
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สต”ิ 
(Awakening, Adjust the habit to  Change new yourself by 

consciousness) 
 

 

จัดท าโดย 

๑. เด็กชายน าชัย  มุ่งฝั่งกลาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ประธาน 
๒. เด็กหญิงมาธาวี  เพ็งเภา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ รองประธาน 
๓. เด็กหญิงพัชชุดาญ์ นามภักดี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ 
๔. เด็กชายชัยวัฒน์  แสนศรี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ 
๕. เด็กหญิงอรอุมา จ้ าหนองโพธิ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ เลขานุการ 
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พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระเอกราช ฉันธะธัมโม 
เจ้าอาวาสวัดโพธารามบ้านหนองโพธิ์ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๒๐ 
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ผังมโนทัศน์ ค 
บทท่ี  ๑  บทน า  
          ท่ีมาและความส าคัญ 1 
          วัตถุประสงค์ 2 
          ขอบเขตการศึกษาโครงงาน 2 
บทท่ี  ๒  การด าเนินการโครงงาน  
          วิธีด าเนินงาน ๓ 
          แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ๑๑ 
          อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา ๑๒ 
บทท่ี  ๓  ผลด าเนินงาน  
          ผลด าเนินงาน ๑๒ 
บทท่ี  ๔  การศึกษาวิเคราะห์  
          ปัญหาและสาเหตุ 1๕ 
          เปูาหมายและทางแก้ 1๖ 
          หลักการและหลักธรรมท่ีน ามาใช้ 1๖ 
          ประเมินผลในการด าเนินงาน 1๗ 
          การประเมินตนเอง 1๗ 
          การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น 1๗ 
บทท่ี  ๕  สรุปและข้อเสนอแนะ  
           สรุป 20 
          ข้อเสนอแนะ ๒๐ 
          แผนการด าเนินงานในอนาคต ๒๐ 
เอกสารอ้างอิง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

  โครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ”” ท่ีจัดท า
ขึ้นครั้งนี้ คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณพระเอกราช ฉันธะธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองโพธิ์ ท่ีได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษา และอนุเคราะห์สถานท่ีศึกษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ท่ีได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความส าคัญในกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและเป็นท่ีปรึกษาโครงงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณครูธเนศร์    อุ่นสิม , คุณครูรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน และคณะครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในการจัดท าโครงงานคุณธรรมให้ถูกต้องตามขั้นตอน และเอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการค้นคว้า
และจัดท าโครงงานในครั้งนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณชาวบ้านหนองโพธิ์ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงงานใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดี 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีอยู่เบื้องหลังความส าเร็จท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและเป็นก าลังใจตลอดมา 
 
 
 

กลุ่มจิตอาสาพาท าดี 
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บทคัดย่อ 
 
  โครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” โดย
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดท าขึ้น เพื่อปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนท่ีประสบปัญหานักเรียน
ขาดระเบียบวินัย เช่น หลอกล้อกันแกล้งกันในเวลาเข้าแถว พูดคุยในเวลารับประทานอาหาร  ไม่เข้าแถวรับ
อาหาร  ส่งงานไม่ตรงเวลา วิ่งเล่นในห้องเรียน เข้าห้องเรียนช้า แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 คณะผู้จัดท าจึงมีความกรุณาอยากพัฒนาตนเองและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าว จึงได้
รวบรวมสมาชิกกลุ่มโครงงานคุณธรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาสติและสมาธิให้กับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ใหม้ีพัฒนาการด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์พร้อม มีความมั่นใจในตนเอง รู้จัก
ตนเองในแบบท่ีตนเองต้องการ มีสติรู้ชอบ สามารถใช้ปัญญาควบคู่กับการตัดสินใจ และสามารถระลึกรู้ตัวอยู่
เสมอก่อนการประพฤติปฏิบัติการกระท าส่ิงต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ผลการศึกษานักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล พบว่า ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีค่าร้อยละ  88.27 โดยความคิดเห็น/ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คือ มีความสนุกสนานในการด ารงชีวิต ไม่เครียด หรือร้อยละ 96.43  
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ผังมโนทัศน ์
โครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปลี่ยนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา 
       นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ระเบียบวินัย เช่น หลอกล้อกัน
แกล้งกันในเวลาเข้าแถว พูดคุย
ในเวลารับประทานอาหาร  ไม่
เข้าแถวรับอาหาร  ส่งงานไม่
ตรงเวลา วิ่งเล่นในห้องเรียน 
เข้าห้องเรียนช้า แต่งกายไม่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ 
1. นักเรียนไม่รู้หน้าที่และบทบาท
ของตนเอง   
2. นักเรียนเลียนแบบสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง  สื่อ เทคโนโลยีสมัยใหม่  3. 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลให้
ความอบอุ่น  
4. นักเรียนขาดการฝึกฝนในการ
ท างานที่ใช้เวลานาน  
5. ผู้ปกครองไม่เคยอบรมมารยาทใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม   
6. กิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ไม่น่าสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1.นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัย ร้อย
ละ  80 
2.  นัก เรียนก ลุ่มจิตอาสาพาท า ดี 
ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา ร้อยละ 100 
3. นักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงาน
มาร่วมท ากิจกรรม ร้อยละ 80 
๔. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  นักเรียน
กลุ่มจิตอาสาพาท าดี นักเรียนกลุ่มเข้า
ร่วมโครงงาน มีวินัยและมีจิตอาสา
โดยการฝึกสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงงาน เรื่อง  
“ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลง

ตนเองใหม่ โดยใช้สติ” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ระเบียบวินัย 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมี
จิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนในสังคม
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมที่น ามาใช้ 
๑. พรหมวิหาร ๔  
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
๒. หลักของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หลักทศพิธราชธรรม   
ได้แก่ ทาน ( ทาน  ) บริจาค (ปริ
จาค  ) ความอ่อนโยน (มททว ) 
ความเพียร ( ตปํ ) ความอดทน 
(ขนุติ) ความไม่โกรธ ( อกุโกธ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
๑. ขั้นวางแผน 
๑) รับสมัครนักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงาน  
๒) ส ารวจนักเรียนที่ขาดวินัย 
๒. ข้ันปฏิบัติ 
๑) เรียนรู้โครงงานทั้งระบบ  
๒) เขียนผังมโนทัศน์และน าเสนอ 
๓) เขียนเค้าโครงโครงงานร่วมกับครูที่
ปรึกษา  
๓.  ขั้นประเมินผล   
ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาโครงงานออกแบบ
แบบประเมิน   
๔. ขั้นปรับปรุง 
ปรับปรุงผลงานของตนเองทุกครั้งเมื่อพบ
อุปสรรคและปัญหา 
 
 
 

งบประมาณ 
๑. ได้รับการสนับสนุนจากทาง
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม เรือ 4 ล า 
1. รู้จัก : เข้าใจและรู้จักตนเอง

และผู้อื่น เข้าใจปัญหาสาเหตุ 
2. รวบรวม : ศึกษาข้อมูล 

หลักธรรม วิธีในการแก้ปัญหา 
3. ร่วมมือ : แบ่งหน้าท่ี ปฏิบัติ

ตามกิจกรรมฝึกวินัย 
4. เรียนรู้  : ร่วมแลกเปล่ียน 

ส ะ ท้ อ น ผ ล  เ พื่ อ พั ฒ น า
ปรับปรุงต่อไป 

5.   
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บทท่ี ๑ บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 การท่ีจะท าให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น คนในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดขึ้น ควบคู่กับความมีระเบียบวินัย ซึ่งหากขาดระเบียบวินัยแล้ว สังคมอาจเกิด
ความสับสนวุ่นวายได้ ดังนั้นการสร้างระเบียบวินัยในสังคมจึงจ าเป็น ต้องวางรากฐานให้กับเด็ก ซึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เด็กจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติตน เด็กควรได้รับการ
เรียนรู้ อบรม ฝึกหัดวินัยให้มีความพร้อมต้ังแต่วัยเยาว์ จึงจะมีความสุขความเจริญต่อไปในวันข้างหน้า และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวินัย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
การปกครองและวัฒนธรรม ดังนั้นวินัยจึงเปรียบได้กับหลักธรรมท่ีคอยควบคุมจิตใจของมนุษย์ให้รู้ จัก
รับผิดชอบ  ช่ัวดี และรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีนักเรียนจ านวน 117 คน นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัย เช่น 
หลอกล้อกันแกล้งกันในเวลาเข้าแถว พูดคุยในเวลารับประทานอาหาร  ไม่เข้าแถวรับอาหาร  ส่งงานไม่ตรง
เวลา วิ่งเล่นในห้องเรียน เข้าห้องเรียนช้า แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น ระเบียบ วินัย 
คือ แบบแผน ท่ีวางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือด าเนินการ หรือเป็นข้อบังคับส าหรับให้คนในสังคม ใช้เป็น
แบบแผนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น ข้อแตกต่างท่ีส าคัญคือ ระเบียบนั้น ก าหนดขึ้นโดยสังคม แต่
วินัยเกิดจากจิตส านึกท่ีเกดิมาจากภายใน ซึ่งการมีระเบียบวินัยเป็นส่ิงส าคัญพื้นฐานของการเรียน หากนักเรียน
ยังคงมีพฤติกรรมขาดซึ่งระเบียบวินัย ย่อมจะส่งผลกระทบท้ังต่อตนเองและส่วนรวม  ซึ่งถ้านักเรียนเหล่านี้
เติบโตขึ้นเขาจะเป็นคนท่ีสร้างปัญหาให้กับสังคมเป็นอย่างมาก กลุ่มจิตอาสาพาท าดีจึงต้องปลูกฝังให้นักเรียน
กลุ่มนี้มีวินัยดีจึงจัดท าโครงงาน เรื่อง ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ 
  
วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย 
      2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนในสังคมเดียวกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน 
 ประชากรกลุ่มเปูาหมาย 
      2.1 นักเรียนท่ีขาดระเบียบ วินัย จ านวน  5  คน 
 จ านวนนักเรียนท่ีขาดระเบียบวินัยจากแบบประเมินตนเองด้านวินัย  ดังนี้ 
ท่ี ช้ัน          จ านวน                               รายช่ือ 
1 ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 ด.ช. ภูรินทร์   ดีสันเทียะ 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ๓ ด.ช.จตุภักดิ์ นามภักด ีด.ช.ธรรมนูญ จันทร์หนองจอก 

ด.ช.ศุภกร    ชินพลชาย  
3 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ๑ ด.ช.ธีรนัย  หมื่นอภัย 
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2.2 กลุ่มจิตอาสาพาท าดี  จ านวน  5  คน 
2.3 กลุ่มเข้าร่วมโครงงาน  จ านวน     23   คน  แบ่งเป็น 
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน  6  คน 
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   จ านวน  13  คน 
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน  6  คน 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัย  ร้อยละ  80 
2. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา ร้อยละ 100 
3. นักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงานมาร่วมท ากิจกรรม ร้อยละ 80 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี นักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงาน มีวินัย 
และมีจิตอาสาโดยการฝึกสติ 

 
สถานที ่

1. โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
  2. วัดบ้านหนองโพธิ์  ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
 ๓. ชุมชนบ้านหนองโพธิ์ ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
 
ระยะเวลา 
 วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง 
2. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี มีจิตส านึกท่ีดีและอาสาช่วยเหลือเพื่อนในสังคมเดียวกัน 

 3. นักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงาน ได้รับความรู้และได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
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บทท่ี ๒ การด าเนินการโครงงาน 
 

 การศึกษาค้นคว้าโครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ผู้มีจิตอาสาเป็นคณะผู้จัดท า ได้มีการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม
ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ตามนวัตกรรมท่ีนักเรียนคิดค้นขึ้นเอง คือวิธีการ เรือ ๔ ล า ดังนี้ 
 
๒.๑ วิธีด าเนินงาน ตามนวัตกรรม วิธีการ เรือ ๔ ล า 

๑. ขั้นวางแผน 
 ๑) รับสมัครนักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงานช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 

......23.......คน   
 ๒) ส ารวจนักเรียนท่ีขาดวินัยจากช้ันประถมศึกษาปีมี่  ๔  – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ได้จ านวน  ๕  คน    

(แบบสังเกตความมีวินัยของนักเรียน ป.4 -6) 
 ๓) รับสมัครนักเรียนจิตอาสา  ต้ังช่ือกลุ่ม  จิตอาสาพาท าดี   

 

๒. ขั้นปฏิบัติ 
๑) เรียนรู้โครงงานท้ังระบบ รวมกลุ่มจิตอาสาพาท าดี ร่วมกันส ารวจปัญหาในโรงเรียนได้นักเรียนขาด

วินัย ได้จ านวน ๕ คน ร่วมกันคิดต้ังช่ือเรื่อง ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ 
๒) เขียนผังมโนทัศน์ 
๓) น าเสนอตามผังมโนทัศน์ คัดเลือกโครงงานดีเด่นได้โครงงาน  เรื่อง  ฝึกสมาธิสร้างวินัยดีชีวีมีสุข 

 ๔)เขียนเค้าโครงโครงงาน  ร่วมกับครูท่ีปรึกษาคิดวิธีการท่ีจะน ามาแก้ปัญหาด้านวินัยของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมายและก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 
 

กิจกรรมท่ี ๑ ส ารวจตนเอง   กลุ่มจิตอาสาพาท าดี  พานักเรียนกลุ่มเปูาหมายส ารวจตนเอง ให้เขียนลงใน 
Good  book (ข้ันรู้จัก : เข้าใจสภาพปัญหา และหาสาเหตุ) 
 -  ส่ิงท่ีดีท่ีภาคภูมิใจ 
 -  ข้อเสียของตนเอง 
 - วิธีแก้ไขข้อเสียของตนเอง  
 - ระยะเวลาในการแก้ไขพฤติกรรมด้านวินัยของตนเอง  
กิจกรรมท่ี  ๒ จิตอาสาพาท าดี 
 -  สร้างข้อตกลงในการฝึกวินัย เช่น  วินัยในการเข้าแถวรับอาหารหรืออื่น ๆ  วินัยในการรับประทาน
อาหาร  วินัยด้านการแต่งกาย  ด้านการส่งการบ้าน  ด้านการมาโรงเรียนสาย  ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  ข้อตกลง (MOU) (ขั้นร่วมมือ : แบ่งหน้าท่ี ปฏิบัติการ) 
 1. เราจะไม่มาโรงเรียนสาย 
 2. เราจะท้ิงขยะให้เป็นที่ 
 3. เราจะแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
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 4. เราจะไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารและในเวลาเข้าแถว เข้าห้องประชุม 
 5. เราจะส่งการบ้านให้ตรงตามเวลา 
 6. เราจะไม่แกล้งเพื่อน 
 7. เราจะไปวัดทุกวันพระ 
 8. เราจะไม่ลัดคิวรับอาหารหรือเวลาซื้อขนมหรือเวลาอื่น ๆ (แบบสังเกตติดตามวินัยนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย) 
 

กิจกรรมท่ี  ๓ จับคู่ร่วมกันฝึกวินัย 
 -  จับคู่จิตอาสาพาท าดีกับนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย   กลุ่มจิตอาสาพาท าดีท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ประเมินติดตามความมีวินัย สังเกตทุกวัน ประเมินวินัยตามแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเดือนละ  ๑  ครั้ง 
 
         จับคู่ร่วมกันฝึกวินัย 

ด.ช.น าชัย มุ่งฝ่ังกลาง ด.ช.ภูรินทร์  ดีสันเทียะ 
ด.ญ.มาธาวี  เพ็งเภา ด.ช.ศุภกร    ชินพลชาย 
ด.ญ.พัชชุดาญ์  นามภักด ี ด.ช.จตุภักดิ ์  นามภักด ี
ด.ช.ชัยวัฒน์ แสนศรี ด.ช.ธรรมนูญ  จันทร์หนองจอก 
ด.ญ.อรอุมา  จ้ าหนองโพธิ์ ด.ช.ธีรนัย   หมื่นอภัย 

 
กิจกรรมท่ี ๔ ฝึกสมาธิสร้างวินัยด้วยการวาดภาพ (ข้ันเรียนรู้) 

- กลุ่มจิตอาสาพาท าดีสร้างภาพฝึกสมาธิให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายระบายสีลงในภาพให้สวยงาม 
กิจกรรมท่ี ๕  ชวนกันไปวัดฝึกหัดวินัย (ข้ันรวบรวม) 
 -  จิตอาสาพาท าดีชวนนักเรียนกลุ่มเปูาหมายและกลุ่มเข้าร่วมโครงงานไปวัด  ฝึกวินัยด้านการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
 - ให้ยกถาดอาหารถวายพระด้วยความระมัดระวังค่อย ๆ ท าอย่างคนมีสติ 
 - ผู้ปกครองช่วยสอนการประเคนอาหารแด่พระสงฆ์ 
 - ฟังพระสอนเรื่องการวางตัววางตนในชีวิตประจ าวัน 
 
๓.  ขั้นประเมินผล    
 กลุ่มจิตอาสาพาท าดีปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาโครงงานออกแบบแบบประเมิน   

๑) แบบประเมินความมีวินัยของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
๒) แบบประเมนิการปฏิบัติงานของนักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี 
๓) แบบประเมินความสุขของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
๔) แบบสังเกตการปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมโครงงาน 

 
๔. ขั้นปรับปรุง 
 กลุ่มจิตอาสาปรับปรุงผลงานของตนเองทุกครั้งเมื่อพบอุปสรรคและปัญหา 
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การประเมินโดยนักเรียนจ านวน ๒๓  คน 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย /ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

 

ข้อ 

                        

                                  รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง 78.26 21.74 0.00 

2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน 86.96 13.04 0.00 

3 ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 78.26 17.39 4.35 

4 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน 86.96 13.04 0.00 

5 ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 100 0.00 0.00 

6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้อง 91.30 8.70 0.00 

7 กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวินัย 82.61 13.04 4.35 

8 รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 86.96 13.04 0.00 

9 วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม 100 0.00 0.00 

10 เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม 95.65 4.35 0.00 

รวม 88.70 10.43 0.87 

 
สรุปค่าเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 78.26 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน ร้อยละ 86.96 
3. ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 78.26 
4. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน ร้อยละ 86.96 
5. ข้ันตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม ร้อยละ 100 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร้อยละ 91.30 
7. กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวนิัย ร้อยละ 82.61 
8. รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 86.96 
9. วิธีการที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม ร้อยละ 100 
10. เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 95.65 
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การประเมินโดยคณะครูจ านวน ๗  คน 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

 

ข้อ 

                        

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง 85.71 14.29 0.00 

2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน 71.43 28.57 0.00 

3 ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 100 0.00 0.00 

4 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน 85.71 14.29 0.00 

5 ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 57.14 42.86 0.00 

6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้อง 57.14 42.86 0.00 

7 กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวินัย 71.43 28.57 0.00 

8 รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 85.71 14.29 0.00 

9 วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม 85.71 14.29 0.00 

10 เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม 71.43 28.57 0.00 

รวม 77.14 22.86 0.00 

 
สรุปค่าเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 85.71 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน ร้อยละ 71.43 
3. ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 100 
4. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน ร้อยละ 85.71 
5. ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม ร้อยละ 57.14 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร้อยละ 57.14 
7. กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวนิัย ร้อยละ 71.43 
8. รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 85.71 
9. วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม ร้อยละ 85.71 
10. เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 71.43 
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การประเมินโดยกลุ่ม คนดีมีจิตอาสา จ านวน 5  คน 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง 80.00 20.00 0.00 

2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน 60.00 40.00 0.00 

3 ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 100 0.00 0.00 

4 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน 100 0.00 0.00 

5 ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 80.00 20.00 0.00 

6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้อง 80.00 20.00 0.00 

7 กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวินัย 100 0.00 0.00 

8 รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 60.00 40.00 0.00 

9 วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม 60.00 40.00 0.00 

10 เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม 100 0.00 0.00 

รวม 82.00 18.00 0.00 

 
สรุปค่าเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน ร้อยละ 60 
3. ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 100 
4. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน ร้อยละ 100 
5. ข้ันตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม ร้อยละ 80 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร้อยละ 80 
7. กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวนิัย ร้อยละ 100 
8. รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 60 
9. วิธีการที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม ร้อยละ 60 
10. เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 



8 

 

สรุปผลการประเมินโดยคณะครู นักเรียน กลุ่มจิตอาสาพาท าดี  จ านวน ๓๕  คน 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

 

ข้อ 

                        

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

1 นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง 80.00 20.00 0.00 

2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน 80.00 20.00 0.00 

3 ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 85.71 11.43 2.86 

4 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน 88.57 11.43 0.00 

5 ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 88.57 11.43 0.00 

6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุน่พี่และรุ่นน้อง 82.86 17.14 0.00 

7 กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวินัย 82.86 14.29 2.86 

8 รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 82.86 17.14 0.00 

9 วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม 91.43 8.57 0.00 

10 เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม 91.43 8.57 0.00 

รวม 85.43 14.00 0.57 

สรุปค่าเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีวินัยในตนเอง  ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักช่วยเหลือคนในสังคมเดียวกัน ร้อยละ 80 
3. ได้ช่วยเหลือในการฝึกวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 85.71 
4. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงงาน ร้อยละ 88.57 
5. ขั้นตอน  ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม ร้อยละ 88.57 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร้อยละ 82.86 
7. กลุ่มคนดีมีจิตอาสามีความสามารถในการฝึกพัฒนานักเรียนให้มีวนิัย ร้อยละ 82.86 
8. รุ่นน้องน าแบบอย่างท่ีดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 82.86 
9. วิธีการท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียนเปูาหมาย มีความเหมาะสม ร้อยละ 91.43 
10. เป็นวิธีการส่งเสริมการท าความดีมีคุณธรรมได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 91.43 
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                               สรุปผลการประเมินความสุขของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จากโครงงานเร่ือง ฝึกสมาธิสร้างวินัยดีชีวีมีสุข 

ค าช้ีแจง ให้ใส่เครื่องหมาย /ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความสุขของนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมนิตนเอง 
 
ท่ี 

 
                                                          รายการประเมิน. 

 ระดับความสุข 
3 2 1 0 

1 ความสุขในการเรียนรู้     
 1.ความรู้สึกสนุกในการเรียน ต่ืนเต้นและยินดีท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 78.57 21.43   

2.ความเอาใจใส่ในส่ิงท่ีเรียนรักในหน้าท่ีของตนเอง 82.14 17.86   

3.ความรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนและอยากเรียนรู้ 92.86 7.14   

4.ความไม่ท้อถอยหรือเบ่ือหน่ายเมื่อร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อน ๆ  89.29 10.71   

5.ความช่ืนชอบในกิจกรรมตามโครงงานท่ีเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ความสามารถโดยอิสระ 82.14 17.86   

2 ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม     

 1.ความรู้สึกเพลิดเพลินและมุ่งมั่นกับการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จแม้จะยากล าบาก 85.71 14.29   

2.ความยินดีท่ีได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 92.86 7.14   

3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง 92.86 7.14   

4. พอใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จโดยไม่ต้องตักเตือน 96.43 3.57   

5.ยอมรับในความสามารถของตนเอง 92.86 7.14   

3 ความสุขของบุคคล     

 1.ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า 92.86 7.14   

 2.มีความสนุกสนานในการด ารงชีวิต ไม่เครียด 96.43 3.57   

 3.อารมณ์ดี ยิ้มง่าย สดช่ืน แจ่มใสอยู่เสมอ 89.29 10.71   

 4.มีความปลาบปล้ืมใจ  เมื่อได้ท าความดี 85.71 14.29   

 5. มีความช่ืนชอบในการท ากิจกรรมตามโครงงาน เรื่อง ฝึกสมาธิสร้างวินัยดีชีวีมีสุข 85.71 14.29   

                                  ร้อยละ     88.27 11.73   

 
1. ความสุขในการเรียนรู้ 

1) ความรู้สึกสนุกในการเรียน ต่ืนเต้นและยินดีท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  คิดเป็นร้อยละ 78.57 
2) ความเอาใจใส่ในส่ิงท่ีเรียนรักในหน้าท่ีของตนเอง คิดเป็นร้อยละ  82.14 
3) ความรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนและอยากเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ  92.86 
4) ความไม่ท้อถอยหรือเบ่ือหน่ายเมื่อร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อน ๆคิดเป็นร้อยละ 89.29 
5) ความช่ืนชอบในกิจกรรมตามโครงงานท่ีเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ความสามารถโดยอิสระคิดเป็น

ร้อยละ  82.14 
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2. ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
1). ความรู้สึกเพลิดเพลินและมุ่งมั่นกับการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จแม้จะยากล าบากคิดเป็น   

ร้อยละ  85.71 
2) ความยินดีท่ีได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรยีนคิดเป็นร้อยละ 92.86 
3) มีความภาคภูมิใจในตนเองคิดเป็นร้อยละ 92.86 
4) พอใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จโดยไม่ต้องตักเตือนคิดเป็นร้อยละ 96.43 
5) ยอมรับในความสามารถของตนเองคิดเป็นร้อยละ 92.86 

3. ความสุขของบุคคล 
1) ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า คิดเป็นร้อยละ  92.86 
2) มีความสนุกสนานในการด ารงชีวิต ไม่เครียด คิดเป็นร้อยละ 96.43 
3) อารมณ์ดี ยิ้มง่าย สดช่ืน แจ่มใสอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 89.29 
4) มีความปลาบปล้ืมใจ  เมื่อได้ท าความดี คิดเป็นร้อยละ  85.71 
5) มีความช่ืนชอบในการท ากิจกรรมตามโครงงาน เรื่อง  ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดย

ใช้สติ 85.71 
   สรุปนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย มีความสุข คิดเป็นร้อยละ 88.27 
 
2 กลุ่มจิตอาสาพาท าร่วมกันจัดปูายนิเทศโครงงานคุณธรรม  รายงานน าเสนอผลงาน 
                      ร่วมกันวางแผน  เตรียมการ จัดปูายนิเทศ  ร่วมกันสรุปผลงาน 
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ขั้นที่ 4 ข้ันปรับปรุง 
 กิจกรรมท่ีท าไม่ส าเร็จคือการวาดภาพฝึกสมาธิสร้างวินัย นักเรียนยงัท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร   

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมส ารวจตนเอง จันทร์ถึงศุกร์ ด.ช.น าชัย มุ่งฝ่ังกลาง 
๒ กิจกรรมจิตอาสาพาท าดี จันทร์ถึงศุกร์ ด.ญ.มาธาวี  เพ็งเภา 
๓ กิจกรรมจับคู่ร่วมกันฝึกวินัย จันทร์ถึงศุกร์ ด.ญ.พัชชุดาญ์  นามภักดี 
๔ กิจกรรมฝึกสมาธิสร้างวินัยด้วยการวาดภาพ ทุกวันพุธ ด.ช.ชัยวัฒน์ แสนศรี 
๕ กิจกรรมชวนกันไปวัดฝึกหัดวินัย ทุกวันพระ ด.ญ.อรอุมา  จ้ าหนองโพธิ์ 

 
๒.๒ งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑.คัดเลือกปัญหาท่ีจะท าโครงงาน - - - ๑-๑๕ ก.ค.๒๕๖๓ กลุ่มจิต

อาสาพาท าดี ๒.ประชุมวางแผนการท า
โครงงาน 

- - - ๑-๑๕ ก.ค.๒๕๖๓ 

๓.กิจกรรมส ารวจตนเอง - - ๑๐๐ ๑๕-๓๑ ก.ค.๒๕๖๓ 
๔.กิจกรรมจิตอาสาพาท าดี - - ๑๐๐ ๑-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ 
๕.กิจกรรมจับคู่ร่วมกันฝึกวินัย - - ๑๐๐ ๑-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ 
๖.กิจกรรมฝึกสมาธิสร้างวินัยด้วย
การวาดภาพ 

- - ๑๐๐ ๑-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๗.กิจกรรมชวนกันไปวัดฝึกหัด
วินัย 

- - ๑๐๐ ๑-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๘.สรุปและจัดท ารายงาน - - ๕๐๐ ๑-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓ 
รวม ๑,๐๐๐ บาท 

 
๒.๓ แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 ๑. งบประมาณจากทางโรงเรียน  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
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๒.๔ อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา 
 

 ๑. กิจกรรมท่ี  ๕  ชวนกันไปวัดฝึกหัดวินัย  กลุ่มจะพานักเรียนจากช้ัน ป.4- ป.6 ทุกคนไปวัดในวัน

พระนักเรียนบางคนติดภาระทางครอบครัวบ้างไปได้ไม่ครบทุกครั้ง แก้ไขโดยการถามความเป็นไปแบบ

กัลยาณมิตรให้ก าลังใจกันทุกครั้งและไม่บังคับ 

 2. เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมในวันพระถ้าเป็นวันท่ีโรงเรียนเปิดพระสงฆ์จะอบรมนักเรียนได้ไม่นาน 

และผู้ปกครองฝึกวินัยได้ไม่ครบทุกกิจกรรม เช่น การล้างถ้วย จาน แก้วน้ า  การกวาดขยะ  การม้วนเส่ือ  

เพราะนักเรียนต้องกลับมาท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน  และ วิธีแก้ท าเวรประจ าวันให้เสร็จในตอนเย็นก่อนวันพระ 
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บทท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน 
  
 จากการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๑๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผลการด าเนินงานดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานด้านการอบรม 
๒. ผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติงาน 

 

๑. ผลการด าเนินงานด้านการอบรม 
 

 ได้จัดการอบรมเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมท้ังโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  คณะวิทยากร
ให้การอบรมและให้ความรู้คือคณะครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลทุกคนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานซึ่งมีผล
การจัดอบรม  ดังนี้ 
 1.นักเรียนเข้าอบรมทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและขั้นตอนการ
ท าโครงงานคุณธรรมท่ีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ได้ผลเป็นอย่างดี 
 2.นักเรียนผู้เข้าอบรมได้ ศึกษา ส ารวจ ปัญหาความต้องการ  และน ามาท าแผนผังระดมความคิด
วิเคราะห์ร่วมกันภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น ๆ หรือการจัดท าโครงอื่นอย่าง
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.โครงงานคุณธรรม เรื่อง ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ  ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโครงงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์น ามาเผยแพร่ได้ 
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๒. ผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติงาน 
1. กลุ่มจิตอาสาพาท ามีความประพฤติและความรับผิดชอบได้ผลดีเย่ียม 
2. กลุ่มจิตอาสาพาท าใส่ใจในหน้าท่ีปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินได้ผลดี 
3. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  ท่ีมีปัญหาได้รับการพัฒนาสมาธิให้มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น  ร้อยละ 85.71 
4. รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องท าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ผลดีเย่ียม 
5. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน 5  คน ท่ีสมาธิส้ันสามารถพัฒนาพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่ามีสมาธิดี

ขึน้มีจ านวน  9  คน แสดงว่าได้ผลการพัฒนาดีเย่ียม                                                                                                                        
6. นักเรียนมีความสนใจ ต้ังใจ กระตือรือร้น มีความสุขกับการมุ่งมั่นในขณะฝึกฝนมั่นใจ ในการต่อ สู้

กับปัญหาในการท่ีประสบได้ผลดี 
7. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท า ผู้จัดท ามีคุณธรรม จริยธรรมได้ผลดี           
8. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท า มีความภาคภูมิใจท่ีได้ไห้ ความช่วยเหลือ และฝึกฝน  พัฒนาสมาธิให้

นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ได้ผลดีเย่ียม 
9. กลุ่มนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน 5 คน  ได้รับการพัฒนา  ฝึกสมาธิ  จนมีพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น มีระเบียบวินับมากขึ้น  ขยะบริเวณโรงเรียนลดน้อยลง  นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆได้ อย่างมีความสุข  ได้ผลดีเย่ียม  

        
ผลประโยชน์ที่ได้รับ        

๑. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี  ได้ร่วมกันท าความดี  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังไห้มีคุณธรรม จริยธรรมได้ผลอย่างดีเย่ียม  
๓. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มจิตอาสาพาท าดีฝึกฝนพัฒนาท าไห้เขา

เหล่านั้นมีสมาธิที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมท่ีดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  เพื่อน ๆ ยอมรับให้เข้ากลุ่มเล่น
ด้วยกัน และใช้ชีวิตสนุกอย่างมีความสุข ได้ผลอย่างดีเย่ียม นักเรียนกลุ่มเปูาหมายเขากล้าแสดงออก มั่นใจ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสุขได้ผลดีเย่ียม 
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บทท่ี ๔ การศึกษาวิเคราะห์ 
 

ในการศึกษา คณะผู้จัดท าได้ศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ 
๑. ปัญหาและสาเหตุ 
๒. เปูาหมายและทางแก้ 
๓. หลักการและหลักธรรมท่ีน ามาใช้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๕. ประเมินตนเอง 
๖. การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น 

 

๑. ปัญหาและสาเหตุ 
  ปัญหา หมายถึง ข้อท่ีจะต้องพิจารณาแก้ไข  และส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับส่ิงต่าง ๆ 
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542)  
  สาเหตุ  หมายถึง เหตุเกิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน ส่งผลให้กระทบกันเสมอ เช่นสาเหตุท่ีเกิดจากส่ิงดี ๆ 
ย่อมได้รับผลดีตอบแทน สาเหตุเกิดทางเสียย่อมได้รับทางเสียหาย 
  นักเรียนมีปัญหาด้านการขาดระเบียบวินัย แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดี แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน ไม่เข้าแถวรับอาหาร  ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะรับประทานอาหาร ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี  ไม่ส่ง
การบ้าน  ขาดความอดทนอดกล้ัน ขาดการได้รับการปลูกฝัง  การอบรมส่ังสอน การถูกตามใจจากผู้ปกครอง
หรือบุคคลท่ีอยู่รอบข้าง  กลุ่มจิตอาสาพาท าดี ได้ส ารวจปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุ  ดังนี้ 
  1. นักเรียนไม่รู้หน้าท่ีและบทบาทของตนเอง สาเหตุ นักเรียนขาดคุณธรรม ขาดความอดทนอดกล้ัน 
ระเบียบวินัย ขาดการได้รับการปลูกฝังการอบรมส่ังสอน  ไม่ดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ถูก
ปล่อยปละละเลย 
  2. นักเรียนเลียนแบบส่ิงแวดล้อมรอบข้าง  ส่ือ เทคโนโลยีสมัยใหม่  อยากลอง  อยากท าตาม นึก
สนุกในส่ิงท่ีได้ท าถึงแม้จะมีผลกระทบกับผู้อื่นก็ตาม 
  3. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลให้ความอบอุ่น ปล่อยให้อยู่ตามล าพังหรืออยู่กับปูุ ย่า ตา ยาย 
ถูกตามใจจนเคยตัว ใครบอกสอนก็ไม่ฟัง ด้ือรั้นเอาแต่ใจ 
  4. นักเรียนขาดการฝึกฝนในการท างานท่ีใช้เวลานาน หรือผู้ปกครองให้ท างานแต่ใช้เวลาส้ัน ๆ 
เพราะกลัวบุตรหลานจะเหนื่อย 
  5. ผู้ปกครองไม่เคยอบรมมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม  เห็นบุตรหลานแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ก็ไม่บอกไม่สอนด้วยเหตุและผล 
  6. กิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่น่าสนใจ สาเหตุครูขาดการใช้ส่ือ/นวัตกรรม ขาดเทคนิค/
วิธีการสอนใหม่ๆ สอนรูปแบบเดิมๆ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  
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2. เป้าหมายและทางแก้ 
       เปูาหมาย หมายถึง บุคคลหรือส่ิงท่ีก าหนดไว้ในการใส่ใจแล้วด าเนินการปฏิบัติตามกลุ่มเปูาหมาย    
( พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ) เปูาหมายคือการช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนท่ีขาดระเบียบ
วินัย คือ การที่ฝึกสมาธิด้วยวิธีการระบายสีภาพพร้อมท้ังให้ความรักความห่วงใยเติมเต็มส่ิงท่ีเขาไม่มี ส่ิงท่ีขาด
หายไป คือ ความไว้วางใจจากเพื่อน ๆ การยอมรับเมื่อเขาประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมร่วมกัน  ให้อภัย
เมื่อเขาท าผิด  บอกให้สังคมรับรู้ว่าเขายังไม่ถูกทอดท้ิง และยังมีกลุ่มจิตอาสาพาท าดี และเพื่อนๆในโรงเรียนท่ี
คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจ  
 
 3. หลักการของหลักธรรมที่น ามาใช้  
      หลักการ หมายถึง แนวด าเนินการเพื่อน าไปปฏิบัติด าเนินงานให้ส าเร็จ (พจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)  
  1. หลักธรรมทางศาสนา พรหมวิหาร  4  
  เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข คือ กลุ่มจิตอาสาพาท าดีมีความเมตตาต่อนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย รู้สึกสงสารเขาเหล่านั้น  ท่ีเพื่อนไม่ยอมรับ  ไม่อยากคบหาและไม่อยากเล่นด้วย  หากได้พัฒนา
สมาธิให้สามารถควบคุมตัวเองได้  พวกเขาจะมีความสุขมากและสามารถเข้ากับเพื่อนและเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ 
และมีวินัยในตนเอง      
  กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ คือ กลุ่มจิตอาสาพาท าดีต้องการฝึกสมาธิให้
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายเพื่อสร้างวินัยให้เกิดแก่นักเรียนกลุ่มนี้  จึงได้คิดวิธีการพัฒนาท่ีใช้กิจกรรม  5  ข้อ คือ  
ส ารวจตนเอง  จิตอาสาพาท าดี  ฝึกสมาธิด้วยการวาดภาพ ชวนกันไปวัดฝึกหัดวินัย  ฝีกสมาธิด้วยการสวด
มนต์ฝึกฝนวินัย  ให้กลุ่มเปูาหมายพ้นทุกข์ได้เป็นท่ียอมรับของเพื่อน ๆ ได้ 
  มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คือกลุ่มจิตอาสาพาท าดีได้ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
ขาดระเบียบวินัยพัฒนาสมาธิหรือสติให้ดีขึ้น กลุ่มจิตอาสาพาท าดีมีความช่ืนชมยินดีกับนักเรียนเหล่านั้นท่ี
ประสบผลส าเร็จ พลอยยินดีทุกครั้งเมื่อน้องท าผลงานได้ส าเร็จด้วยการเอ่ยชมเพื่อให้มีก าลังใจท่ีพัฒนาตนเอง
ต่อไป 
  อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย คือ กลุ่มจิตอาสาพาท าดีรู้จักวางเฉย   โดยการท าประโยชน์ท่ีไม่
หวังผลตอบแทน  มีความภาคภูมิใจท่ีท าให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายมีความสุขเพราะส่ิงท่ีท าก็เสมือนเป็นการปิด
ทองหลังพระ  ด่ังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  2. หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักทศพิธราชธรรม   
        ในการท างานกลุ่มคนดีมีจิตอาสาได้น้อมน าหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ท างาน ดังนี้    
         การท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น  ได้รับประโยชน์มากกว่าท าเฉพาะประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่า
คนไหนท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เช่ือว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว 
แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดท าเพื่อส่วนรวมยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่ง
คล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุขพระราชด ารัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันท่ี 
11 กันยายน 2543  หลักทศพิธราชธรรม  ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน  ได้แก่     
           1 . ทาน ( ทาน  ) คือ  การให้ เช่น พี่ ให้เวลา ให้ความรู้  ความเข้าใจฝึกให้ท า แก่นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน    
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            2 . บริจาค (ปริจาค  ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม เช่น  พี่สละเวลา  สละ
ความรู้ความสามารถท่ีตนมี น ามาสอนน้อง ท าให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ทุกคนมีสมาธิดีข้ึนทุกคนไม่มากก็น้อย 
  3 . ความอ่อนโยน (มททว ) คือการมีอัธยาศัยอ่อนโยน เช่น จิตอาสาพาท าดีชวนเพื่อนท าดีต้องอาศัย
ความอ่อนโยน พูดจาอ่อนโยน 
  4 .ความเพียร ( ตปํ ) คือ การเพียรพยามขจัดความมัวเมามิให้เข้ามาครอบง าจิตใจ สามารถบังคับ
ตนเอง มิให้ล้มลงหมกมุ่นกับความสุขส าราญจนเป็นเหตุให้เสียการงาน เช่นต้องมีความมุ่งมั่นในการท างาน
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปูาหมายให้ประสบผลส าเร็จ  
  5. ความอดทน (ขนุติ) คือ การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะกระทบกระท่ัง ด้วยส่ิงท่ี เป็นท่ี
พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคง หนักแน่นไม่หวั่นไหว อดทนต่อความย่อท้อปัญหา 
อุปสรรคท างานช่วยเหลือน้องให้ส าเร็จ  
     6. ความไม่โกรธ ( อกุโกธ ) คือ การให้อภัยแก่กัน เช่น การไม่แสดงอาการโกรธให้นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายเห็นและให้อภัยเขาเสมอ เมื่อท าผิดพลาด มุ่งมั่นการช่วยเหลือเขาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้จน
ส าเร็จ  
  
4. ประเมิลผลการด าเนินงาน 
  การประเมินผลการท างานของกลุ่มคนดีมีจิตอาสา ในการประเมินผลการท างานของกลุ่มคนดีมีจิต
อาสาจะใช้ระยะเวลา ในการประเมิน 1 ครั้ง ใน 1 เดือน และทุกๆ  เดือน จะมีการประชุมหาทางแก้ไข ปัญหา 
โดยจะแบ่งผู้ประเมินออกเป็น  ดังนี้ 

ประเมินโดยคณะครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จ านวน  ๗  คน  
ประเมินโดยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน สุ่มมาจ านวน  ๒๓  คน 
ประเมินโดยกลุ่มคนดีมีจิตอาสา  จ านวน  5  คน  
การประเมินความสุขของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน ๒๘  คน เมื่อส้ินสุด  

 
5. การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น 

5.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ 
  เป็นโครงงานคุณธรรมท่ีดี ขอช่ืนชมในความดี ความสามารถ มีจิตอาสาของนักเรียนกลุ่มจิตอาสาพา
ท าดี เพื่อพัฒนาสมาธิให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ท่ีมีปัญหาด้านระเบียบวินัย  สมควรได้รับการยกย่องถึงแม้พวก
เขาจะเป็นเด็กแต่ละคนมีจิตใจท่ีดีงาม ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีขาดระเบียบวินัยได้ พัฒนาตนจนเป็น
ท่ียอมรับของเพื่อนๆ และยอมเล่นด้วย  ไม่ต้ังข้อรังเกียจเหมือนท่ีผ่านมา  นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ได้รู้จักการ
ฝึกสมาธิอย่างเป็นธรรมชาติและสามารถเข้ากับเพื่อนได้ท ามีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ท าให้สังคม
เล็กๆในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

      ลงช่ือ................................................. 
       (พระเอกราช ฉันธะธัมโม) 
         พระสงฆ์ท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
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5.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
  การด าเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนด้วยการฝึกสมาธิ โดยคิดนวัตกรรมซึ่งเป็นวิธีการมาพัฒนานั้น  
นับว่าเป็นส่ิงดีท่ีท าได้ยาก แต่ถึงแม้จะยากนักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดีก็ยังมุ่งมั่นท างานจนประสบความส าเร็จ
จนเป็นท่ียอมรับ  สังเกตได้จากโรงเรียนสะอาดขึ้นมากกว่าปกติและเป็นการท าความดีเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีเป็นหัวใจหลักของคนไทยในสมัย
ปัจจุบันที่เน้นว่าเยาวชนจะต้องเป็นคนดีของสังคม เพราะถ้าสังคมมีคนดีอยู่เป็นจ านวนมากความสงบร่มเย็นก็
จะบังเกิดแก่สังคมนั้นๆอย่างแน่นอน และเป็นแนวทางในการพัฒนาเรื่องจิตอาสาของผู้เรียนท่ีมีต่อสังคมใน
โรงเรียนของตนเอง   เป็นการท าดีโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนใดๆ ขอให้นักเรียนกลุ่ม “จิตอาสาพาท าดี” ด าเนิน
กิจกรรมนี้ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดความสงบสุขในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ชุมชน และ
ประเทศชาติในล าดับต่อไป  

 
      ลงช่ือ................................................. 
       (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
  
5.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาโครงงาน 

  จากการสังเกตการท างานของนักเรียนท่ีเรียกช่ือกลุ่มของตนเองว่า “กลุ่มจิตอาสาพาท าดี” นั้น เห็น
ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น  รับผิดชอบงานท่ีท าจนประสบความส าเร็จ  จากการสังเกตเห็นว่านักเรียน
กลุ่มเปูาหมายท่ีขาดระเบียบวินัยท่ีมาเข้ารับการพัฒนานั้นมีความสุข  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ารับการ
พัฒนาสมาธิ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  ต้ังใจฝึกสมาธิอย่างจริงจังร่วมกับกลุ่มรุ่นพี่ ขอให้กลุ่มคนดีมีจิตอาสา
รักษาความเป็นมาตรฐานของกลุ่มเอาไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันสืบต่อไป  

 
      ลงช่ือ................................................. 
       (นายธเนศร์  อุ่นสิม) 
             ครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม 

 
5.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาโครงงาน 

   การฝึกสมาธิเพื่อสร้างวินัยให้แก่นักเรียนนั้นเป็นส่ิงยากมาก ผู้ท าการศึกษาและลงมือพัฒนาจะต้อง
ใช้ความอดทนมาก ๆ เพราะนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นคนท่ีน่าเบื่อหน่าย แต่มีนักเรียนท่ีเรียกตนเองว่า “กลุ่มจิต
อาสาพาท าดี” ใช้ความรู้ความสามารถคิดค้นกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาสมาธิให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย จน
สามารถพัฒนาได้เป็นผลส าเร็จ นับว่ายอดเย่ียมมาก สามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี   

 
         ลงช่ือ................................................. 
       (นางรัตนา  สมบัติโพธิ์) 
               ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
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5.5 การประเมินและวิจารณ์โดยตนเอง 
  เมื่อได้ท าโครงงานเรื่องนี้ผมรู้สึกมีความสุข  ท่ีมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ท่ีไม่มีใคร
อยากให้เล่นด้วย จนเพื่อนยอมรับและให้เล่นด้วยเมื่อเขามีสมาธิดีขึ้น คือไม่แกล้งเพื่อน ผมรู้สึกสุขใจท่ีได้เป็น
ผู้ให้ คือ ฝึกให้ท าจนเกิดสมาธิ 

  
      ลงช่ือ................................................. 
       (เด็กชายน าชัย  มุ่งฝ่ังกลาง) 
                 ประธานโครงงานคุณธรรม 

 

  ฉันคิดว่าการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก ฉันจึงให้เวลาฝึกสมาธิสร้างวินัยให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีขาด
วินัย อย่างจริงจังไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  ฉันต้องต่อสู้กับใจของตนเองท่ีอยากจะเท่ียว  อยากจะสนุก แต่
เพราะสงสารพวกเขาฉันจึงอดทนและพยายามท าจนพวกเขามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  เห็นพวกเขาทุกคนมีความสุข  
ฉันรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นผู้ให้เพื่อสร้างคนให้มีความสุข 

      ลงช่ือ................................................. 
       (เด็กหญิงมาธาวี  เพ็งเภา) 
           รองประธานโครงงานคุณธรรม 
 

  ช่วงแรก ๆ ของการฝึกฉันรู้สึกเหนื่อย เพราะนักเรยีนกลุ่มเปูาหมายท่ีขาดวินัยด้ือรั้นมาก แต่พอเวลา 
ผ่านมาฉันเห็นความกระตือรือร้นของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีขาดวินัย ท่ีอยากฝึกฝนตนเอง ในวิธีการสมาธิคือ
วาดภาพภาพให้สวยงาม  ฉันรู้สึกมีก าลังใจท างาน หายเหนื่อยล้า ท างานต่อไปจนพวกเขามีสมาธิ ฉันรู้สึกภูมิใจ 

 
      ลงช่ือ................................................. 
             (เด็กหญิงอรอุมา  จ้ าหนองโพธิ์) 
           เลขานุการโครงงานคุณธรรม 
 

ส าหรับการท าโครงงานนี้ผมรู้สึกว่าท าแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะผมท าโครงงานคุณธรรมเป็น
ครั้งแรกรู้สึกว่าไม่เหมือนกับโครงงานอื่น ๆ ท่ีท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีค่อนข้างเร็ว แต่โครงงานนีต้้องใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลนานมากแต่ก็สนุกดี   

 
       ช่ือ 
             (เด็กชายชัยวัฒน์  แสนศรี) 
            กรรมการโครงงานคุณธรรม 
 

  ในการจัดท าโครงงานคุณธรรมครั้ง  ฉันมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มจิตอาสาพาท าดีในการ
ปฏิบัติงาน เป็นโครงงานท่ีดีมากเพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิดความรู้สึกอยากท าต่อ ๆ ไป 
 

      ช่ือ 
             (เด็กหญิงพัชชุดาญ์  อ่อนบุญมา) 
           กรรมการโครงงานคุณธรรม 
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บทท่ี ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลด าเนินงาน 

ในการศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง “ปลุกสมาธิ ปรับนิสัย เปล่ียนแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” กลุ่ม
จิตอาสาพาท าดี  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
ผลจากการด าเนินการนักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติการท าความดี  โดยใช้คุณธรรมและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  พรหมวิหาร  4 คือ เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ควบคู่กับหลักธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือหลักทศพิธราชธรรมท่ีเกี่ยวข้องจ านวน  6  ข้อ คือ ทาน  
บริจาค  ความอ่อนโยน  ความเพียร  ความอดทน  ความไม่โกรธ การท าโครงงานครั้งนี้   นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 5  คนมีวินัยดีขึ้น  นักเรียนกลุ่มเข้าร่วมโครงงานได้ปฏิบัติกิจกรรมควบคู่กับนักเรียน
กลุ่มจิตอาสาพาท าดี และ กลุ่มเปูาหมาย  กลุ่มจิตอาสาได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน จน
นักเรียนกลุ่มเปูาหมายเป็นที่ยอมรับของเพื่อนให้เขาได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

แผนการด าเนินงานในอนาคต 
สมาชิกกลุ่มจิตอาสาพาท าดีทุกคนมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมโรงเรียนหนองโพธิ์

ประชานุกูล  เพื่อสร้างความดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
1. การรวมกลุ่มของกลุ่มจิตอาสาพาท าดี มีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือในการพัฒนาด้านความประพฤติ

ท่ีขาดวินัย  ก้าวร้าว แกล้งเพื่อน ขาดความอดทน ให้คงอยู่ต่อไป และมีจิตสาธารณะเสียสละ  ท าความดีเพื่อ
สังคม 

2. จะสืบสานกิจกรรมให้รุ่นน้องต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมด้านขาดวินัย ก้าวร้าว แกล้งเพื่อน ขาดความอดทน ขาดสมาธิ
เป็นเรื่องท าได้ยากล าบากน่าเบื่อหน่ายส าหรับครูและกลุ่มนักเรียนท่ีจัดท าโครงงาน ถ้าไม่ท าปล่อยท้ิงเอาไว้ 
เด็กเหล่านี้อาจก่อปัญหาด้านสังคม แกล้งกัน ชกต่อยตีกัน สังคมก็จะขาดความสงบสุข ทุกฝุายท้ังบ้าน วัด 
โรงเรียนควรหันมาเอาใจใส่ให้ความอบอุ่น อบรม บ่มเพาะนิสัย รวมท้ังฝึกฝนให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมจะช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นอีกทางหนึ่ง 
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกรุ่นได้เรียนรู้การท าโครงงานท้ังระบบก่อนลงมือท าโครงงาน 
 3. ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มแกนน าและรุ่นน้องต่อไป 
 4. ในระดับโรงเรียนทุกช้ัน  ครูควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมหรือ
การปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธท่ีน ามาสู่การท างานให้ส าเร็จ  การท างานทุกอย่างควรให้มีหลักธรรมก ากับจน
น้อมน าหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า และน้อมน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

  



 

 

 

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
เร่ือง “ปลุกสมาธิ ปรับนสิัย เปลีย่นแปลงตนเองใหม่ โดยใช้สติ” 

(Awakening, Adjust the habit to Change new yourself by consciousness) 
โดย กลุ่มจิตอาสาพาท าดี    โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล   สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 

 

หลักธรรมส าคัญ :   หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
พระราชด าริส าคัญ :  หลักทศพิธราชธรรม หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทาน บริจาค ความอ่อนโยน ความ
เพียร ความอดทน ความไม่โกรธ  
  

 

ประเด็นปัญหาหลัก : นักเรียนมีปัญหาด้านการขาดระเบียบวินัย แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดี แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน ไม่เข้าแถวรับอาหาร  ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะรับประทานอาหาร ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี  ไม่ส่งการบ้าน  ขาดความ
อดทนอดกล้ัน ขาดการได้รับการปลูกฝัง  การอบรมส่ังสอน การถูกตามใจจากผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีอยู่รอบข้าง   
 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 28 คน 
 

กิจกรรมเด่น :  กิจกรรมฝึกสมาธิสร้างสมาธิด้วยการวาดภาพ กลุ่มจิตอาสาพาท าดีสร้างภาพฝึกสมาธิให้นักเรียน
กลุ่มเปูาหมายระบายสีลงในภาพให้สวยงาม ใช้ศิลปะในการบ าบัดและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมาธิจดจ่อกับการวาดภาพระบายสี 
พัฒนาเป็นคนท่ีมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น พัฒนาการท าใจให้จดจ่อกับการท างาน การเรียน ระลึกตัวเองอยู่เสมอได้ว่าตอนนี้ตัวเอง
ก าลังระบายสีอะไร ระบายสีถึงจุดไหนแล้ว ท าให้เป็นคนท่ีมีความระมัดระวังในการกระท าส่ิงต่างๆมากยิ่งขึ้น ไม่ประมาท และ
ขจัดความข้ีหลงขี้ลืมของผู้เรียน 
 

ผลที่เกิดขึ้น :  
๑. นักเรียนกลุ่มจิตอาสาพาท าดี  ได้ร่วมกันท าความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐  
๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังไห้มีคุณธรรม จริยธรรมได้ผลอย่างดีเย่ียม  
๓. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย  ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มจิตอาสาพาท าดีฝึกฝนพัฒนาท าไห้เขาเหล่านั้นมีสมา ธิท่ีดีขึ้น มี
พฤติกรรมท่ีดี กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  เพื่อน ๆ ยอมรับให้เข้ากลุ่มเล่นด้วยกัน และใช้ชีวิตสนุกอย่างมีความสุข 
ได้ผลอย่างดีเย่ียม นักเรียนกลุ่มเปูาหมายเขากล้าแสดงออก มั่นใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสุขได้ผลดีเย่ียม 
 
 

เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน 
 

๑. เด็กชายน าชัย  มุ่งฝ่ังกลาง    ประธาน  ประธาน 
๒. เด็กหญิงมาธาวี  เพ็งเภา       รองประธาน 
๓. เด็กหญิงพัชชุดาญ์ อ่อนบุญมา กรรมการ 
๔. เด็กชายชัยวัฒน์  แสนศรี       กรรมการ 
๕. เด็กหญิงอรอุมา จ้ าหนองโพธิ์  เลขานุการ 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

พระสงฆ์ที่ปรึกษา: พระเอกราช ฉันธะธัมโม 
      เจ้าอาวาสวัดโพธาราม บ้านหนองโพธิ ์
ผู้บริหารที่ปรึกษา: นายวิรัช จันทร์เพ็ง 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูที่ปรึกษา:   
๑. นายธเนศร์  อุ่นสิม 
๒. นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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