
โครงงานคุณธรรม ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่ามอง ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 

ชื่อโครงการ   ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่ามอง 

ความส าคัญของปัญหา   

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  มีปัจจัยส าคัญหลายด้านด้วยกัน และปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ 

ด้านอาคาร  สถานที่  และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากโรงเรียนวัดกระจับพินิจ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบริเวณพ้ืนที่

แคบท าให้การที่ขยายหรือปลูกสิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยอย่างล าบาก  ฉะนั้นจึงต้องใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่  เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  และภายในบริเวณโรงเรียนยังมีต้นไม้ต่าง  ๆ น้อยมาก  จึงจ าเป็นต้องหาต้นไม้มาประดับ

อาคารสถานที่ให้ร่มรื่น  เพ่ือนักเรียนจะได้ใช้ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างและท าให้สิ่งแวดล้อม

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือปรับปรุง  อาคาร  สถานที่ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
            2.  เพ่ือตกแต่งบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม 
            3.  เพ่ือให้มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ         
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

1. ด้านปริมาณ  
                  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  จ านวน  31  คน บุคลากรครู  2  คน  ร่วมมือกันจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 318 และห้องเรียน  305  ให้ดีขึ้น 
            2.  ด้านคุณภาพ  
                 - สภาพบริเวณสถานที่มีบรรยากาศส่งเสริมให้การเรียนการสอนดีขึ้น นักเรียนมีสุขภาพกายดี 
จิตใจร่าเริงแจ่มใส 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
1 วางแผนจัดการ - นักเรียนร่วมกันอภิปราย คิดวิเคราะห์ดูสภาพปัญหาในปัจจุบัน ที่ 

นักเรียนพบ 
- สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้เพ่ือนเห็นความส าคัญของปัญหา  
- ตั้งชื่อโครงงาน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงงาน 
- ประชุมวางแผนก าหนดวัน เวลา ในการด าเนินโครงงาน  
- น ามติในท่ีประชุมเข้าหารือกับครูที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือหา 
แนวทางในการปฏิบัติ 



 
ที ่ ชื่อกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
2 ทดลองท าดู - ประชุมเพ่ือรับทราบก าหนดการ วัน เวลา และระยะเวลาใน 

การด าเนินโครงงาน  
- ท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยผ่านหัวหน้าห้องเรียน  
– ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม 
- มีการประชุมสรุปโครงงานทุกวันอังคาร น าปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขจากท่ีประชุมมาเป็นประสบการณ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน 
การท าโครงงานต่อไป 

3 ตรวจสอบเข้าใจ - มีประชุมสรุปงาน ประชุมแบบประเมินงานและวิเคราะห์ถึง 
ภาพรวมของงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียนแกนน า 
หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าห้องในเรื่องปัญหาที่พบ เพ่ือหาแนวทางใน 
การปรับปรุง เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในโครงงานถัดไป  
- ครทูี่ปรึกษาโครงงานให้การดูแล ก ากับติดตาม เสนอแนะ นิเทศ 
ตรวจสอบการด าเนินโครงงานของนักเรียน  
- นักเรียนแกนน าท าสรุปโครงงานส่งครูที่ปรึกษา หลังด าเนิน 
โครงงานเสร็จสิ้น 

4 ปรับปรุงพัฒนา - เมื่อทราบที่มาของปัญหาให้นักเรียนแกนน า  น าปัญหาหารือกับครู 
ที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งนี้จะต้องมี 
การจดบันทึกเป็นการเสนอแนะเพ่ือปรับแนวทางในการเข้าร่วม 
โครงงานในปีถัดไป  
- วิเคราะห์ผลการประเมินในเรื่องความสามารถและความเหมาะสม
ของระยะเวลาการด าเนินงาน  
- วิเคราะห์ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงงานตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
  ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. วางแผนจัดการ ธันวาคม พ.ศ. 2563 

- 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
2. ทดลองท าดู 
3. ตรวจสอบเข้าใจ 
4. ปรับปรุงพัฒนา 

 
  งบประมาณ  -  บาท แหล่งงบประมาณ   – 
 
 



หลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอนที่น ามาใช้    
 อิทธิบาท 4  
 อธิบายหลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอนที่น ามาใช้    
 อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการเรียน การท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่าง
แยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า จึงจะเกิดผล
จริงตามควร  
 2) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทาให้เข้าถึงแก่น
แท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น  
 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม  
  4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วยความ
มุ่งม่ัน (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) 

 

 
 

 อธิบายการน าแนวคิดของหลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริไปประยุกต์ใช้  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จะยึดมั่น หลักธรรมอิทธิบาท 4 และน้อมน าหลักการทรงงานของในหลวง 
รัชการลที่ 9 ในการด าเนินงานโครงงาน ด้วยความมุ่งมั่น รักที่จะท า พยายามและตั้งใจท าให้ส าเร็จด้วยการ 
วางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบและร่วมกันด าเนินโครงงานร่วมกัน รัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ทั้ง
ตนเอง และเพ่ือนประสบความส าเร็จในการท างานและการเรียนด้วยกัน 
 

 
 



ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 1. คุณธรรมเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  
 2. พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก นักเรียนชั้น ม.3/5 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา  
 

วิธีการวัดและประเมินผล  
 1. ตัวช้ีวัด นักเรียนชั้น ม.3/5 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  
 2. วิธีการประเมิน สังเกตการณ์ปฏิบัติหน้าที่  
 3. เครื่องมือในการประเมิน แบบบันทึกการท าเวรปนะจ าวัน 
 4. ช่วงเวลาในการประเมิน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      1.  อาคารสถานที่  ห้องเรียนสะอาด  สวยงาม 
     2.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
     3.  สามารถให้บริการด้านอาคาร  สถานที่แก่นักเรียนอย่างดีและทั่วถึง 
     4.  ทุกคนมีความสุข 
 

10. ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  
 1. ผู้บริหารที่ปรึกษา นางปราณี รัตนธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
 2. ครูที่ปรึกษา   1) นายภัทรพล  ไปเจอะ2) นางสาวศกุภลักษณ์  พุดตาเต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม 

โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่ามอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
นายภัทรพล  ไปเจอะ 

นางสาวศุกภลัษณ์  พดุตาเต 
 
 
 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 


