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ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

1 
ครูที่ปรึกษาชี้แจง 

การทำโครงงานคุณธรรม 
29 พ.ย. 2564 –  

3 ธ.ค. 2564 
 

2 

นักเรียนภายในห้องและครูที่ปรึกษา
ร่วมกันเสนอปัญหา หาประเด็นที่สนใจ

ในการพัฒนาตนเอง โรงเรียน บ้าน 
หรือ ชุมชน และดำเนินกิจกรรม

โครงงาน 

6 - 17 ธ.ค. 2564  

- ปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือพัฒนา  
เป็นอันดับ 1  
- นักเรียนและครูที่ปรึกษา สามารถ
สอบถามประเด็นปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติม
จากชุมชน 

3 

นักเรียนภายในห้องและครูที่ปรึกษา
ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาตนเอง โรงเรียน บ้าน หรือ 

ชุมชน และดำเนินกิจกรรมโครงงาน 

20 - 31 ธ.ค. 2564 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา สามารถใช้
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชน เช่น 

ผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ตำรวจ ผู้ปกครอง
ที่เชี่ยวชาญด้านที่นักเรียนต้องการ

แก้ปัญหาหรือพัฒนา ฯลฯ 

4 
นักเรียนเขียนรายงานโครงงาน

คุณธรรม  
3 -28 ม.ค. 2565  

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
ตัวอย่างโครงงาน 

ได้จากเว็ปไซด์โรงเรียน แล้วเข้าไปที่ 
Download แบบฟอร์ม/เอกสาร  

เลือกกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 
นักเรียนนำรูปเล่มโครงงานส่งหัวหน้า

ระดับ 
10 ก.พ. 2565 

ส่งในรูปเล่มที่ห้อง 338 และแบบไฟล์ 
Word  

6 หัวหน้าระดับส่งที่ครูชมขนก 11 ก.พ. 2565 
ส่งในรูปเล่มที่ห้อง 338 และแบบไฟล์ 

Word  
ที่ chomchanok@tupr.ac.th 

 

 
   หมายเหตุ   รูปแบบการดำเนินกิจกรรม ยืนหยุ่นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 
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ขั้นตอนการดำเนินโครงงานคุณธรรม 
  
1. ครูที่ปรึกษาร่วมกันพูดคุยปัญหาต่าง ๆ หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564  
2. นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3 - 4 ประเด็น 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็น  เช่น  นักเรียนมาสาย  นักเรียนไม่ส่งงาน  ปัญหาปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่าง ๆ การสร้างจิตอาสาของตนเองต่อชุ มชน การสร้างจิตอาสาเริ่มจากบ้าน  
เป็นต้น โดยเลือกนำเสนอประเด็นจากคุณธรรมอัตลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
  คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
   คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง 
   คุณธรรมที่ 2 ความกตัญญ ู
   คุณธรรมที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต 
   คุณธรรมที่ 4 ความรับผิดชอบ 
   คุณธรรมที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม (การปลูกฝังคุณธรรมจนเกิดความยั่งยืน) 
  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ลูก ต.อ.พ.ร.แต่งกายถูกระเบียบ  มีสัมมาคารวะ 
3. พิจารณากำหนดปัญหาที่ต้องการดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 1 ประเด็น  
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดของห้องเรียน
ตนเอง โดยมีนักเรียนเป็นฐานในการจัดกิจกรรม เช่น นักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์ แก้ปัญหาโดยให้หัวหน้า
หรือนักเรียนอาสาในห้องช่วยติดตาม  นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน แก้ปัญหาโดยนักเรียนอาสาหรือกลุ่ม
นักเรียนตั้งกลุ่มติว หรือสอนเพ่ือน ๆ นอกเวลา อาจมีการประสานความช่วยเหลือจากครูได้ เป็นต้น 
5. สรุปผลลงในโครงงานคุณธรรม (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างโครงงานได้จากเว็ปไซด์
โรงเรียน แล้วเข้าไปที่ Download แบบฟอร์ม/เอกสาร เลือกกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 
  

3 



 
 

  

4 



 

 
 
 
 

โครงงานคุณธรรม 

 
เรื่อง................................................. 

 
จัดทำโดย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่............ 
 
 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
...................................................................... 
...................................................................... 

 
 

โรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 
เรื่อง..................................................... 

1. ปัญหา   
 ............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
2. สาเหตุของปัญหา  

1) ............................................................................................................................. .................................  
2) ......................................................................................... .....................................................................  
3) ............................................................................................................................. ................................. 
4) ....................................................................................................................................................... ....... 

 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือ.................................................................................................... ................................................... 
2) เพ่ือ........................................................................................................................ ...............................  

 
4. เป้าหมาย 

1) เป้าหมายเชิงประมาณ  
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........ทุกคน 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ .............. มคีวามพึงพอใจ 

 
5. วิธีแก้ไขปัญหา 

1) .......................................................................................................... .................................................. 
2) ............................................................................................................................. ............................... 
3) ............................................................................................................................. ............................... 
4) ................................................................................................... ......................................................... 
5) ............................................................................................................................. ............................... 

 
6. หลักธรรม/ พระราชดำรัส 

1) ...................................................................................... 
2) ......................................................................................  

...................................................................................... 
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7. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     1)   คุณธรรมเป้าหมาย คือ  

............................................................................................................................. ......................... 
หมายเหตุ (เมื่อใสข่อ้มลูเรยีบรอ้บ สามารถลบกรอบหมายไดเ้ลย) 

คณุธรรมอตัลกัษณ์โรงเรียนคณุธรรม สพฐ.  

  คุณธรรมที ่1 ความพอเพยีง 

  คุณธรรมที ่2 ความกตญัญ ู

  คุณธรรมที ่3 ความซื่อสตัยส์ุจรติ 

  คุณธรรมที ่4 ความรบัผดิชอบ 

  คุณธรรมที ่5 อุดมการณ์คุณธรรม (การยดึมัน่คุณธรรมจรยิธรรมเป็นเรื่องส าคญั 

และตอ้งด ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งของสงัคมอยา่งยัง่ยนื) 

 คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน   ลูก ต.อ.พ.ร.แต่งกายถูกระเบยีบ มสีมัมาคารวะ 

2)   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก คือ (หลักทำโครงงานแล้ว มีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไป เช่น นักเรียนห้อง 
1/1 ตั้งใจเรียนมากข้ึน) 
............................................................................................................................. ......................... 

8. วิธีวัดและประเมินผล 
1) วิธีการประเมิน 
- ............................................................................................................................. ........................ 
- .......................................................................................................... ........................................... 
- ............................................................................................................................. ........................ 

2) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
- .....................................................................................................................................................  
- ............................................................................................................................. ........................ 
- ............................................................................................................................. ........................ 

3) .................................................................................................... .................................................ช่วงเ
วลาในการประเมิน 
-  ................................................................. 

9. ช่ือโครงงานคุณธรรม : ................................................................. 
10. คณะผู้รับผิดชอบ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่..................... 
11. ครูที่ปรึกษา 

1) .................................................................... 
2) ................................................................... 
3)  

…………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก 
รูปภาพกิจกรรม 
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ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม 

 
เรื่อง เราช่วยกัน 

 

 
จัดทำโดย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 

 

 

 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน 

นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์ 
นายศุภกฤษณ์ จันทร์เทาว์ 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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โครงงานคุณธรรม 
เรื่อง เราช่วยกัน 

1. ปัญหา 
 เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 ทั่วโลกประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 
ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 
100% ซึ่งส่งผลต่อนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผลเสียทางร่างกายและ
จิตใจของนักเรียนอันมาจากการเรียนออนไลน์เป็นระยะเวลานาน หรือการที่ติดตาม การไม่เข้าใจบทเรียนใน
ขณะที่เรียนรู ้ในรูปแบบออนไลน์  ในการประชุมร่วมกันของนักเรียน คุณครูที่ปรึกษา  และผู้ปกครอง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้มีความเห็นร่วมกันว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ที่ผ่านมาคือ การที่นักเรียน
บางส่วนไม่ติดตาม หรือไม่เข้าใจบทเรียนในขณะที่เรียน ส่งผลต่อเนื่องต่อการเรียนรู้ในคาบเรียนถัดไป 
 
 

2. สาเหตุของปัญหา 
1) สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 100%  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
2) ส่งผลให้ครูสอนเร็ว หรือ เนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ มีความยาก  
3) นักเรียนบางคนขาด หรือ ลา  ทำให้ติดตามเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ไม่ทัน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนที่ขาด ลา หรือเรียนในคาบเรียน ที่ไม่เข้าใจเนื้อหา สามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น 
โดยแต่ละวิชาจะมีอาสาเพื่อนคอยสรุปบทเรียนไว้ให้เพ่ือนนักเรียนในห้องนำมาอ่านนอกเวลาได้ 

2) เพ่ือเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

 
4. เป้าหมาย 

1) เป้าหมายเชิงประมาณ  
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ทุกคน 

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-    นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
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5. วิธีแก้ไขปัญหา 

1) ประชุม/ พูดคุย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ 
2) วางแผนดำเนินการ/ ขออนุมัติดำเนินการ 
3) ดำเนินการตามขั้นตอน 
4) ติดตาม/ ประเมินระหว่างการดำเนินการ 
5) ประชุม/ พูดคุย เพื่อสรุปผลการดำเนินการ 
6) ประเมินผล 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. หลักธรรม/ พระราชดำรัส 
1) พรหมวิหาร 4 
2) พระราชดำรัส “คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือ

ร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง 
 ประการที่ 1 คือ การให้ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 
 ประการที่ 2 คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์กัน 
             ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อ่ืนและประเทศชาติ 
 ประการที ่3 คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ 
   แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน 
 ประการที่ 4 คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำนำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงอยู่ 
                     ในเหตุในผล ” 

7. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
1) อุดมการณ์คุณธรรม  

2) พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก คือ นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น 
  

หมายเหตุ (เม่ือใส่ข้อมูลเรียบร้อบ สามารถลบกรอบหมายได้เลย) 
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง 
  คุณธรรมที่ 2 ความกตัญญู 
  คุณธรรมที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต 
  คุณธรรมที่ 4 ความรับผิดชอบ 
  คุณธรรมที่ 5 อุดมการณ์คุณธรรม (การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ และ
ต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคมอย่างยั่งยืน) 
 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   ลูก ต.อ.พ.ร.แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ 
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8. วิธีวัดและประเมินผล 

1) วิธีการประเมิน 
- สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

2) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

3) ช่วงเวลาในการประเมิน  
-    ระยะ 1 สัปดาห์ 

9. ช่ือโครงงานคุณธรรม : เราช่วยกัน 
10. คณะผู้รับผิดชอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
11. ครูที่ปรึกษา 

1. นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์ 
2. นายศุภกฤษณ์ จันทร์เทาว์ 

…………………………………………………………………………….. 
 

รูปภาพกิจกรรม 
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เกณฑ์คะแนนโครงงานคุณธรรม 
ทีบู่รณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง    

รายวิชาการป้องกันการทุจริต 
และ เล่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

40   คะแนน 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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คำสั่งโรงเรียน  
177/2564 
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คณะผู้จัดทำ 
  ที่ปรึกษา 

1.  นายสันต์ธวัช    ศรีคำแท ้  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
2.  นายโมไณย    อภิศักดิ์มนตรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.  นายกิตติพล    โยงทองหลาง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4.  นางอรอนงค์    นวลมณี    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
5.  นางสาวสนธิกาญจน์   แสงมณ ี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  คณะผู้จัดทำคู่มือ 
1. นายโมไณย    อภิศักดิ์มนตรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางอรอนงค ์   นวลมณี    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. นายกิตติพล    โยงทองหลาง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. นางสาวสนธิกาญจน์   แสงมณี   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นายอำนาจ     สิงห์ทอง         ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน      คร ู
7. นางสาวชมชนก   เสริมพงศ์วิบูลย์   คร ู
8. นางสาวนิตติยา    แก้วนก    คร ู

 
 

 



 
 


