูชนธิกำญจน์ กระสินหอม

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1) ชื่อโครงงาน : เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 พบว่ำนักเรียน
ทิ้งขยะไม่เป็นที่ จึงทำให้ เขตพื้นที่ไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม เขตพื้นที่ไม่สะอำด จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง เขตพื้นที่สะอำด ปรำศจำกขยะ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนมีควำมรับผิดชอบในกำรทำ
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนลงทำควำมสะอำดเขตพื้นที่ของตนเอง
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตพื้นทีไ่ ม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 27 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนวัดเตำปูน ช่วยกันทำควำมสะอำด
เขต
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทิ้งขยะเป็นที่มำกขึ้น
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) เขตพื้นที่สะอำด ไม่มีขยะ เพื่อนๆ ทุกคนลงทำ
ควำมสะอำดเขตพื้นที่ครบทุกคน
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ขอควำมร่วมมือนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
2. ทำข้อตกลงในชั้นเรียน
3. ลงมือทำเขตพื้นที่ของชั้นเรียน
8) หลักธรรมที่นามาใช้ อิทธิบำท 4

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนทำเวรเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต กำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกกำรตรวจเขตพื้นที่
10.3 ช่วงระยะเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 07.30 – 07.50 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูธนำวัฒน์ นกไทย และคุณครูชนธิกำญจน์ กระสินหอม

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1) ชื่อโครงงาน : เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ไม่ลงทำควำมสะอำดเขตรับผิดชอบ จึงทำให้ เขตพื้นที่ไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม ควำมรับผิดชอบ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนช่วยกันลงทำควำมสะอำดเขต
พื้นที่ และทำให้เขตพื้นที่สะอำด
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนลงทำควำมสะอำดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตพื้นทีร่ ับผิดชอบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ไม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ไม่ลงทำควำมสะอำดเขตรับผิดชอบ
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 29 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดเตำปูน ลงทำควำมสะอำดเขต
รับผิดชอบ
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชำย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ลงทำควำม
สะอำดเขตมำกขึ้น
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคนลงทำควำม
สะอำดเขตรับผิดชอบ
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ขอควำมร่วมมือเพื่อน ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
2. ทำข้อตกลงจัดเวรประจำวัน
3. นักเรียนลงทำเวร

8) หลักธรรมที่นามาใช้ หิริโอตตัปปะ คือ ควำมละอำยและเกรงกลัวต่อบำป
อิทธิบำท 4 ข้อที่ 3 จิตตะ คือ กำรรับผิดชอบเอำใจใส่ในกำรทำงำน
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทำควำมสะอำดรับผิดชอบ
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรตรวจควำมสะอำดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบบันทึกกำรตรวจควำมสะอำดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงเช้ำก่อนเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
กลุ่มควำมรับผิดชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่
1. เด็กหญิงหนำด หนืน
3. เด็กหญิงครองขวัญ คูหำทอง
5. เด็กหญิงปิยำกร จีนกิจมั่น
7. เด็กชำยศรำวุธ สระแก้ว
9. เด็กชำยรัฐภูมิ แก้วลอย
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12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

เด็กหญิงปณพร บุญแพ
เด็กหญิงอรวรรณ ครู่กระโทก
เด็กชำยจักรรินทร์ สิทธิ์พรหมมำ
เด็กชำยไชยวัฒน์ ดอกบัว

โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1) ชื่อโครงงาน : ถังน้อย คอยเธอ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ห่วงเล่น จึงทำให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 แปรงฟันไม่ตรงเวลำ
ดังนั้น กลุ่ม เยำวชนต้นแบบ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง ถังน้อย คอยเธอ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รองน้ำแปรงฟันได้
อย่ำงตรงเวลำ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รองน้ำแปรงฟันได้เสร็จตำมเวลำ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รองน้ำแปรงฟันไม่ตรงเวลำ
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ห่วงเล่น
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 29 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดเตำปูน แปรงฟันได้
อย่ำงตรงเวลำ
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รองน้ำ
แปรงฟันได้ตรงเวลำ
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชำยรองน้ำแปรงฟันได้ตรงเวลำ
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
ตั้งเวรรองน้ำ
8) หลักธรรมที่นามาใช้ อิทธิบำท 4 ข้อที่ 3 จิตตะ คือ ควำมเอำใจใส่ รับผิดชอบในกำรทำงำน

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รองน้ำแปรงฟันได้ทันเวลำ
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรบันทึกโดยหัวหน้ำห้อง
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบบันทึกกำรรองน้ำแปรงฟัน
10.3 ช่วงระยะเวลา ตอนกลำงวันหลังรับประทำนอำหำร
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
กลุ่มเยำวชนต้นแบบ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่
1. เด็กหญิงธัญชนก เพียประเสริฐ
3. เด็กหญิงกำญจนำ อุปเท
5. เด็กชำยซอย ตะเกียล
7. เด็กชำยอนุวัฒน์ คุ่ยสุข
9. เด็กชำยพิเชษฐ์ชัย ช้ำงพันธ์
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2. เด็กหญิงโสภิดำ จำมำกูล
4. เด็กชำยสรวิชญ์ ชฎำจิตร
6. เด็กชำยณัฐภูมิ น้อยหมอ
8. เด็กชำยจักรพงษ์ เจริญเชำว์
10. เด็กชำยศุภกิจ โพธิ์ทอง

12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ชื่อโครงงาน : เขตสะอำด ด้วยมือเรำ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนไม่ทำควำมสะอำด
จึงทำให้ เขตพื้นที่ไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม ควำมรับผิดชอบ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง เขตสะอำด ด้วยมือเรำ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนทำเขตควำมรับผิดชอบ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนควำมรับผิดชอบ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตพื้นที่ไม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา ไม่ลงทำเขตรับผิดชอบ
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 40 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน อยำกให้โรงเรียนสะอำด
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) อยำกให้โรงเรียนสะอำด ไม่มีขยะ
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) โรงเรียนสะอำดมำกขึ้น
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะและรักษำควำมสะอำด
8) หลักธรรมที่นามาใช้ หิริโอตตัปปะ คือ ควำมละอำยต่อสิ่งไม่ดีและควำมเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ลงทำควำมสะอำดพื้นที่ของทุกคน
จึงทำให้เขตปีนี้มัธยม 1 สะอำด

10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล สังเกตพฤติกรรมนักเรียนทำเขตพื้นที่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรมทำเขตพื้นที่ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
10.3 ช่วงระยะเวลา 07.30 – 08.30 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กชำยกิตติกร คชสำร
3. เด็กหญิงกนิษฐำ ศิริกระจำย
5. เด็กหญิงสุธำสินี บุญกรี
7. เด็กชำยณัฐนันท์ สุภำพกำย
9. เด็กชำยวรำกร แผวผล
11. เด็กชำยสุนทร ศรีวิลัย
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูศิริพร พันธรณี

2. เด็กหญิงกนกพร เรือนปัญจะ
4. เด็กหญิงสุพรรษำ หอมกระแจะ
6. เด็กหญิงอรัญญำ เวฬุวนำรักษ์
8. เด็กชำยณัฐพล บุญช่วย
10. เด็กชำยรัฐวุฒิ ริมแจ้ง

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ชื่อโครงงาน : ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำ นักเรียนไม่ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟ
ในโรงเรียน จึงทำให้ ค่ำใช้จ่ำยในโรงเรียนมำกขึ้น
ดังนั้น กลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนเปิดน้ำเปิดไฟทิ้งไว้ ทำให้ค่ำใช้จ่ำย
โรงเรียนเพิ่มมำกขึ้น
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อให้ค่ำใช้จ่ำยโรงเรียนน้อยลง
3.3 เพื่อปลูกฝังให้มีควำมพอเพียงให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนเปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำ และเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องเรียนเมื่อใช้เสร็จ
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนไม่ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟในโรงเรียน
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 37 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน นักเรียนคุยกันเสียงดัง
เดินไม่เป็นระเบียบ แต่งตัวไม่เรียบร้อย พูดจำหยำบคำย
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ช่วยกันประหยัดน้ำ
ประหยัดไฟ
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 ช่วยกันประหยัด
น้ำประหยัดไฟ
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟในโรงเรียน
8) หลักธรรมที่นามาใช้ -

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : 10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรตรวจวัดเรื่องน้ำว่ำห้องไหนเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วบันทึกผล
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบบันทึกกำรเปิดน้ำ ไม่เปิด หรือไม่ตำมควำมพอใจ
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงเช้ำ ช่วงกลำงวัน ช่วงเย็น เป็นต้น
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กหญิงมนันชยำ แสงนำทอน
3. เด็กหญิงกฤษณำ โชคจันทึก
5. เด็กหญิงปิยฉัตร กำรนอก
7. เด็กชำยธนพล แดงแปง
9. เด็กชำยจงรักษ์ คันธำ
11. เด็กชำยออภิสิทธิ์ นันตำ
13. เด็กชำยศุภเชษฐ์ อ่อนสุวรรณ
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูศิริพร พันธรณี

2. เด็กหญิงเพลงพิณ วรรัตน์
4. เด็กหญิงสุภำภรณ์ ศิริกระจำย
6. เด็กหญิงพัชชำ เจือจันทร์
8. เด็กชำยณัฐวุฒิ พำรส
10. เด็กชำยสหรัฐ ขำยม
12. เด็กชำยสมคิด ภูอำจ

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) ชื่อโครงงาน : แถวตรงด้วยควำมพร้อมใจปฏิบัติ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในกำร
เข้ำแถว จึงทำให้นักเรียนหยอกล้อหรือเล่นกัน จึงทำให้ นักเรียนไม่มีวินัยในกำรเข้ำแถว
ดังนั้น กลุ่ม ระเบียบวินัย จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำโครงงำน
คุณธรรม เรื่อง แถวตรง ด้วยควำมพร้อมใจปฏิบัติ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูนมีควำมพร้อมใจ
ในกำรเข้ำแถว
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรมีวินัย
3.2 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในกำรเข้ำแถวได้ถูกต้อง
3.3 เพื่อปลูกฝังกำรมีวินัยให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนไม่มีระเบียบในกำรเข้ำแถว จึงทำให้แถวไม่ตรง
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนหยอกล้อและเล่นกันในขณะเข้ำแถวหน้ำเสำธง จึงทำให้แถวไม่มีระเบียบ
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 14 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนวัดเตำปูน มีระเบียบวินัยในกำรเข้ำ
แถวและไม่หยอกล้อ และไม่เล่นกันขณะเข้ำแถวหน้ำเสำธง
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียน 80 % ควรพร้อมใจกันปฏิบัติกำรเข้ำแถวให้
ถูกระเบียบ
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ควรพร้อมใจกัน
ปฏิบัติกำรเข้ำแถวให้ถูกระเบียบ
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
นักเรียนปฏิบัติตนในกำรเข้ำแถวได้ถูกต้องโดยไม่หยอกล้อกัน หรือเล่นกันขณะเข้ำแถวหน้ำเสำธง
8) หลักธรรมที่นามาใช้ หิริโอตตัปปะ คือ ควำมละอำยต่อสิ่งไม่ดีและเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดี

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ระเบียบวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนปฏิบัติในกำรเข้ำแถวได้ถูกต้อง โดยไม่หยอกล้อกันในขณะเข้ำ
แถวหน้ำเสำธง
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล สังเกตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ว่ำเข้ำแถวถูกต้องหรือไม่
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบกำรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
10.3 ช่วงระยะเวลา ตอนเช้ำกำรเข้ำแถวหน้ำเสำธง
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กหญิงศิริวรรณ
3. เด็กหญิงปัญญำพร
5. เด็กหญิงนพรัตน์
7. เด็กชำยคมสันต์
9. เด็กชำยสิทธิชัย
11. เด็กชำยธรรมรัตน์
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูศิริพร พันธรณี

2. เด็กหญิงณิชนันทน์
4. เด็กหญิงเสำวนีย์
6. เด็กชำยธีรเทพ
8. เด็กชำยธนธร
10. เด็กชำยณัฐวุฒ

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1) ชื่อโครงงาน : เขตสะอำดด้วยมือเรำ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลงมือทำเขตรับผิดชอบสำยกว่ำ 07.30 น. ตำมที่โรงเรียนกำหนด จึงทำให้เขตรับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2 ไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม ควำมรับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้น
ไป จึงได้จัดทำโครงงำนคุณธรรม เรื่อง เขตสะอำด ด้วยมือเรำ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลงมือทำเขตรับผิดชอบทันเวลำ 07.30 น. ตำมที่โรงเรียนกำหนด
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนลงมือทำเขตรับผิดชอบได้ทันเวลำ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตรับผิดชอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ไม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ลงมำทำเขตรับผิดชอบสำยกว่ำ 07.30 น. ตำมที่
โรงเรียนกำหนด
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 18 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวัดเตำปูน ลงทำเขตพื้นที่ทันเวลำ
07.30 น. ตำมที่กำหนด
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนเกือบทั้งห้องลงทำเขตพื้นที่ทันเวลำ 07.30 น.
ตำมที่โรงเรียนกำหนด
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนทั้งห้องลงทำเขตรับผิดชอบทันเวลำ
07.30 น. ตำมที่โรงเรียนกำหนด

7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ขอควำมร่วมมือจำกเพื่อน ๆ ชั้น ม.2
2. ทำข้อตกลงให้นักเรียนชั้น ม. 2 ลงทำเขตรับผิดชอบทันเวลำ
3. นักเรียนชั้น ม. 2 ลงทำเขตรับผิดชอบทันเวลำ
8) หลักธรรมที่นามาใช้ อริยสัจ 4
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนลงทำเขตพื้นที่ได้ทันเวลำ 07.30 น.
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกตเวลำที่เพื่อนมำโรงเรียน
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสอบถำมควำมพึงพอใจให้กับชั้น ม.2
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงก่อนเวลำ 07.30 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1. เด็กหญิงพิชชำนันท์ เจือจันทร์
3. เด็กชำยธีรพัฒน์ เพชรสุข
5. เด็กชำยศุภกร โยสะมำ
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูบุญมี กัณหำลี

2. เด็กหญิงปิยนุช คุ่ยสุข
4. เด็กชำยนัธพล อำจสูงเนิน
6. เด็กชำยปรัชญำ แสนโต

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1) ชื่อโครงงาน : รู้คุณค่ำของไฟฟ้ำ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนชั้ไม่ปิดไฟปิดพัดลมใน
ห้องเรียน จึงทำให้เปลืองค่ำไฟฟ้ำมำกขึ้น
ดังนั้น กลุ่ม ควำมพอเพียง จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง รู้คุณค่ำของไฟฟ้ำ ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนรู้คุณค่ำของไฟฟ้ำและช่วยกันปฏิบัติ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมพอเพียง
3.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
3.3 3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา ค่ำไฟฟ้ำแพง
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนเกี่ยงกันปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจำกห้อง
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 18 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนวัดเตำปูน ช่วยกันปิดไฟปิดพัดลม
หลังใช้เสร็จ
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) ต้องกำรให้นักเรียนปิดไฟปิดพัดลม
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนรู้จักคุณค่ำของไฟฟ้ำ และช่วยกันประหยัด
มำกขึ้น
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
รณรงค์เรื่องกำรใช้ไฟฟ้ำในห้องเรียนตำมข้อตกลง
8) หลักธรรมที่นามาใช้ มัชฌิมำปฏิปทำ

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้น ม. 2 ช่วยกันปิดไฟปิดพัดลม
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสังเกต
10.3 ช่วงระยะเวลา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 07.30 – 16.30 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
สมำชิกในกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ
1. เด็กหญิงปิยะธิดำ นำมรำช
3. เด็กหญิงดวงกมล ธงชัย
5. เด็กชำยณัฐพล ภู่เจริญ
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูบุญมี กัณหำลี

2. เด็กหญิงอมรรัตน์ สิทธิประภำ
4. เด็กชำยภำคภูมิ แผวผล

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ชื่อโครงงาน : เขตสะอำดปรำศจำกขยะ
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ไม่ลงทำเขตรับผิดชอบ จึงทำให้เขตพื้นที่ไม่สะอำด
ดังนั้น กลุ่ม หนุ่มสำววัยใส จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง เขตสะอำด ปรำศจำกขยะ ขึน้ เพื่อให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ลงมำทำ
เขตรับผิดชอบ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
3.2 เพื่อให้นักเรียนลงทำเขตรับผิดชอบ
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา เขตพื้นที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ไม่สะอำด
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ไม่ลงมำทำเขตรับผิดชอบ
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน 16 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดเตำปูน ลงทำเขตรับผิดชอบ
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 85 ลงทำเขต
รับผิดชอบของนักเรียนชั้น ม.3
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน ลงมำทำ
ควำมสะอำดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ขอควำมร่วมมือจำกเพื่อน ๆ ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3
2. จัดเวรประจำวันตรวจกำรทำเขตรับผิดชอบ
3. บอกถึงข้อดีของกำรลงทำเขตรับผิดชอบ
8) หลักธรรมที่นามาใช้ หิริโอตตัปปะ คือ ควำมเกรงใจกลัวต่อบำป

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ลงมำทำเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล จัดเวรประจำวันตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบ
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบตรวจเขตรับผิดชอบ
10.3 ช่วงระยะเวลา ช่วงเช้ำก่อนเข้ำแถวหน้ำเสำธง
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กชำยวีระพร คันธำ
3. เด็กชำยโกมลมุข อินทบุตร
5. เด็กหญิงชิดชนก ประชุมกิจ
7. เด็กหญิงทำนตะวัน สีเมฆ

2.
4.
6.
8.

12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูณัฐพงศ์ ศุภสุข

คุณครูระแวง พิกุลทอง

เด็กชำยอมรินทร์ พรมทำ
เด็กชำยฤทธิเกียรติ วำยุ
เด็กหญิงอธิตยำ วรรัตน์
เด็กหญิงกรรณิกำร์ ศิริกระจำย

โครงงานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ชื่อโครงงาน : หนูจ๋ำ เงียบ ๆ หน่อย
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนไม่มีมำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำร จึงทำนักเรียนพูดคุยเสียงดังขณะรับประทำนอำหำร
ดังนั้น กลุ่ม เด็กดีมีมำรยำท จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำ
โครงงำนคุณธรรม เรื่อง หนูจ๋ำ เงียบๆ หน่อย ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนทุกคนรับประทำนอำหำรอย่ำงเป็น
ระเบียบ ไม่เสียงดัง
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
3.2 เพื่อให้นักเรียนมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรไม่ส่งเสียงดัง
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมมีวินัยในกำรรับประทำนอำหำรให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9)**
4) ปัญหา นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง และไม่มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนคุยกันเสียงดังขณะรับประทำนอำหำร
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน จำนวน
คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรและไม่คุยเสียงดัง
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 85 มี
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 100 % มี
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรและไม่ส่งเสียงดัง
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. สร้ำงข้อตกลงในกำรรับประทำนอำหำร ถ้ำใครส่งเสียงดังในกำรรับประทำนอำหำรจะถูกทำโทษ
2. ขอควำมร่วมมือจำกเพื่อน ๆ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3. บอกถึงข้อดีของกำรมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
8) หลักธรรมที่นามาใช้ หิริโอตตัปปะ คือ ควำมเกรงกลัวต่อบำป

9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมมีวินัย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร
และไม่ส่งเสียงดัง
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต กำรสำรวจ
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสำรวจ ใช้หลักกำรสังเกต
10.3 ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เวลำ 11.45 – 12.15 น.
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
1. เด็กหญิงนภัสสรณ์ โพธิ์ดอกไม้
3. เด็กหญิงสิรินธรณ์ ก้อนแก้ว
5. เด็กชำยสิรศักดิ์ พลอุบล
7. เด็กชำยผดุงพงศ์ เกิดทอง

2.
4.
6.
8.

12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูณัฐพงศ์ ศุภสุข

คุณครูระแวง พิกุลทอง

เด็กหญิงกิตติวินท์ วัฒโน
เด็กหญิงปลำยฟ้ำ คงนิมิต
เด็กชำยเจษฎำนนท์ วงษ์ทน
เด็กชำยติณณภพ ไตรยวงศ์

โครงงานคุณธรรม นักเรียนวงดนตรีเตาปูน จูเนียร์
1) ชื่อโครงงาน : ดนตรี คู่ชีวิต
2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จำกกำรดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดเตำปูน พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่ชอบดนตรีแต่
นักเรียนเล่นดนตรีไม่เป็น จึงทำให้ ไม่มีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่ำง ๆ
ดังนั้น กลุ่มเตำปูนจูเนียร์ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ จึงมีควำมสนใจที่จะทำให้ปัญหำ
ดังกล่ำวหมดสิ้นไป จึงได้จัดทำโครงงำนคุณธรรม เรื่อง ดนตรี คู่ชีวิต ขึ้น เพื่อให้ นักเรียนเล่นดนตรีเป็น
และมีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่ำง ๆ
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดนตรี
3.2 เพื่อให้นักเรียนเล่นดนตรีเป็น
3.3 เพื่อปลูกฝังควำมรับผิดชอบให้แก่นักเรียน
3.4 เพื่อเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9) และเฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 10)
4) ปัญหา ไม่มีวงดนตรีเล่นในกิจกรรมต่ำง ๆ
5) สาเหตุของปัญหา นักเรียนเล่นดนตรีไม่เป็น
6) กลุ่มเป้าหมาย
- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำที่มีควำมสนใจด้ำนดนตรี โรงเรียนวัดเตำปูน
จำนวน 15 คน
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำที่มีควำมสนใจด้ำนดนตรี โรงเรียนวัดเตำปูน
ร้อยละ 80 เล่นดนตรีเป็น
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนมีวงดนตรีออกงำนกิจกรรมของโรงเรียน
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนมีเล่นดนตรีร่วมกับคุณครูในกำรออกงำน
กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
7) วิธีการแก้ไขปัญหา
1. ฝึกซ้อมดนตรีตอนเที่ยง (ซ้อมเดี่ยว)
2. ฝึกซ้อมรวมวงดนตรีตอนเย็นวันศุกร์ พร้อมทั้งเชิญคุณครูมำดูกำรฝึกซ้อมและให้คำแนะนำเพื่อ
แก้ไข

8) หลักธรรมที่นามาใช้ ควำมเพียร เพรำะต้องใช้เวลำในกำรฝึกซ้อม
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ควำมรับผิดชอบ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนดนตรี
10) วิธีการวัดและประเมินผล
10.1 วิธีการวัดผล กำรสังเกต กำรสอบถำม
10.2 เครือ่ งมือการวัดผล แบบสังเกต และแบบสอบถำม
10.3 ช่วงระยะเวลา เมื่อมีกิจกรรมภำยในโรงเรียน และนำวงดนตรีออกไปแสดง
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นักเรียนสมำชิกวงดนตรีเตำปูนจูเนียร์
12) ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม

