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ค าน า 
 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ก าหนดให้โรงเรียนที่
สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง หล่อหลอมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
รับรางวัลในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร ม
ดีเด่นของมูลนิธิทานน้ าใจ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา  
ธรรมศักดิ์  ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติคุณเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความดีและเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์และคุณ
งามความดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  
  ในการนี้โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติขอ ขอบคุณ คณะกรรมการโครงการ เชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา ที่ให้โอกาสโรงเรียนได้น าเสนอผลงานการปลูกฝังและ หล่อหลอม  นักเรียนโรงเรียน          
วัดเฉลิมพระเกียรติ ด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อตัวนักเรียนและสังคม ประเทศชาติ 
ต่อไป 
 
                                                                          โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
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ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 
สถานที่ตั้ง 86 ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  เบอร์โทรศัพท ์ 02 447 4875  
อีเมล์ chalerm.non@gmail.com 
 
 

1. จ านวนครู - อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา 
1.1   คร ู- อาจารย์ 

 ชาย   8      คน  หญิง   22      คน  รวมทั้งสิ้น    30    คน 
1.2  บุคลากรอ่ืนๆ 

 ชาย   6      คน            หญิง  24      คน  รวมทั้งสิ้น    30    คน 
 

2.   จ านวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 

ระดับชั้นอนุบาล  ( อ.1-อ.3 ) 91 82 173 

ระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.1-ป.6 ) 339 318 657 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 )    

รวมทั้งสิ้น 430 400 830 
 
 
 

     อัตราส่วน ครู – อาจารย์  1  คน ต่อนักเรียน  14  คน 
 



 

     
 

 

3.    ในระยะเวลาที่ผ่านมา ( 1-5 ปี ) ท่านประสบปัญหา หรือคิดว่าในสถานศึกษาของท่านมี
ปัญหาของผู้บริหาร ครู - อาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือไม่ อย่างไร ? 
 
  สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่น ๆในสังคม ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ ในยุคสังคมสื่อ
ออนไลน์ จะเห็นได้ว่าค วามเสื่อมโทรมด้านจริยธรรมของสังคม  มีสาเหตุจากค่านิยมด้านวัตถุมากกว่า
คุณความดี มีการแข่งขันเพ่ือเอาชนะแทน ที่จะมีความ ร่วมมือ ช่วยเหลือ กันและกันในสังคมกลับ
กลายเป็นมองคนอ่ืนเป็นคู่แข่งมากกว่า ทุกฝุายต่างโยนความผิดให้กับ  การจัดการศึกษาของชาติ โดย
มองว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยล้มเหลวไม่สามารถตอบโจทย์ การแก้ปัญหาดังกล่าว ได้ ทุก
ฝุายต่างๆ มีความคาดหวังว่าผู้บริหาร  ครู - อาจารย์ ควรเป็น แบบอย่างที่ดีด้าน คุณธรรมและ
จริยธรรมต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลอื่นๆในสังคม  

  ส่วนด้านของข้าราชการครู มีมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยู่ในองค์ประกอบการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการครูแล ะมีบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนหลักเกณฑ์ แม้ว่า ผู้บริหาร ครู - อาจารย์ มีระเบียบกฎเกณฑ์เป็น
กรอบที่ชัดเจนในการปฏิบัติตน ดังกล่าวก็ตามที แต่ ปัญหาที่เกิดข้ึนบางครั้ง  กับ ผู้บริหาร              
ครู - อาจารย์  ในโรงเรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สังคม
ยังคง คาดหวัง จากผู้บริหาร ครู - อาจารย์  ว่าต้องเป็นต้นแบบ ด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน โดยค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อ การส่งเสริมนักเรียนให้ อยู่บนค่านิยมทางศีลธรรม 
(moral value) เป็นคนดีมีคุณภาพ เรียนเก่งและมีความสุข ผู้บริหาร ครู - อาจารย์ ใน สถานศึกษา
จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได ้
  ในระยะเวลาที่ผ่านมา ( 1-5 ปี ) ปัญหาที่พบในโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ มี เพียงครู
บางส่วนหรือจ านวนน้อย ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็น ต์ ที่มีข้อบกพร่องมีปัญหาท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตนเป็น
ครูที่ดีได้ เช่น ไม่สนใจในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ไม่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
ขาดความสามารถในการอธิบายเหตุผล ใช้อารมณ์ในการอบรมเด็กนักเรียน ลงโทษนักเรียนรุนแรง ซึ่ง
ทางโรงเรียน ได้พยายาม ตักเตือน นิเทศเพ่ือ การพัฒนา ครู ให้ สามารถ ประกอบอาชีพ ครูได้อย่างมี
คุณค่า เป็นปูชนียบุคคลในสังคม โดย จัดให้ครูเข้ารับการอบรมธรรมะเป็นพื้นฐานของชีวิต เพื่อความ
เจริญของส่วนรวมและส่วนตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และสังคมทั้งทางด้านคุณธรรมทางสติปัญญา
และคุณธรรมทางศีลธรรม  
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4. สถานศึกษาของท่านได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  / โครงการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ อย่างไร ได้ผลเป็นประการใด  ? 

รายการ 
งาน  

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
4.1 การส่งเสริมให้ ผู้บริหาร              
ครู – อาจารย์ และบุคลากร มี ความรู้ 
ความเข้าใจ ในคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

/     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
 

ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และบุคลากร มคีวามรู้ ความ
เข้าใจ ในคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและ
สังคม 

4.2  ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ แล ะ
บุคลากรในสถานศึกษาได้ประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและ
สถานศึกษาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ
ดี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร คร ู– 
อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา 

/  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และบุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
รางวัลครูเสมาทอง 
เกียรติบัตรครูผู้สอนคะแนน NT สูงสุด 
เกียรติบัตรครูผู้สอนคะแนน O-Net สูงสุด 

4 . 3 การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  หรือ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้บริหาร ครู  – อาจารย์ และ
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน  

/  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และบุคลากร มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยม  หรือคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  
เหมาะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล 



 

     
 

 

5.    ในระยะเวลาที่ผ่านมา ( 1-5 ปี ) ท่านประสบปัญหา หรือคิดว่าในสถานศึกษาของท่านมี
ปัญหาของนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หรือไม่ อย่างไร ? 
 จากสภาพการณ์ที่ผ่านมา ( 1-5 ปี ) สาเหตุของปัญหาเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากม ายไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพและด้านสติปัญญาทั้งปัญหาที่มาจากตัวเด็กเองและจากผู้ปกครองและ
ครอบครัวของเด็ก ปัญหาจากตัวเด็ก คือ การขาดความสามารถในการเรียนรู้ ขาดระเบียบวินัย ไม่รู้จัก
ตนเอง ติดเกม สมาธิสั้นและขาดความอดทน มีปัญหาทางด้านจิตเวช โดยเฉพาะพบปัญหา ในเด็กเล็ก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลในเรื่องของปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ชอบใช้ความรุนแรง สมาธิสั้น 
ออทิสติก มีปัญหาการเรียนรู้และเรียนร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
ล าบากครูผู้สอนต้องเสียเวลาไปกับการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาเป็นพิเศษ นอก จากนี้ยังพบปัญหาผู้ปกครอง
ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับอาการที่เกิดข้ึนกับเด็ก เมื่อโรงเรียนแนะน าให้น านักเรียนไปปรึกษาแพทย์เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งพบว่าอาการชอบใช้ความรุนแรง สมาธิสั้น ออทิสติ ก สามารถแก้ไขได้
โดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยเด็ก ระยะ 4 – 7 ปี 
 ส่วนปัญหาของผู้ปกครองที่ส่งผลถึงเด็กคือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของ
เด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง ท าให้เด็กพัฒนาแบบเอียงข้างเพราะการที่ 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูผู้สอน ต่างเน้นให้เด็กต้องขยันเรียนวิชาการ สอบ O-NET,NT ให้ได้
คะแนนสูงๆ เท่านั้น โดยไม่สนใจให้ เด็กได้พัฒนาทุกด้าน ไม่ว่า การกระตุ้นให้สมองได้ท างานท้ังสอง
ส่วนอย่างสมดุล นอกจากนี้พบการส ารวจครั้งล่าสุดว่าเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จะใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์  เล่นเกม เพ่ือความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ อีกท้ังยั งขาด
การแนะน าจากผู้ปกครอง ชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา    
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของเด็กนักเรียน  เนื่องจากสภาพแวดล้อมบริบททางสังคม วิกฤติทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอย
ในด้าน คุณธรรม   จริยธรรมของคน ในแวดล้อมเด็ก  ปัญหาที่เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียน รุ่นพี่ในชุมชน      
ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า  นักเรียนขาดการปลูกฝังในด้าน คุณธรรม   จริยธรรม ที่ยั่งยืน  จึงไม่
เกิดผลที่ถาวรใน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่ของ 
ประกอบอาชีพรับ จ้างทั่วไป นักเรียนส่วนหนึ่งถูกทอดทิ้งให้อยู่กับ ปูุ ย่า ตา ยายหรือญาติพ่ีน้อง
ตลอดจนฝากไว้กับเพ่ือนข้างบ้าน จึงไม่มีเวลาอบรม สั่งสอนบุตรหลานของตนเองและไม่ได้เอาใจใส่ใน
การเรียนเท่าที่ควร สาเหตุปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือปัญหามาจากเศรษฐกิจ ท าให้ขาดการเอาใจ
ใส่ เกิดพฤติกรรมเรียนแบบสังคมไม่ว่าเป็นสื่อทางโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ นักเรียนขาด
ความอบอุ่น จึงเกิดปัญหาขาดความเอาใจใส่ในการเรียน หนีเรียน ปัญหาชู้สาว เสี่ยงต่อการติด         
ยาเสพติด ขายบริการทางเพศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขาดคุณธรรม จริยธรรม         
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6.  สถานศึกษาของท่านได้ด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 
ในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ อย่างไร ได้ผลเป็นประการใด ? 

  

รายการ 
งาน 

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
6.1 การก าหนดกิจกรรมในการวางแผนงาน 
การก าหนดงาน การด าเนินงาน  และ
การก ากับ ควบคุมติดตามงาน เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม  หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

/  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมาตรการ
หลัก 9 ประการ 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม หรือ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 10 ประการ    
1) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2)  ซื่อสัตย์สุจริต  3)  มีวินัย 
4)  ใฝุเรียนรู้  5)  อยู่อย่างพอเพียง  6 ) มุ่งม่ันใน       
การท างาน 7)   รักความเป็นไทย  8)   มีจิตสาธารณะ        
9)กตัญญูกตเวที 10) ประชาธิปไตย 

6 . 2  การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา   
คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษาของท่าน 

/  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม/จิตสาธารณะ) 
 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 10 ประการ      
1) รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  2)  ซื่อสัตย์สุจริต  3)  มีวินัย 
4)  ใฝุเรียนรู้  5)  อยู่อย่างพอเพียง  6 ) มุ่งม่ันใน       
การท างาน 7)   รักความเป็นไทย  8)   มีจิตสาธารณะ        
9)กตัญญูกตเวที 10) ประชาธิปไตย 
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รายการ 
งาน 

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
6.3  สถานศึกษาได้ด าเนินการยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความสามารถพิเศษ 

/  โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

นักเรียนได้รับ  รางวัล การ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น จากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 1 ได้รับเหรียญทองจ านวนทั้งสิ้น  33 เหรียญ และ
ระดับชาติได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรมและ
รางวัลเหรียญทองแดง นักอ่านข่า วรุ่นเยาว์ประเภท    
ออทิสติก เป็นต้น 

6.4  พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง     
6.4.1  การตรงต่อเวลา  /  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง นักเรียนตรงต่อเวลา เมื่อโรงเรียนก าหนดนัดหมายโดยใช้

สัญญาณเป็นตัวก ากับเวลา เช่น การเข้าชมรม การมา
โรงเรียน การเปลี่ยนชั่วโมงเรียน 

6.4.2 มีวินัยใฝุใจการเรียนรู้   /  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีวินัยใฝุใจการเรียนรู้  นักเรียนมีความสนใจเมื่อ
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการได้ 

6.4.3 มีความรับผิดชอบ /  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม/จิตสาธารณะ) นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถสร้างผลงานและ
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เมื่อคุณครูก าหนดกิจกรรมให้
นักเรียนปฏิบัติพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 
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รายการ 
งาน 

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
6.4.4 มีเมตตากรุณา /  โครงการวันส าคัญ เมื่อโรงเรียนจัดงานวันส าคัญทางพุทธศาสนา โดยจัดให้

นักเรียนท าบุญ บริจาค ปล่อยปลา ให้อาหารปลา พบว่า
นักเรียนมีความ เมตตากรุณา เป็นจ านวนมาก 

6.4.5 กตัญญูกตเวทิตา  /  โครงการแหล่งเรียนรู้และบุคคลส าคัญในท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากการสอบถามผู้ปกครองและครูประจ าชั้น พบว่ามี
ความพึงพอใจที่นักเรียนมีความ กตัญญูกตเวทิต า รู้คุณ 
สามารถช่วยเหลืองานได้และปฏิบัติอย่างเต็มใจ รู้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน ที่มีต่อผู้ที่ มีพระคุณ  

6.4.6 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ /  โครงการส่งเสริมการอ่าน 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย 

โรงเรียนจัดให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าขนม น้ าพริกเห็ด จ าหน่ายเพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียน อีกท้ังให้นักเรียนสมัครเป็น
มัคคุเทศก์น้อ ย เพื่อให้ค าแนะน ากับนักท่องเที่ยวที่มา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์บริเวณวัดเฉลิมพระ
เกียรติและอุทธยานกาญจนาภิเษก 

6.4.7  ปลอดอบายมุข ห่างไกลยาเสพติด         /  โครงการครู (D.A.R.E.)  
โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

จากการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียนโดยจัด
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ พบว่านักเรียน  
ทุกคน ปลอดอบายมุข ห่างไกลยาเสพติด      
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รายการ 
งาน 

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
6.4.8 ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ /  โครงการโรงเรียนสีขาว 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
จากการปฏิบัติการโครงการ ฯ ต่างๆ โดยจัดให้นักเรียน
ร่วมกิจกรรมโดยครูผู้สอนได้สอนในเรื่องเพศศึกษา ให้
นักเรียนรู้จักดูแลปูองกันและระวังรักษาตัวพบว่าไม่มี
นักเรียนหมกมุ่น หรือมีปัญห าเรื่องทางเพศ  แต่อย่างใด  

6.4.9 นอบน้อมมีมารยาท ไม่ก้าวร้าว 
สุภาพเรียบร้อย 

/  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง 
โครงการยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกล ICT 

นักเรียนมีกิริยานอบน้อมมีมารยาท ไม่ก้าวร้าว สุภาพ
เรียบร้อย ยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย ซ่ึงเป็น    
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

6.4.10 สามัคคี /  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนมีความรักและ สามัคคี  ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง
รุนแรงหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก มีคารวะธรรมระหว่างรุ่น
พ่ีและรุ่นน้องโดยโรงเรียนก าหนดให้มีกิจกรรมน้องไหว้พ่ี
และการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือเชื่อมความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

6.4.11 มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา /  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม/จิตสาธารณะ) 
 

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบ
โรงเรียนในฝันจากการที่นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
สถานศึกษาและรับผิดชอบต่อตนเองในหน้าที่ที่ก าหนด 
เช่น การท าความสะอาดตามคณะสี ท าให้โรงเรียนมี
ความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
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รายการ 
งาน 

หรือการจัดกิจกรรม 
งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 

เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 
ผลที่ได้รับ 

จัด ไม่จัด 
6.5 นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน  
ได้รับการพัฒนาส่งเสริมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม รวมถึง จิตอาสาต่อสาธารณะ 

/  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม/จิตสาธารณะ) นักเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึง จิตอาสาต่อสาธารณะ 
โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนเขียนบันทึกความดี เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนต่อส่วนร่วม 

6.6 เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนในหมู่นักเรียนใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ สถานศึกษา     ได้
ก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว 

/  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกิดขึ้นในหมู่นักเรียนใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรง   

6 . 7 สถานศึกษาได้น าหลักธรรม   
ทางศาสนามาใช้ในการปกครองดูแล
นักเรียน  
 
 
 
 

/  โครงการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
แบบเบญจขันธ์ 

โรงเรียนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคน์ักเรียนให้มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิตและ
หากพบนักเรียนที่มีปัญหาหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนได้
จัดกิจกรรมโดยใช้หลักพุทธศาสนา (ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบเบญจขันธ์) เชื่อมโยงกับปัญหาที่นักเรียน
ประสบ  
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รายการ งาน 
หรือการจัดกิจกรรม 

งาน / กิจกรรม / โครงการ ที่ด าเนินการอย่างไร / 
เอกสาร / หลักฐาน / ค าชี้แจง 

ผลที่ได้รับ 
จัด ไม่จัด 

6.8 สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม / 
โครงการ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขและ
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน 

/  โครงการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
แบบเบญจขันธ์ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง            
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม/จิตสาธารณะ)
โครงการวันส าคัญโครงการแหล่งเรียนรู้และบุคคลส าคัญ
ในท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
โครงการส่งเสริมการอ่าน 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย                              
โครงการครู (D.A.R.E.)  
โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                 
โครงการยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกล ICT
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 

โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะโรงเรียนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคน์ักเรียนให้มีหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและหากพบนักเรียนที่มีปัญหาหรืออยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยใช้หลักพุทธศาสนา 
(ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ์) เชื่อมโยง
กับปัญหาที่นักเรียนประสบ ดังนั้นโรงเรียนจึงพบว่า
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินการมา
ตลอดทุกปีการศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์ป็นที่พึงพอใจของครูผู้สอน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
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7.     การพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ( ทั้งในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และรอบ
โรงเรียน ) ให้เหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนสถานศึกษาของท่านด าเนินการหรือไม่ อย่างไร ? 
 
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ท า การพัฒนา ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม          
ทั้งในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และรอบโรงเรียน เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการสร้างคุณ ธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยโรงเรียนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน     
 บรรยากาศในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจและ
คุณธรรม จริยธรรม เต็มไปด้วยความอบอุ่น  เมตตา ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขในโรงเรียน ช่วย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามแก่นักเรียน นอกจากนั้นในห้องเรียนยังส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนคือมีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวาง จัดโต๊ะ เก้าอ้ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีมุมวิชาการ ผลงานนักเรียน ส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนพึงพอใจในการมาโรงเรียน ทุกแห่งของโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหาร  
ครู – อาจารย์ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของการ พัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อม  ทั้งในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และรอบโรงเรียน เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อ       
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 
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8.  การมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา
ได้รับ ความร่วมมือ สนับสนุนพัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถานศึกษาของท่านด าเนินการหรือไม่ อย่างไร ? 

 
 โรงเรียนวัดเฉลิ มพระเกียรติ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการสนับสนุนจาก   
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยโรงเรียนก าหนดชั่วโมงการสอนวิชาพุทธศาสนา เป็น จ านวน 16 คาบ  โดยมีครู
พระจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและจัดให้นักเรียนเรียนธรรม ศึกษาในวันอาทิตย์
ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเม่ือนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาสนามหลวง ตรี โท เอก และตอบปัญหาธรรมทาง
ก้าวหน้า เจ้าคุณโสภิตกิตติธาดา เจ้าคณะอ าเภอเมืองนนทบุรี ได้มอบเงิน
ทุนการศึกษาและของรางวั ลทุกปี นอกจากนี้ในงบประมาณปี 2557 เทศบาลเมือง
บางศรีเมือง ได้ จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้นักเรียนเข้าค่ายธรรมะและค่ายลูกเสือ  
เนตร นารี เป็นจ านวนเงิน 91 ,000  บาท   
  นอกจากนี้ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมน านักเรียนไปท าบุญตักบาตร ฟังธรรมะใน
วันพระ 8 ค่ าและ 15 ค่ าวัดเฉลิมพระเ กียรติวรวิหาร เพ่ือฟังพระธรรมเทศนาร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ซึ่งเป็นการปลูกฝังการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทั้งในช่วงเวลาเช้าและกลางวัน  
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9.   สถานศึกษาของท่านในรอบ 1-3 ปีทีผ่่านมา ได้จัดกิจกรรมใดท่ีดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  (ประมาณ 1-3 กิจกรรม ) และ
ด าเนินการ อย่างไร ? 
 
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน     
 

ด้วยวิถีการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์อันเป็ นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า      
ทางด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดค่านิยม       
ความเชื่อมั่นในศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย เป็นผลท าให้กระแสของวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมแพร่ไปอย่างรวดเร็วในสังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งคว ามฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย               
ให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ ในขณะที่บุคคลในสังคมมีระดับคุณธรรมจริยธรรมลดต่ าลง
ตามล าดับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ แต่เดิมเป็นสังคมชนบท ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย         
ไม่ฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อ แผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่เมื่อกระแสความเจริญต่าง ๆ 
เข้ามาถึงสัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏให้เห็นจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียน  เช่น  สนใจและจดจ่อกับ
การเล่นอินเตอร์เน็ต เล่มเกมที่มีความรุนแรง เริ่มไม่ส่งการบ้าน ตั้งแก๊งรีดไถ ลอกเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมจากสื่ อต่าง ๆ ในเรื่องการแต่งกายและการพูดจาการแบ่งพรรคแบ่งพวกจนถึงข้ัน
ทะเลาะกัน  ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็น เป็นต้น  ซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่น่าเป็นห่วงและควรได้รับ     
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจัง                
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดท านวัตกร รมโดยน าแนวคิดจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาบูรณาการหลักปรัชญาโรงเรียน “ความรู้คู่คุณธรรม ”มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่     
พึงประสงค์ 10 ประการ ให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน สร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนขาดวินัยในตนเอง ขาดวินัยในจิตสาธารณะ ท าให้
ประเทศขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่กล่าวมานี้ทุกฝุายหันมามองที่โรงเรียนว่าจะจัดการศึกษาให้
นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างไร  
พระเทพวิสุทธิเมธี  ได้กล่าวถึงคุณธรรมจริยธรรม ว่าเป็นเรื่องท่ีพึงกระท า ควรกระท า  ต้องกระท า    
ส่วนพระธรรมปิฎก  ได้กล่าวถึงความหมายของคุณธรรมจริยธรรมหมายถึง  การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย
ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 ได้ระบุ
ความส าคัญในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 6 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จึงสรุปได้ว่า คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  หลักและแนวคิด            
ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและถูกต้องในการด าเนินชีวิต  
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   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน  ปีการศึกษา 2555 พบว่า 
นักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนที่ภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 62.90 บิดามีอาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 73.74  มารดามีอาชีพรับจ้างร้อยละ 72.83  บิดา มารดาอาศัยอยู่ร่วมกันร้อยละ  55.69            
บิดา มารดาหย่าร้าง บิดา มารดาแยกกันอยู่ บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม  บิดาท างานต่างจังหวัด 
มารดาท างานต่างจังหวัด  บิดามีครอบครัวใหม่  มารดามีครอบครัวใหม่รวมร้อยละ 44.31 นอกจากนีย้ัง
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า พฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับไม่น่าพึง
พอใจ           
 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนที่พบนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ปัญหาครอบครัวของ
นักเรียน ปัญหาความยากจนของผู้ปกครอง ปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียน ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน    
เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า ถ้าไม่รีบปูองกันหรือแก้ไขแนวโน้มนักเรียนจะมีปัญหามากยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลต่อ             
การยอมรับความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือเตรียมการณ์ในการปูองกันและแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้
นักเรียนเกิดความรับรู้ตระหนักโดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง           
มีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน        
 2. เพ่ือทราบความพึงพอใจของครูนักเรียนและผู้ปกครองต่อผลการด าเนิน กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ      
   1. ผู้บริหาร นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนั กเรียน    
 2. ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
            
 ด้านคุณภาพ    
 1. ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความส าคัญและมีความพึงพอใจใน       
การพัฒนาการของโครงการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
  2. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ          
 ครู นักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อ พัฒนาการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในระดับมาก 

ภาพแห่งความส าเร็จ  
  ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้วยความเต็มใจและร่วมใจกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  2556  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557                     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ    
 2. นางสาวชวลิต เศียรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ       
 3. นายธนิต ทองหล่อ  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1. วัดเฉลิมพระเกียรติ 
  2. วัดบางศรีเมือง 
 3. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 
 4. วัดสลักเหนือ 
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 5. วัดปุาเรไร 
 6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

              ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการวางแผน  (Plan) 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
2. วิเคราะห์ความพร้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ในการด าเนินโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานการ 
4. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม 2556 
มิถุนายน 2556 
 
มิถุนายน 2556 
มิถุนายน 2556 

 
ผู้อ านวยการ 
 
 

ขั้นปฏิบัติตามแผน  (Do) 
1. สร้างความตระหนักความรู้  ความเข้าใจ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
2 . ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครอง
เครือข่ายและประชุมชั้นเรียน 
3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียน 
4. ด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 
พฤษภาคม 2556 

 
มิถุนายน 2556 

 
พฤษภาคม 2556 
มิถุนายน 2556 

 

 
ผู้อ านวยการ 
 
ผู้ที่รับผิดชอบตามค าสั่งฯ 
นายธนิต ทองหล่อ 
และคณะ 
 

ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
1. นิเทศติดตามผลโครงการ  
2. ประเมินผลการด าเนินงานระหว่างปี 

 
พฤษภาคม 2556 
กันยายน 2556 

 
ครูที่ปรึกษา 
ครูฝุายปกครอง 

ขั้นปรับปรุง  (Act) 
1. สรุปผลการประเมินโครงการ 
2. เขียนรายงานการประเมินโครงการ 

 
มีนาคม 2557 

 

 
นายธนิต ทองหล่อ 
 

 

 

 

 



 
17 

 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1.  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนประจ าวัน (เพ่ือใกล้ชิดวัดศาสนาพุทธ)                          
  2.  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจ าสัปดาห์  (เพ่ือพัฒนาจิตใจ)                          
  3.  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและตักบาตรทุกวันพระ (เพ่ือพัฒนาการรู้จักให้และด ารงพุทธ                       
       ศาสนาให้ยืนนานคู่สังคมไทย) 
  4.  กิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่าง ๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยาน สวดมนต์ ก่อนเข้าเรียน 
  5.  กิจกรรมแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
  6.  กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 

  7.  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
  8.  กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 

  9.  กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

  10.กิจกรรมนิมนต์ครูพระมาสอนวิชาพุทธศาสนา 

  11.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (เพ่ือสร้างสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน) 

  12.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีไทย 

การติดตามและประเมินผล 

  1. ประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม        
 2. นักเรียนและครูและผู้ปกครองประเมินผลการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
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กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง  

 สภาพปัญหาในสังคมยุคปัจจุบัน อันได้ชื่อว่าสังคมวัตถุนิยม ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
ปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจาก          
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ใ นการวางแผนและ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้
สามารถอยู่ได้แม้ใน ยุคโลกาภิวัตน์  ที่มีการแข่งขันสูงไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ผู้คนขาด
คุณธรรมจริยธรรม สังคมเสื่อมโทรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยให้สังคมตระหนักว่า    การ
พัฒนาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ  ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดี ที่ไม่
มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีพ อประมาณ
ความมีเหตุผล  หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้อง
อาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน กล่าวคือ  เงื่อนไขความรู้  หมายถึง ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม  คือ 
การยึดถือคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์
ส่วนรวมและการแบ่งปัน  แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมีจุดส าคัญท่ีการ
มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและ
ประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยื มสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บ
ออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนว
ทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิต
ของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้า ง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่
ไม่เก่ียวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลาย
รูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มีเงิน
เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้อง การเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคล
หนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิต 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภาคภูมิความเป็นไทย ก้าวไกล ICT    
บนวิถีของชุมชน สู่สากลด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการน้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ไม่ประมาท  โดยที่จะต้องค านึงถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและ
คุณธรรม  โดยมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้มีจริยธรรมอันดีงา ม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนวิถีของชุมชนบางศรีเมือง 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการท าเกษตร
อินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือนและหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี เน้นการรักษาสภาพแวดล้อม  
 3. เพ่ือทราบความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อผลการด าเนิน กิจกรรม
โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง   
 4. เพ่ือให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ      
   1. ผู้บริหาร นักเรียนและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง       
 2. ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่ว มในกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 
            
 ด้านคุณภาพ    
 1. ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความส าคัญและมีความพึงพอใจใน        
การพัฒนาการของกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิ มพระเกียรติถวาย   
ในหลวง 
  2. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการศูนย์     
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  ครู นักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อ พัฒนาการด าเนินงาน กิจกรรม
โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 
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ภาพแห่งความส าเร็จ 
 ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ด้วยความเต็มใจและร่วมใจกัน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  2556  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557                     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ    
 2. นางสาวชวลิต เศียรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ       
 3. นางสาวสมบัติ กันนิ่ม ครูสาระสังคมศึกษาฯ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  1. วัดเฉลิมพระเกียรติ 
  2. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการวางแผน  (Plan) 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
2. วิเคราะห์ความพร้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ในการด าเนินโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานการ 
4. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติงาน 

 
พฤษภาคม 2556 
มิถุนายน 2556 
 
มิถุนายน 2556 
มิถุนายน 2556 

 
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

ขั้นปฏิบัติตามแผน  (Do) 
1. สร้างความตระหนักความรู้  ความ
เข้าใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
2. ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครอง
เครือข่ายและประชุมชั้นเรียน 
3. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียน 
4. ด าเนินงานการจัดกิจกรรม โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 

 
พฤษภาคม 2556 

 
มิถุนายน 2556 

 
พฤษภาคม 2556 
มิถุนายน 2556 

 

 
ผู้อ านวยการ 
 
ผู้ที่รับผิดชอบตามค าสั่งฯ 
นางสาวสมบัติ กันนิ่ม 
และคณะ 
 

ขั้นตรวจสอบ  (Check) 
1. นิเทศติดตามผลโครงการ  
2. ประเมินผลการด าเนินงานระหว่างปี 

 
พฤษภาคม 2556 
กันยายน 2556 

 
ครูประจ าชั้น /ครูที่ปรึกษา 
นางสาวสมบัติ กันนิ่ม 

ขั้นปรับปรุง  (Act) 
1. สรุปผลการประเมินโครงการ 
2. เขียนรายงานประเมินโครงการ 

 
มีนาคม 2557 

 

 
นางสาวสมบัติ กันนิ่ม 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1.  ฐานการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในหลวง                          
  2.  ฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรพืชผักสวนครัว 
  3.  ฐานเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
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  4.  ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ด 
  5.  ฐานกิจกรรมออมวันละหนึ่งบาท 
  6.  ฐานกิจกรรมสมุดบันทึกความดี 

การติดตามและประเมินผล 

  1. ประเมินเมื่ อสิ้นสุดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 

  2. นักเรียนและครูและผู้ปกครองประเมินผลการพัฒนากิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ครู นักเรี ยน ผู้ปกครองและชุมชน สามารถด ารงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง 
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กิจกรรมนวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ์ 
 ด้วยวิถีการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความคิดค่านิยม ความเชื่อม่ันในศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย เป็นผลท าให้กระแส
ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมแพร่ไปอย่างรวดเร็วใ นสังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งความฟูุงเฟูอ 
ฟุุมเฟือย ให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ ในขณะที่บุคคลในสังคมมีระดับคุณธรรมจริยธรรมลด
ต่ าลงตามล าดับ ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงหมายถึงสัญญาณอันตรายเริ่ม
ปรากฏให้เห็นจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียน เช่น สนใจและจดจ่อกับการเล่นอินเตอร์เน็ต เล่มเกมที่มี
ความรุนแรง เริ่มไม่ส่งการบ้าน ตั้งแก๊งรีดไถ ลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อต่าง ๆ ใน
เรื่องการแต่งกายและการพูด  การแบ่งพรรคแบ่งพวกจนถึงข้ันทะเลาะกัน ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็น 
เป็นต้น ซึ่งเป็นสภาพกา รณ์ที่น่าเป็นห่วงและควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  อย่างจริงจัง          
 นวัตกรรม การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ์ เพ่ือ การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน    ในรูปแบบกิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์  มีแนวคิดมาจาก รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เ น้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การให้ความรู้ ความจ า ความเข้าใจไม่
เพียงพอ ต้องอาศัยหลักการ วิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม จึงพัฒนาเป็นนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบเบญจขันธ์ ซึ่งมีแนวคิดมาจากพ้ืนฐานเรื่องการใช้เวลาเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกเป็นเกณฑโ์ดยกลวิธีปลูกฝังและน าเอาหลักจิตวิทยามาใช้หลอมรวมกับค าสอนแบบเบญจ
ขันธ์ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณ  นักเรียนจะได้เรียนรู้ปลูกฝังตามข้ันตอ น 5 ขั้น คือ 
1) ขั้นรูปก าหนดและเสนอสิ่งเร้า โดยมีการก าหนดสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยประสาทต่าง ๆ แล้วเกิด
อารมณ์ ความรู้สึก เป็นสถานการณ์หลาย ๆ สถานการณ์  2) ขั้นเวทนา  รับรู้ นักเรียนได้รับก าร
ควบคุมดูแลให้ได้สัมผัส โดยอายตนะ ทั้ง 6 เช่น หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ  ให้ถูกช่องทางการรับรู้อย่าง
แท้จริง  ใช้ค าถาม การเรียนรู้ทางการรับรู้  3) ขั้นสัญญา วิเคราะห์เหตุผลและวิเคราะห์ความรู้สึก 
นักเรียนคิดแยกแยะว่ามีอะไรเกิด ขึ้น ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร ตอบค าถาม
เพ่ือให้นักเรียนสรุปความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 4) ขั้นสังขาร ตัดสินความดีงาม นักเรียนไ ด้วิจารณ์
ความผิดถูก ความดีงาม ความชั่วร้าย ความเหมาะสม ควรประพฤติ และไม่ควรประพฤติ  5) ขั้น
วิญญาณ ก่อเกิดอุปนิสัย หรือคุณธรรมฝังใจ โดยใช้ค าถามเพ่ือโน้มน าความดีหรือความรู้สึกอันชอบ
ธรรม  เข้ามาไว้ในใจของตน นักเรี ยนตอบค าถามโดยค านึงถึงตนเองเป็นที่ตั้งเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ยอมรับ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ควรประพฤติ น ามาเป็นของตนเองด้วยความพึงพอใจ  
และปฏิบัติตามเป็นนิสัย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จึงสรุปได้ว่า  คุณธรรม 
จริยธรรม หมายถึง หลักและแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและถูกต้องในการด าเนินชีวิต  
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จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน                
  จุดประสงค ์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ์ เพ่ือการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ในรูปแบบกิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์  
 ด้านปริมาณ      
   ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคนตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือกันจัด
กิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์ เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน แบบ เบญจขันธ ์
 ด้านคุณภาพ    
 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในผลของการพัฒนานวัตกรรม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ์ เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมสาน
สายใยครอบครัวครูและศิษย ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมนวัตกรรม เรื่อง  การพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบเบญจขันธ์เพื่อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   ในรูปแบบกิจกรรมสานสายใย
ครอบครัวครูและศิษยโ์ดยการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และวรรณกรรม ที่เก่ียวข้อง 
     ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการจัดท านวัตกรรม ผู้เสนอผลงานศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
เพ่ือท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นเครื่องมือและพัฒนา
เครื่องมือ น าไปใช้กับกลุ่มนักเรียนในรูปแบบกิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์ 
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ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท านวัตกรรม 
 
 นวัตกรรมการบริหารระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนแบบเบญจขันธ ์  
1. เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนหลังการน านวัตกรรม
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบเบญจขันธ์ ควบคู่กับรูปแบบการจัด
กิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย ์
เพื่อท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  Pre-test 
และ  Post-test   โดยการเปรียบเทียบ
แบบการ จับคู่  (t-test math pair) 
dependent) 

 
 
 

 

แบบกรอกข้อมูล            
เข้าครอบครัว      
ก าหนดให้นักเรียนสามารถ
เลือกครูพ่อครูแม่ได้ตาม
ความสมัครใจเพื่อวาง
พื้นฐานความไว้ใจ 

ตอนที่ 2 สรุปขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 3 เพ่ือยืนยันผลการใช้นวัตกรรม   
          

น าผลที่ได้มาวิ เคราะห์เปรียบเทียบ  เพ่ือยืนยนัผล
ก่อนและหลงัการใช้นวตักรรม การบริหาร ระบบดแูล
ชว่ยเหลือนกัเรียนแบบเบญจขนัธ์ ควบคูก่บัรูปแบบ
การจดักิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์ 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 

 

น านวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบเบญจขันธ์ ควบคู่กับรูปแบบการจัด
กิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์ 

น าตวัแปรส าคญัมาเป็นประเด็นในการสนทนา

กลุม่ (Focus Group) เพ่ือยืนยนัความถกูต้อง 
และเหมาะสม 

 
 

หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนโดยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) 
 

กระบวนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการจัดท านวัตกรรม ผู้เสนอผลงานไ ด้ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานไว้สามขั้นตอน     
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ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
            ประโยชน์ที่ได้รับ กิจกรรมนวัตกรรมสานสายใยครอบครัวครูศิ ษย์เป็นกิจกรรมท่ี ทุกคนใน
โรงเรียนต่างมีหน้าที่  เป็นเสมือนพ่อและแม่ของนักเรียน มีผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการท างานกันเป็นทีม 
มีการวางแผนงานและชี้แจงให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ทุกระยะ มีการติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนากิจกรรมให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนให้มีความสุขทั้งท่ีอยู่กับครอบครัวและอยู่ที่โรงเรียน นักเรียนบางคนไม่มีทั้งคุณพ่อและ
คุณแม่ ต่างได้รับความอบอุ่ นจากครูพ่อครูแม่ทดแทน ท าให้รู้สึกว่าที่โรงเรียนมีคนที่พ่ึงได้ กิจกรรม
ดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่ทดแทนในสิ่งที่นักเรียนขาดหายไป ครูพ่อครูแม่ที่โรงเรียนได้ท าหน้าที่
ทดแทนในสิ่งดังกล่าวได้โดยมอบความรักความอบอุ่น คอยให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ให้
ความส าคัญ ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ครูพ่อครูแม่สอนนักเรียนทุกคน ให้มีความกตัญญู 
รู้จักประหยัด รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากร อดทน ไม่เบียดเบียนผู้ด้อยโอกาสกว่า สอนให้เล่น
กีฬาที่เป็นประโยชน์ ลดเลิกการ เล่นเกมให้น้อยลง ฝึกตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และรักษาศีลห้า 
สอนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้คือการรู้จักประมาณตน รู้จักความพอเพียง สอนให้
นักเรียนมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และเรียนหนังสือได้ดีขึ้น หากนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไป
ปรึกษาครูพ่อครูแม่ ทางโรงเรียนก็จัดหาทุนการศึกษาให้  
 ด้านคุณภาพนักเรียน  กิจกรรมนวัตกร รมสานสายใยครอบครัวครูศิษย์เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างความมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้เกิดข้ึน นักเรียนรู้สึกรักโรงเรียน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีความสามารถในการเรียน
มากขึ้น ปฏิบัติตนเป็นเด็กดี แล ะขยันเรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เคารพใน
กฎเกณฑ์ และรู้จักมารยาทในสังคม รู้จักรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรส่วนรวม   รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา  ชอบศิลปะมากข้ึน   มีใจรักในการเล่นกีฬา   รู้จักพ่ึงตนเอง มีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณธรร มจริยธรรม  และเป็นนักเรียนที่มีเหตุผล  รู้จักการประมาณตน  ความพอเพียง  มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ดีข้ึน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน มีความอดทน
มากขึ้น ไม่รังแกผู้ด้อยโอกาส และเอาเปรียบผู้อื่น เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความเข้าใจในระบบ
ประชาธิปไตยดีขึ้น รู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 การน าค าสอนตามแนวพุทธวิธีในรูปแบบเบญจขันธ์ที่ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  มาจัดกิจกรรม
สานสายใยครอบครัวครูศิษย์ในครั้งนี้  ครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นอย่ างดี แล้วพยายามจัดบรรยากาศใน
การสร้างความสัมพันธ์  จัดล าดับความส าคัญ ความยากง่ายของเนื้อหา ความยืดหยุ่น การใช้กลวิธีใน
การเข้าถึงจิตใจนักเรียน โดยอาศัยหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน     

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
 การจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแม้เป็นนโยบายที่เกิดมานาน  มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเพ่ือ มุ่งส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสุข แต่การ จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการเดียวย่อมไม่ได้ผลดี     
ผู้เสนอนวัตกรรมจึงเกิดแนวคิดในการผสมผสานหรือจัดกระบวนการจัดกิจกรรมที่มีขั้นตอน ที่เพ่ิมข้ึน 
เป็นระบบระเบียบมีการทดลองการใช้ทีไ่ด้ผล  จึงเผยแพร่เป็นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้
เห็นถึงความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีสนองความต้องการของนักเรียน 
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กิจกรรมสานสายใยครอบครัวครูและศิษย์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

พบครอบครัวคร้ังแรก
ทกัทายท าความรู้จกั 

 

ครอบครัวเล็กในบา้นหลงัใหญ่ของ                        
โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ                                

(ตน้แบบโรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีใกลบ้า้น)              
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

เขต1 
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10.   สถานศึกษาของท่านมีอุดมคติ เปูาหมาย หรือจุดเน้นในการสร้างให้นักเรียน นักศึกษา เป็น  
คนดีเก่งและมีความสุขอย่างไร ? 
  
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า ภาคภูมิความเป็นไทย ก้าวไกล ICT          
บนวิถีของชุมชน สู่สากลด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติก าหนดอัตลักษณ์โรงเรียนว่า ยิ้มใส ไหว้สวย รักษ์ความเป็นไทย 
ก้าวไกล ICT 
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่า แหล่งเรียนรู้ คู่ประวัติศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก   
เด็ก ๆ จะเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะเป็นไปตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
 จุดเน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี นั กเรียนเมื่อเข้าเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนจะด าเนินการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน ครู
เป็นบุคคลส าคัญยิ่งท่ีจะสร้างบรรยากาศ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการฝึกการยอมรับ การ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกั นกับผู้อื่น รู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น การรู้คุณค่าของตนเองเพ่ือมีก าลังใจที่จะท า
สิ่งที่ดีงามตลอดไป 
 จุดเน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นแนวทางพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนจึงมีนโยบายการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทุกประเภทเพ่ือสร้างโอกาสให้กั บนักเรียนให้รู้จัก
ตนเองเห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเองไม่จ ากัดการเรียนรู้ อยู่ในบทเรียนเท่านั้น ต้องการให้เด็ก รู้จัก
พัฒนาความคิด จากความรู้ที่ได้รับขยายสู่ความรู้ใหม่ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ อยากเห็น อยากทดลอง 
แสวงหาค าตอบ ข้อสงสัยอย่างมีเหตุผล ส่วนเด็กที่บกพร่ องทางการเรียนหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้
ทางโรงเรียนมีแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนและจัดท าตลาดพอเพียง
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

จุดเน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นคนสุข การสร้างความสุขให้กับนักเรียน ครูต้อง มีเมตตา 
จริงใจและอ่อนโยน รู้จักเข้าใจหลักการและมีแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องคือ การสร้างบรรยากาศ
แห่งความรัก ให้เด็กมีความสุขและสร้างปัจจัยที่เอ้ือกับการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมคิดร่วมท ามากกว่า
การคิดพึงพาผู้อื่น ร่วมทั้งการสร้างบรรยากาศ ใฝุรู้ใฝุเรียนในเชิ งสร้างสรรค์ มิใช่มุ่งให้นักเรียนเกิด
ความสุขและสนุกเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งสร้างคุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 



 
30 

 

 

11.    ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน  นักศึกษาในสถานศึกษาของท่านคืออะไร และหลังจากด าเนินกิจกรรม / โครงการแก้ไข
ปัญหาแล้ว ผลลัพธ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ? 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ทีพ่บเป็นปัญหาทางด้านสติปัญญาและ คุณธรรม จริยธรรม 
ทั้งปัญหาที่มาจากตัวเด็กเองที่พบว่านักเรียนมีปัญหาจากผู้ปกครองและครอบครัวของเด็ก ปัญหาจาก
ตัวเด็ก คือ การขาดความสามารถในการเรียนรู้ ขาดระเบียบวินัย ไม่รู้จักตนเอง ติดเกม สมาธิสั้นและ
ขาดความอดทน มีปัญหาทางด้าน จิตเวช ส่วนปัญหาของผู้ปกครองที่ส่งผลถึงเด็กคือการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก การอบรม เลี้ยงดูเด็ก ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง ท าให้เด็ก
พัฒนาแบบเอียงข้างเพราะการที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูผู้สอน ต่างเน้นให้เด็กต้องขยันเรียน
วิชาการ สอบ O-NET,NT ให้ได้คะแนนสูงๆ เท่านั้น โดยไม่สนใจให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าการ
กระตุ้นให้สมองได้ท างานท้ังสองส่วนอย่างสมดุล นอกจากนี้พบการส ารวจครั้งล่าสุดว่าเด็กในวัยเรียน
จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูโทรทัศน์เพ่ือความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ อีกท้ังยังขาดการ
แนะน าจากผู้ปกครอง จึงท าให้สมองไม่เกิดการเรียนรู้และชาชิน 
 หลังจากท่ีโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมปลูกฝังความเข้าใจ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหลายฝุายได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือท าให้ปัญหาต่าง ๆ ได้ลดลงแต่ต้อง
เข้าใจว่าขณะที่ พ่อ แม่ สองคนช่วยกัน ดูแลลุกเพียงไม่ก่ีคนกลับพบปัญหามากมายแต่ขณะเดียวกัน             
แต่ขณะเดียวกันกับการที่ครูคนเดียว ต้องดูแลเด็กนักเรียนเฉลี่ยห้องละ 30 คน และดูแลได้วันละ
ประมาณ 8 ชั่วโมงเท่านั้นในทางปฏิบัติจึงเป็นไปไม่ได้ที่ครูคนหนึ่งจะสามารถ สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เกิดได้ ทุกคน 
 

เราไม่อาจปลูกต้นไม้ให้งอกงาม 
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ ฉันใด 
การศึกษาของชาติก็ไม่อาจสร้างคนให้เป็นคนดีได้ 

หากปราศจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การสร้างคนดี ฉันนั้น 

 
ที่มา วารสารอยู่ในบุญ www.kalyanamitra.org 

 
 
 



 
31 

 

 

                                                ลงชื่อ                        ผู้รายงาน 
 

           (นายธนิต  ทองหล่อ ) 
     ต าแหน่ง  ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

               วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
 

          
 
      ลงชื่อ                  ผู้รับรอง 
                  (ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ) 
         ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 
            วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 


