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โดยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัประเจียก 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 
รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานคุณธรรม 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑-๓   
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่ ๖๓   

ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๖ 



โครงงานคุณธรรม 
เร่ือง  ธรรมะ  เดก็ๆ  ฉบบัการ์ตูน 
(Moral Cartoon For Kids) 

โดยกลุ่มเยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก 
โดย 

เดก็ชายพรีพฒัน์  เสาวพงศ์   ประธาน      ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เดก็ชายกฤตพล  แสงจนัทร์   รองประธาน    ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เดก็หญงิกชกร  โพธิจุไร   เลขานุการ     ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เดก็หญงิทิพวลัย์  ทองบริบูรณ์  ประชาสัมพนัธ์ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 
เดก็หญงิกญัญาวร์ี  ป่ินทองพนัธ์ุ  เหรัญญกิ   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ทีป่รึกษา 
๑. พระครูนันทสารกจิ    เจ้าอาวาส 
๒. ดร.อุดม  แก้วสะโร    ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  ๓. นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่  ครู 
 ๔. นายนิรันดร์  อนิทร์ทอง  ครู 

โรงเรียนวดัประเจียก 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 
รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานคุณธรรม 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑-๓   
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่ ๖๓   

ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๖ 
 



ช่ือกจิกรรม  ธรรมะ  เด็กๆ  ฉบบัการ์ตูน   
โดยกลุ่ม  เยาวชนโรงเรียนวดัประเจียก  โรงเรียน  วดัประเจียก  สพป.  สงขลา  เขต  ๑ 

หลกัธรรมส าคัญ  :  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น   
ประกอบดว้ย 
   ๑)  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ 

๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ   
๓)  อตัถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
๔)  สมานตัตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย 

พระราชด าริ  :  หลกัการพึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ 
๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   
๒)  ความพอดีดา้นสังคม   
๓)  ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี   
๕)  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ   

ประเด็นปัญหาหลกั  :  การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั 
กลุ่มเป้าหมาย  :  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๓๐  คน 
  คุณครู  
    ผูป้กครอง  
     สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี ๑ และ ๒ ต าบลกระดงังา หมู่ท่ี ๔ และ ๕ ต าบลสนามชยั 
    ผูใ้ช ้facebook ทัว่โลก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
กจิกรรมเด่น  :  การสร้างเพจใน facebook เพื่อเผยแพร่ธรรมะ ขอ้คิดดีๆ และค าคม ท่ีส่งเสริมและ 
                         เตือนสติใหค้นท าความดี แลว้น ามาเผยแพร่แก่นกัเรียน ครู และผูป้กครอง 
ผลทีเ่กดิขึน้  :  มีจิตสาธารณประโยชน์  ส่งเสริมคุณธรรม ไดค้วามรู้แก่ตนเอง เผยแพร่ความรู้ 
                        แก่ผูอ่ื้น 
ผู้รับผดิชอบ  :    
   ๑. เด็กชายพีรพฒัน์  เสาวพงศ ์ ๒. เด็กชายกฤตพล  แสงจนัทร์  ๓. เด็กหญิงกชกร  โพธิจุไร  
 ๔. เด็กหญิงทิพวลัย ์ ทองบริบูรณ์   ๕. เด็กหญิงกญัญาวีร์  ป่ินทองพนัธ์ุ 
พระสงฆ์ที่ปรึกษา  :   พระครูนนัทสารกิจ 
ผู้บริหารที่ปรึกษา  :  ดร.อุดม  แกว้สะโร 
ครูทีป่รึกษา  :  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู ่ นายนิรันดร์  อินทร์ทอง    



กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  พระครูนนัทสารกิจ เจา้อาวาสวดัประเจียก  ดร.อุดม  แกว้สะโร ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนวดัประเจียก  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู่  และ นายนิรันดร์  อินทร์ทอง   ครูท่ีปรึกษา  
คุณครู นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  -  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ผูป้กครอง  สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  
๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทคัดย่อ 
 โครงงานคุณธรรม  เร่ือง  ธรรมะ เด็กๆ  ฉบบัการ์ตูน มีวตัถุประสงคเ์พื่อท ากิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น หลกัธรรมท่ีน ามาใช ้ คือ  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวน ้ าใจของผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย  ๑)  ทาน  คือ  การให้  การเสียสละ  ๒)  ปิยวาจา  คือ  
การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ  ๓)  อตัถจริยา  คือ   การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  และ 
๔)  สมานัตตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย  พระราชด าริท่ีน ามาใช้  คือ  หลกัการ
พึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ   ๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ  ๒)  ความพอดีดา้นสังคม    ๓)  
ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี  และ  ๕)  ความ
พอดีดา้นเศรษฐกิจ  หลกัวิชาการท่ีน ามาใช ้ คือ  การท าโครงงาน  ทั้งน้ีเพราะการบ าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั กลุ่มเป้าหมาย  คือ น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ในโรงเรียน 
คุณครู และผูป้กครอง   ระยะเวลาในการด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
กิจกรรมเด่น  คือ  โดย การสร้างเพจใน facebook เพื่อเผยแพร่ธรรมะ ขอ้คิดดีๆ และค าคม ท่ีส่งเสริม
และเตือนสติ  ให้คนท าความดี แลว้น ามาเผยแพร่แก่นักเรียน ครู และผูป้กครอง ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ       
มีความสุขท่ีได้ท าส่ิงๆดีเพื่อตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัพฒันาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียน      
วดัประเจียกให้มีคุณธรรมพื้นฐาน  คือ  ขยนัและมีน ้ าใจ   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
คือ  มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ  โดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  (นกัเรียนและ
ครู)  วดั (พระ) และบ้าน  (ผูป้กครอง)  วิธีด าเนินการประกอบด้วย  ขั้นคิด ขั้นท า และขั้นสุขใจ     
โดยใชส้ถานท่ีโรงเรียน วดัและบา้น   ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ คือ  การบ าเพญ็ตน
ให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  ผลท่ีได้รับ  คือ  ได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม  ได้เรียนรู้การท าโครงงาน       
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู และผูป้กครอง ไดส่้งเสริมคุณธรรมให้เกิด
ข้ึนกับตนเองและผูอ่ื้น ได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู ้อ่ืน และได้ท าความดี         
ถวายในหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผงัมโนทศัน์ 
-คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์       -ขั้นคิด   
-คุณธรรมพื้นฐาน              -ขั้นท า     
-หลกัการพึ่งตนเอง          -ขั้นสุขใจ  
-สังคหวตัถุ  ๔   
 
เน้ือหา                  วธีิด าเนินงาน    
   
 

ธรรมะ เด็กๆ ฉบบัการ์ตูน 
  
 
กิจกรรม        ผล   
 
ท่ีโรงเรียน       -นอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ 

-สร้างเพจใน facebook     -คุณครู 
-เผยแพร่ความรู้แก่ นอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู  -ผูป้กครอง 
-เผยแพร่แก่คนท่ีใช ้facebook    -ผูใ้ช ้facebook ทัว่โลก 

ท่ีบา้น 
-เผยแพร่ความรู้แก่ผูป้กครอง 

ท่ีวดั 
 -เรียนธรรมะ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่ ๑ 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
 การบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั 
วตัถุประสงค์ 
   เพื่อท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ 
 เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๓๐  คน    
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา   
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั     
คุณครู 
ผูป้กครอง 
ผูใ้ช ้facebook ทัว่โลก  

เชิงคุณภาพ 
                ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม   

ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน   
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู และผูป้กครอง 
ไดส่้งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้น 
ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น  
ไดท้  าความดีถวายในหลวง 

สถานทีแ่ละก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
 โรงเรียนวดัประเจียก  บา้น วดั และชุมชน 

   ในภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



บทที ่ ๒ 
การด าเนินการโครงงาน 

วธีิการด าเนินงาน 
๑.  ขั้นคิด  คิดวา่จะท าอะไรดี 
๒.  ขั้นท า  ลงมือท า 

ท่ีโรงเรียน         
-สร้างเพจใน facebook       
-เผยแพร่ความรู้แก่ นอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู   
-เผยแพร่แก่คนท่ีใช ้facebook ทัว่โลก     

     ท่ีบา้น 
-เผยแพร่ความรู้แก่ผูป้กครอง   

 ๓. ขั้นสุขใจ  มีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 
ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นคิด              ประชุม   
      

 
ขั้นท า      ปฏิบติักิจกรรม 
 
 
ขั้นสุขใจ  ประเมินผล  
   สรุปผล 

     รายงานผล 
งบประมาณ เป็นเงินทั้งส้ิน ๑,๕๐๐ บาท 

๑. งบประมาณของโรงเรียนในการจดัท าเอกสาร เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
๒. งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยัในการจดัซ้ือของรางวลัเพื่อใชใ้น

การส่งเสริมในการท ากิจกรรม เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
๓. งบบริจาคของเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆในการจดัซ้ือของรางวลัเพื่อใช้ในการส่งเสริม        

ในการท ากิจกรรม เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
แหล่งทีม่าของงบประมาณ  
 ๑. โรงเรียนสนบัสนุน ๕๐๐ บาท 
 ๒. ครูท่ีปรึกษาท าโครงการขอจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลสนามชยั ๕๐๐ บาท 
 ๓. ผูท้  าโครงงานขอเร่ียไรจากนกัเรียนในโรงเรียน ๕๐๐ บาท 



อุปสรรคความผดิพลาดและการแก้ปัญหา 
  Internet ชา้ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
Facebook (เฟสบุ๊ค)  
   คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหน่ึง ท่ีจะท าให้ผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ช้ Facebook คนอ่ืนๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
ประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ, โพสตรู์ปภาพ , โพสตค์ลิปวิดีโอ, เขียนบทความหรือบล็อก, แชท
คุยกนัแบบสดๆ , เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม (เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก) และยงัสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ผา่นแอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้กพฒันาเขา้มา
เพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆ จนเรียกไดว้า่เลือกใชก้นัทั้งปีก็ไม่หมด 
   ท่ีน่าสนใจท่ีสุดก็คือ Facebook ยงัเปิดโอกาสให้เราไดพ้บปะสังสรรคก์บัเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนซ้ี 
เพื่อนเก่าก๊วนรัก เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมชมรม เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน เพื่อนเราคนบา้น 
เดียวกนั และไม่นานนกัเราก็จะไดพ้บกบัเพื่อนใหม่ท่ีถูกใจจริงๆ  
http://fbguide.kapook.com/ 
Facebook Face Page  
   ส าห รับ  ใค ร ท่ี อ ย าก  ส ร้ าง  Facebook Face Page เป็ น ขอ งตัว เอ ง  เพื่ อ  โป รโมท
สินคา้ หรือ โปรโมทบริษทั แต่ยงัไม่รู้ วิธีการสร้าง Fanpage บน Facebook วา่สร้างยงัไง มาลองท า
ตามวธีิขา้งล่างดูกนัเลย 
   เร่ิมจาก เขา้ไปท่ีหนา้ Create Page ท่ีน่ี –> http://www.facebook.com/pages/create.php
หนา้ตาจะเป็นแบบน้ี 

 

 
 
  ทาง Facebook จะมีหมวดใหญ่ใหเ้ลือกสร้างไดถึ้ง ๖ หมวดดว้ยกนั ดงัน้ี 
   ๑. Local Business or Place of interest – ร้านคา้ ธุรกิจ หรือ สถานท่ีส าคญัๆ 
  ๒. Company, Organization or Institution – บริษทั, องคก์ร หรือ สถาบนัต่างๆ 

http://fbguide.kapook.com/
http://www.facebook.com/pages/create.phpหน้าตา
http://www.facebook.com/pages/create.phpหน้าตา


   ๓. Brand or Product – แบรนดสิ์นคา้ หรือ ชนิดของสินคา้ 
   ๔. Artist, Band or Public Figure – ศิลปิน ดารา วงดนตรี และตวับุคคล 
   ๕. Entertainment – ประเภทความบนัเทิง 
   ๖. Cause of Topic – เร่ืองท่ีน่าสนใจ เช่น เหตุการณ์ใหญ่ อยา่ง คนไทยรักชาติ, ต่อตา้นยา
เสพติด  
   สมมติวา่ เราจะเลือกสร้าง หมวดท่ี ๓ คือ Brand or Product เราก็คล๊ิกเลย ก็หนา้ตาจะเป็น
แบบน้ี ใหเ้ราเลือก หมวดยอ่ยๆ อีกที 

 

 
 
ช่องข้างล่าง ให้ใส่ ช่ือ brands หรือช่ือสินค้า ของเราเข้าไป เลือกเสร็จ ต๊ิก ถูก ท่ี I agree to the 
Facebook Pages Terms แล้ว คล๊ิกปุ่ม Get Started เลย แค่น้ี  ก็เสร็จแล้ว ท่ีเหลือคือการปรับแต่ง
หน้าตามนัให้ดูดีซะหน่อย เช่น ปรับโลโก ้เชิญเพื่อนมาเป็น Fanpage เรา  เท่าน้ี Fanpgae ของเราก็
จะดูดี มีชาติตระกูล ไม่ยากอยา่งท่ีคิดเลย  
http://mahosot.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%
E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-fan-page-facebook.html 
Page หรือ Fanpage คืออะไร? 
 ในปัจจุบนั ผมเช่ือว่าเกือบทุกคนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตจะรู้จกั Facebook และหลายคนก็เป็น
หน่ึงในผูใ้ช้งาน Facebook ดว้ยเช่นกนั บางคนอาจจะใช้เพื่อหาเพื่อนใหม่ พูดคุย แชร์ หรือระบาย
อะไรก็ตาม แต่ก็มีอีกหลายท่านท่ีใช้ Facebook เพื่อในการน าเสนอแนวคิดหรือประชาสัมพนัธ์
สินคา้หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึง ทาง Facebook ได้มีการสร้างพื้นท่ีส่วนหน่ึงท่ีท าให้เราได้มี
โอกาสน าเสนอส่ิงท่ีเราต้องการจะน าเสนอให้แก่คนทั่วไป ซ่ึงทาง Facebook เรียกมันว่า Pages 
(หนา้) ครับ 
   Page หรือ Fanpage คืออะไร? ถา้จะสรุปง่ายๆ ก็คือ Page เป็นคุณสมบติัหน่ึงของ Facebook 
ท่ีมีไวเ้พื่อช่วยให้คุณไดส้ร้างพื้นท่ีๆ หน่ึง ไวส้ าหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนท่ีชอบ

http://mahosot.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-fan-page-facebook.html
http://mahosot.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-fan-page-facebook.html


อะไรเหมือนๆ กนั หรือไวเ้ป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์อะไรสักอย่างหน่ึงให้แก่คนทัว่ไปได้
รับทราบ โดยแยกตวัออกจาก Profile ปกตินะครับ 
   Pages หรือ Fanpage มีดีอะไร? ท าไมคนถึงนิยมใชก้นั? ดว้ยความท่ีมนัเป็นพื้นท่ีไวส้ าหรับ
รวบรวมคนท่ี คิดหรือท าอะไรเหมือนๆ กัน  ท าให้  Fanpage เป็น ช่องทางชั้ น เยี่ยมในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้คนจ านวนมากได้รู้ได้เห็น ส่ิงท่ีเจา้ของแฟนเพจได้แสดงออกมา และเม่ือ
จ านวนของผูใ้ชง้านค่อยๆ เพิ่มข้ึน มนัจะกลายเป็นแรงดึงดูดชั้นดีท่ีท าให้คนอีกมากมายเขา้มาเจอ 
ยกตวัอย่างเช่น Fanpage ของคุณตนั ภาสกรนที (http://www.facebook.com/tanmaitan) มีคนถูกใจ
มากกวา่ 1 ลา้นคนเลยทีเดียวครับ 
http://www.manacomputers.com/facebook-fanpage-why-popularity/ 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manacomputers.com/redirect.php?blog=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&url=http://www.facebook.com/tanmaitan
http://www.manacomputers.com/facebook-fanpage-why-popularity/


บทที ่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 
ภาพการท างาน 

 
สร้างเพจ 

 

 
หาภาพลงในเพจ 

 

 
น าภาพจากเพจมาจดับอร์ดใหค้วามรู้ 

 
 
 



 
นอ้งๆพี่ๆเพื่อนๆอ่านบอร์ดใหค้วามรู้ 

 

 
ใหค้วามรู้ 

 

 
ตอบค าถามชิงรางวลั 

 
 
 
 
 

 
 



บทที ่ ๔ 
ผลการศึกษา 

ปัญหาและสาเหตุ 
   การบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั 
เป้าหมายและทางแก้ 
   เพื่อช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น คือ นักเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  
จ  านวน  ๒๓๐  คน คุณครู ผูป้กครอง สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี ๑ และ ๒ ต าบลกระดงังา หมู่ท่ี ๔ และ 
๕ ต าบลสนามชัย และผูใ้ช้ facebook ทัว่โลก โดยการสร้างเพจใน facebook เพื่อเผยแพร่ธรรมะ 
ขอ้คิดดีๆ และค าคม ท่ีส่งเสริมและเตือนสติใหค้นท าความดี  
หลกัการและคุณธรรมทีน่ ามาใช้ 

หลกัธรรม 
สังคหวตัถุ  ๔ 

   สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวน ้าใจของผูอ่ื้น  
ประกอบดว้ย 
    ๑)  ทาน  คือ  การให ้ การเสียสละ 

๒)  ปิยวาจา  คือ  การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ   
๓)  อตัถจริยา  คือ  การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
๔)  สมานตัตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย 

http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html 
 แนวพระราชด าริ 

หลกัการพึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ 
๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ   
๒)  ความพอดีดา้นสังคม   
๓)  ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี   
๕)  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ   

 http://www.seal2thai.org/sara/sara119.html 
หลกัวชิาการ 

๑.  ความหมายของโครงงาน  
โครงงานเป็นการกระท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาของครู  ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน     
การวางแผน  การด าเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติั  การก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล 

http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html
http://www.seal2thai.org/sara/sara119.html


 http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc 
    ๒.  แนวทางการท าโครงงาน 

๑)  ศึกษาหาขอ้มูล 
๒)  ก าหนดหวัเร่ือง 
๓)  ศึกษาความเป็นไปไดป้ระกอบการตดัสินใจ 
๔)  ก าหนดขอบเขตของงาน 
๕)  ก าหนดระยะเวลา  งบประมาณ  วธีิการ  อุปกรณ์ 
๖)  ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณา 
๗)  เร่ิมท า 
๘)  เม่ือมีปัญหาใหห้าทางแกโ้ดยการอ่านหรือถามผูรู้้ 
๙)  ถา้มีปัญหาแลว้แกไ้ขไม่ไดก้ลบัไปท าขอ้  ๑  ใหม่ 
๑๐)  ประเมินงาน 
๑๑)  น าเสนอผลงาน 

http://www.thaiabc.com/project/index0.html 
  ๓.  จิตอาสา 
   จิตอาสา คือ  ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห ้เช่น ใหส่ิ้งของ ให้เงิน   
ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย  แรงสมอง  ซ่ึงเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี แมก้ระทัง่เวลา  
เพื่อเผื่อแผ ่ใหก้บัส่วนรวม  อีกทั้งยงัช่วยลด "อตัตา"  หรือความเป็นตวั   
http://www.tonprik.org/paper/1739      
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ คือ การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และผูอ่ื้น ผลท่ีไดรั้บ  คือ 

๑. ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม   
๒. ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน   
๓. ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู และผูป้กครอง  
๔. ไดส่้งเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนกบัตนเอง  
๕. ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น  
๖. ไดท้  าความดีถวายในหลวง 

การประเมินตนเอง  
 ทุกคนตั้งใจท าและเสียสละ 
การประเมินและวจิารณ์โดยผู้อ่ืน 
 ๑.  พระสงฆท่ี์ปรึกษา  :  พระครูนนัทสารกิจ 

http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc
http://www.thaiabc.com/project/index0.html
http://www.tonprik.org/paper/1739


เด็กๆ  มีความตั้งใจ   
๒.  ผูบ้ริหารท่ีปรึกษา    :  ดร.อุดม  แกว้สะโร  

  เป็นโครงงานท่ีมีประโยชน์ต่อนกัเรียน  โรงเรียน คุณครู และผูป้กครอง  
๓.  ครูท่ีปรึกษา  :  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู ่

  สามารถส่งเสริมและพฒันานกัเรียนโรงเรียนวดัประเจียกใหเ้ป็นคนมีคุณธรรม              
 ๔.  ผูป้กครอง  :  นายภิญโญ  ชินพงศ ์
  ลูกจะเล่าใหฟั้งวา่วนัน้ี  ไดท้  าอะไรบา้ง 
 ๕.  เพื่อน  :  เด็กหญิงปภาวณีิ ยอดทอง  
  ไดท้  าความดี 
 ๖.  คนในชุมชน  (กรรมการสถานศึกษาและผูใ้หญ่บา้น) :  นางรัตนา  ทองอยู ่
  เป็นกิจกรรมท่ีดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที ่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินการโครงงาน 
      โครงงานคุณธรรม  เร่ือง  ธรรมะ เด็กๆ ฉบบัการ์ตูน มีวตัถุประสงค์เพื่อท ากิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น หลกัธรรมท่ีน ามาใช ้ คือ  สังคหวตัถุ  ๔  หมายถึง  หลกัธรรมท่ีเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวน ้ าใจของผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย  ๑)  ทาน  คือ  การให้  การเสียสละ  ๒)  ปิยวาจา  คือ  
การพูดจาดว้ยถอ้ยค าไพเราะ  ๓)  อตัถจริยา  คือ   การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  และ 
๔)  สมานัตตา  คือ  มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย  พระราชด าริท่ีน ามาใช้  คือ  หลกัการ
พึ่งตนเอง  ตอ้งมีความพอดี  ๕  ประการ   ๑)  ความพอดีดา้นจิตใจ  ๒)  ความพอดีดา้นสังคม    ๓)  
ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ๔)  ความพอดีดา้นเทคโนโลย ี  และ  ๕)  ความ
พอดีดา้นเศรษฐกิจ  หลกัวิชาการท่ีน ามาใช ้ คือ  การท าโครงงาน  ทั้งน้ีเพราะการบ าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั กลุ่มเป้าหมาย  คือ น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ในโรงเรียน 
คุณครู และผูป้กครอง   ระยะเวลาในการด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
กิจกรรมเด่น  คือ  โดย การสร้างเพจใน facebook เพื่อเผยแพร่ธรรมะ ขอ้คิดดีๆ และค าคม ท่ีส่งเสริม
และเตือนสติ  ให้คนท าความดี แลว้น ามาเผยแพร่แก่นักเรียน ครู และผูป้กครอง ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ       
มีความสุขท่ีได้ท าส่ิงๆดีเพื่อตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัพฒันาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียน      
วดัประเจียกให้มีคุณธรรมพื้นฐาน  คือ  ขยนัและมีน ้ าใจ   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
คือ  มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ  โดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  (นกัเรียนและ
ครู)  วดั (พระ) และบ้าน  (ผูป้กครอง)  วิธีด าเนินการประกอบด้วย  ขั้นคิด ขั้นท า และขั้นสุขใจ      
โดยใชส้ถานท่ีโรงเรียน วดัและบา้น   ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ คือ  การบ าเพญ็ตน
ให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  ผลท่ีได้รับ  คือ  ได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม  ได้เรียนรู้การท าโครงงาน       
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนอ้งๆ เพื่อนๆ พี่ๆ คุณครู และผูป้กครอง ไดส่้งเสริมคุณธรรมให้เกิด
ข้ึนกับตนเองและผูอ่ื้น ได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู ้อ่ืน และได้ท าความดี         
ถวายในหลวงแผนการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ท าไปเร่ือยๆ   

๒.  ประเมินผล 
   ๓.  รายงานผลใหค้รู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ทราบ 
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