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กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงงานคุณธรรม“Responsible for Work” ของคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบางคูลัด  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ประจ าปีการศึกษา  2561 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดม
ความคิดของคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4  ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 
และต้องการพัฒนาครใูห้มคีวามรับผิดชอบและรู้จักแบ่งเวลาในการท างานให้ถูกต้องมากขึ้น 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบางคูลัด คือ นางทัศนี   พนมสารนรินทร์ ท่านรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางคูลัด  นายเกษม  ชัยเพชร  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ 
ความคิดที่มีประโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะครู
สายชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบางคูลัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าโครงงานและเก็บข้อมูล
ที่ใช้ในการท าโครงงานครั้งนี้  จนกระทั่งการท าโครงงานนี้ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
 

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 

ปัจจุบันการศึกษาไทยมีการประเมินคุณภาพที่โรงเรียนจะจัดให้แก่นักเรียนอย่างรอบทิศ ทั้งเรื่องการ

เรียน ความประพฤติ การดูแลปัญหาด้านพฤติกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การด ารงชีวิตอย่าง

พอเพียง การป้องกันด้านสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพด้วยการแข่งขันต่าง ๆ และการวัดมาตรฐานอีกหลาย 

ๆ ด้าน ที่ทยอยส่งมา และทุกอย่างต้องมีการประเมินโดยมีเอกสารเป็นตัวละครหลักและครูก็มีหน้าที่หลักในการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งท าให้การท างานเอกสารต่างๆที่ได้รับรับมอบหมายเกิดความล่าช้าหรือไม่ทันตรงตาม

ก าหนด  ดังนั้นการปรับพฤติกรรมและการจัดสรรเวลาในการท างานของครูก็เป็นส่วนส าคัญซึ่งน าไปสู่การสร้าง

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการจัดการท างานที่เป็นระบบ 

ทั้งนี้การจัดท าโครงงานได้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางคูลัด คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  

จิตอาสา พอเพียง 

          ดังนั้นครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 ได้ตระหนักถึงปัญหาในด้านความรับผิดชอบต่องาน  จึงได้จัดท า  

โครงงานคุณธรรม“Responsible for Work” ขึ้น  เพ่ือปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

ปัญหาและแนวคิด 
ครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ในการท าโครงการ 

เพ่ือปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  7  คน 
เชิงคุณภาพ 

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนดมาก
ขึ้น 

 
ขอบเขตของกาศึกษา 
          ครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 เป็นผู้ด าเนินโครงงานคุณธรรม“Responsible for Work” 



           
สถานที่และระยะเวลา -โรงเรียนบางคูลัด 
 
ระยะเวลา  - 3  เดือน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด           

2.คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คนส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนดทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2  

  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าโครงงานคุณธรรม“Responsible for Work” คณะผู้จัดท าจึงศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 

พฤติกรรม  ( Behavior ) 

 พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม  เช่น  

คน  สัตว์  มีนักพฤติกรรมศาสตร์บางคนได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฤติกรรมมีความหมายกว้างขาวงครอบคลุมไป

ถึงพฤติกรรมของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย  เช่น  การไหลของน้ า  คลื่นของน้ าทะเล  กระแสลมที่พัด  การปลิวของฝุ่น

ละออง  การเดือดของน้ า  เป็นต้น  สิ่งที่กล่าวมาเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งไม่มีชีวิต  แต่มีการเปลี่ยนแปลงจาก

ลักษณะหนึ่งไปยังอีกลักษณะหนึ่ง  เลยถือว่าคล้าย ๆ  กับเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นกิจกรรมที่ปรากฏออกมาจากสิ่ง

นั้นจึงนับว่าเป็นกิจกรรมด้วย 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคนส่วนพฤติกรรมของสัตว์กระท า

เป็นบางครั้ง  เพื่อน ามาเป็นส่วนประกอบให้เข้าใจในพฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น 

พฤติกรรมภายนอก   (  Overt Behavior  )  

 พฤติกรรมภายนอก  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาให้บุคคลอ่ืน

ได้เห็น  ทั้งทางวาจาและการกระท าท่าทางอ่ืนๆ  ที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้  พฤติกรรมที่ปรากฎออกมาให้เห็น

ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่คนมองเห็นตลอดเวลา  เป็นปฏิกิยาที่คนเราได้แสดงออกมาตลอดเวลาของการมีชีวิต  ถ้า

ล าดับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนหลับ  จะเห็นว่าได้แสดงพฤติกรรมออกมาตลอดเวลา 

 พฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมามีความส าคัญมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสังคมใดที่ประเมินคุณภาพ

ของคนว่าเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย   สุภาพ  ซื่อสัตย์  ทารุณ  เป็นต้น  ล้วนแต่ประเมินคุณภาพของพฤติกรรม

ภายนอกทั้งสิน  ถ้าไม่แสดงออกมาสังคมก็ไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นคนอย่างไร 

 พฤติกรรมที่คนแสดงออกมาให้เห็นภายนอกจึงนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเกี่ ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในสังคม  สังคมชอบตัดสินคนด้วยพฤติกรรมภายนอก  ดังนั้นพฤติกรรมที่เราเห็นได้ทราบอาจไม่ใช่

พฤติกรรมที่แท้จริงของเขา   และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง  คือการกระท าไม่ตรงกับความคิดความรู้สึก  บางคนอาจ

สวมหน้ากากเข้าหากัน  หรือแสดงไปตามบทบาทที่เขาเป็นบางครั้งจึงก าหนดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริง  เพราะไม่ได้

สะท้อนความเป็นจริงออกมาทั้งหมด 



 

พฤติกรรมภายใน  (  Covert Behavior ) 

พฤติกรรมภายใน   หมายถึง  กิจกรรมภายในที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซึ่งสมองท าหน้าที่รวบรวม  สะสม

และสั่งการ  ซึ่งเป็นผลจากการกระท าของระบบประสาทและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีของ

ร่างกาย  พฤติกรรมภายในมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ที่เป็นรูปธรรมคนอื่นจะสังเกตเห็นไม่ได้แต่จะใช้เครื่องมือ

ทางการแพทย์ทดสอบได้  สัมผัสได้  เช่น  การเต้นของหัวใจการหดและการขยายตัวของกล้ามเนื้อ  การบีบของ

ล าไส้  การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย  เป็นต้น  ที่เป็นนามธรรมได้แก่  ความคิด  ความรู้สึก  เจตคติ  ความเชื่อ  

ค่านิยม  ซึ่งจะอยู่ในสมองของคน   บุคคลภายนอกไม่สามรถจะมองเห็นได้  หรือสัมผัสได้เพราะไม่มีตัวตน  และ

จะทราบว่าเขาคิดอย่างไรก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกมา  เช่น  การแสดงอาฆาตมาดร้าย  ใช้ค าพูดข่มขู่หรือระท าดังที่

คิดไว้  พฤติกรรมภายในจะมีเหมือนกันหมดทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่  เพศชาย  เพศหญิง  หรือต่างเชื้อชาติ  

ส่วนที่จะแตกต่างกันจะอยู่ที่จ านวน  ปริมาณหรือคุณภาพเท่านั้น 

พฤติกรรมภายในมีความส าคัญต่อคน  เป็นคุณสมบัติที่ท าให้คนเหนือกว่าสัตว์  คนมีแนวคิดที่มีระบบ

และคาดการณ์ในสิ่งต่างๆ  ในอนาคตได้  พฤติกรรมภายในของคนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายนอกที่แสดง

ออกมา  บางสถานการณ์ก็ไม่อาจสอดคล้องกันได้  เช่น  บางครั้งไม่พอใจในการกระท าของผู้อ่ืนก็อาจจะท าเฉย

เพราะไม่กล้าต่อว่าหรืท าร้ายเขา  เพราะถ้ากระท าอะไรลงไปอาจท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันข้ึนได้ 

มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกตั้งแต่เกดจนตาย  พฤติกรรมที่แสดงออกมา

อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันข้ามอาจสืบเนื่องมาจากการขาด

การเลี้ยงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันข้ามอาจสืบเนื่องมาจากการขาดการเลี้ยงดูอบรมจาก

ครอบครัว  จึงท าให้มีปัญหาอยู่มาก 

ในแต่ละช่วงของชีวิตจะมีพัฒนาการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในทุกๆด้าน  เมื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนจึงท าให้ตนเปลี่ยน

พฤติกรรมได้ยาก  เช่น  บางชุมชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุก ๆ  ดิบๆ  เป็นต้น 

 

ปัญหาของครู คุณภาพของครู 
                   

ประสบการณ์ตรงที่ได้ใกล้ชิดครูและนักเรียนจ านวนมากทุกวัน มาเกือบ 23 ปี  ท าให้รับรู้ได้ว่า สังคม
นี้ก าลังมีปัญหา  ปัญหาของครู นักเรียน หลายปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤต ข้อเขียนนี้ ขอเสนอทั้งเรื่องสภาพปัจจุบัน 



และปัญหาของครู พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ปัญหา ที่ท าส าเร็จจริงได้ง่ายๆ อย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอัน
สั้น  ใช้งบประมาณน้อย  

หลังการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่เมื่อปี 2542  ผู้คนต่างสงสัย ว่าประเทศเรา ก าลังพัฒนาการศึกษา
ไปถูกทางหรือไม่ 

ครูสอนเยอะ แต่เด็กเรียนได้น้อย (Teach more, Learn less) ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับ Theme 
ของประเทศ Singapore ที่ว่า Teach less, Learn more  

ครู และผู้บริหาร ในแต่ละโรงเรียนเหนื่อยกันมาก มีงานให้ท ามากมายเกินจ าเป็น  ครูถูกดึงเวลา
ออกไปจากเด็กมากจนวันๆ แทบไม่ได้สอนหนังสือ เราน่าจะไปผิดทาง เพราะเมื่อเราเหนื่อยขึ้น งานมากขึ้น 
เด็กๆ กลับแย่ลง ปัญหาสังคมเยาวชน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั่วประเทศก็ตกต่ าอย่างน่าใจหาย   

เด็กๆ ได้คะแนน ONET ต่ ามาก เรื่องนี้จะโทษเฉพาะครูในระบบโรงเรียนก็ไม่น่าได้ เพราะทุกวันนี้
เด็กๆ ไปเรียนกวดวิชากันเกือบทั้งประเทศ  คะแนน ONET และ PAT ก็ยังตกต่ าเตี้ยติดดิน สอบตกกันยก
ประเทศ   

 
สภาพปัจจุบัน และปัญหาของครู 

 
1.   เรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จบปริญญาตรี  

ประสบการณ์ตรงในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ามาเป็นครู น่าตกใจและน่าสงสัยมาก เมื่อพบว่ามีเพียง
ประมาณ 3 % ของผู้ที่มาสัมภาษณ์งาน 3 จาก 100 คน  เท่านั้น ที่สามารถท าเลขระดับ ม.1 ได้ถูกต้อง และ
สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ระดับ ม. 1 ได้ถูกไวยากรณ์ คนที่เอกคณิตศาสตร์บางส่วนก็ท าเลขไม่ได้ 
คนที่เอกอังกฤษบางคนก็เขียนไม่ถูก   ทั้งๆ ที่พวกเขาเรียนเลขและภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมา
คนละ 12 ปี เหล่านี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ เราเรียนหนังสือกันมาอย่างไร 
2.    เรื่องวิธีสอนของครู 
 ต้องยอมรับว่าบ้านเรา ครูสอนดีก็มีมาก ครูสอนให้ยากก็มีไม่น้อย การสอนยาก สับสน ขาดเทคนิคที่
ชัดเจนท าให้เด็กๆ ไม่อยากเรียน ไม่เก่ง สมองไม่เปิด  ดูจากคะแนนสอบของเด็กแล้ว ครูส่วนใหญ่ต้องมีปัญหา
เรื่องการสอนแน่นอน โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยม  ขอสรุปปัญหาเรื่องวิธีสอนของครูเท่าที่วิเคราะห์และรวบรวม
มา ดังนี้ 
 

ครูเลข  ครูบางส่วนสอนไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจถ่องแท้ ยิ่งในระดับชั้นมัธยม  ต้องจ าทั้งสูตรทั้งเฉลยมา
อย่างหนัก ไม่เข้าใจเหตุและผล ไม่รู้ที่มาก่อนจะมาเป็นสูตร หลักไม่แน่นกันอย่างรุนแรง  มุ่ง
ไปที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการคิด ไม่เห็นความส าคัญของการสร้าง concept ให้เด็ก จึง
สอนแบบแยกส่วน มักจะยกตัวอย่างให้เด็กท าตาม ซึ่งขณะนั้นดูเหมือนเด็กๆ จะเรียนได้กัน
ทุกคน เพราะท าตามตัวอย่างครูไปทีละตัวอย่าง แต่พอปนเรื่องปนบท ความที่หลักไม่แน่น 
หยิบเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ไม่ได้ จึงงงทั้งครูและเด็ก ต้องอาศัยเฉลย 



ครู
ภาษาอังกฤษ 

ครูบางส่วนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดีพอ ใช้ภาษาได้ไม่ดีพอ เด็กๆ จึงได้ความรู้จ ากัด น าไปใช้
จริงในชีวิตไม่ได้ เรียกว่ากลัวภาษาอังกฤษกันทั้งเด็กและครู ยกเว้นในโรงเรียนนานาชาติ 
หรือ 2 ภาษา 

ครูสังคม ครูบางส่วนยังเน้นการบอกและเล่า ให้ข้อมูล ติดยึดกับเนื้อหา ยึดติดกับค าว่าเรียนหนังสือ 
กลัวที่จะพาเด็กๆ ออกไปนอกกรอบของหนังสือเรียน ขาดทักษะในการหาหัวข้อดีๆที่จะจุด
ประเด็นให้เด็กคิด   แลกเปลี่ยนเสวนากับเด็กๆ ได้น้อย เพราะครูกลุ่มนี้เองก็อ่านน้อย  
เด็กๆ จึงคิดประยุกต์อะไรได้น้อย 

 
3.    เรื่องภาระงานของครู ในโรงเรียน  

ภาระงานของครูมากมายเหลือเกิน มากจนไม่มีเวลาพัฒนาตนเองด้านการสอนทั้งๆ ที่เป็นหัวใจของการ
ท าอาชีพครู  ที่น่าเสียใจ คือ ภาระท่ีมากมายเหล่านั้น ท าให้ครูมีแต่ความทุกข์ ครูต้องก้มหน้าก้มตาท างานทุก
อย่าง ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ แม้จะรู้ว่าหลายภาระงานไม่เกิดประโยชน์ ออกจะไร้สาระเสียด้วยซ้ า ครูที่มีความทุกข์ 
เหนื่อยยากกับอาชีพ จะเอาพลังที่ไหนมาสอนหนังสือให้สนุก มาจุดประกายเด็กให้มีชีวิตชีวาและมีความภูมิใจใน
ตนเอง  

วันๆ ครูก็แทบจะเอาตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้ว น่าเห็นใจเป็นที่สุด น่าแปลกที่บนภาระของครูที่มากมาย
นั้น ไม่ได้ท าให้เด็กเก่งหรือดีขึ้นแม้แต่น้อย นักการเมืองค่ายใดที่ออกกฎหมายเอาภาระงานต่างๆ ออกไปจาก
ครูได้ คงจะได้รับคะแนนเสียงจากเหล่าครูหลายแสนคะแนน  

1.   ต้องท าเอกสาร ร่องรอย เพ่ือรอรับการประเมินจาก   สมศ. ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา และตัวบ่งชี้นับ
ร้อย ที่บอกว่าไม่ต้องท าเอกสารใดๆ เพื่อรองรับการประเมินนั้น เป็นไปไม่ได้เลย แต่ละโรงเรียนมีกันเป็นร้อยแฟ้ม 
งานนี้ท าเอาแฟ้มขายดีทั่วประเทศ  

2.   ต้องท าเอกสาร ปรับการสอน เพื่อรับกับหลักสูตรใหม่อยู่เสมอ เปลี่ยนหลักสูตรที ต้องเปลี่ยนสมุด
พก เปลี่ยนใบรับรอง จัดเรื่องราวที่จะสอนใหม่หมด เพราะเปลี่ยนหลักสูตรหมายถึงเปลี่ยนหนังสือเรียน  

3.   ต้องเอาเวลาไปท างานวิจัยในชั้นเรียน ไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะเดี๋ยว สมศ. มาตรวจจะไม่ผ่าน ยังไงๆ 
ต้องเค้นงานวิจัยออกมาให้ได้คนละเรื่องสองเรื่องต่อปีก็ยังดี 

4.   ต้องเอาเวลาไปเรียนเพ่ิมเติม หรือไปอบรมอะไรๆ ที่บางทีไม่เกิดประโยชน์ เพ่ือให้ได้
ประกาศนียบัตร กลายเป็นยุคตามล่าหาประกาศนียบัตร สังเกตว่าอบรมครั้งใด ถ้าประกาศว่ามีประกาศนียบัตร
แจกให้ คนจะเยอะมาก ทุกคนจ าใจต้องไปอบรมเพ่ือไปเอกสารมาเก็บไว้ เพื่อยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพ  การ
อบรมจะมีค่าหรือไม่ ท าให้ครูสอนเก่งขึ้นหรือไม่ ว่ากันทีหลัง 

5.   ต้องเอาเวลาไปท างานอ่ืนๆ นอกจากงานสอน เช่นแจกเงินและตามทวงใบเสร็จจากนักเรียนใน
โครงการเรียนฟรี 15 ปีให้ครบทุกคน ต้องวางแผนซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรีให้ถูกระเบียบ ต้องเก็บหนังสือ
ในโครงการคืนให้ครบทุกเล่ม เพ่ือไม่ให้มีความผิด  เพียงเท่านี้ก็แย่แล้ว 

6.   งานที่ครูต้องท าประจ าวัน ได้แก่  สอนประมาณ 15-20 คาบต่อสัปดาห์   คัดกรองนักเรียนป่วย 
ระวังโรคไข้หวัด 2009  มือเท้าปาก  ไข้เลือดออก แล้วแต่ฤดูกาล  เก็บโทรศัพท์มือถือเข้าตู้เซฟตอนเช้า คืนตอน



เย็น เก็บมือถือวันละประมาณ 500 เครื่อง ทุกวัน คิดเฉลี่ยเครื่องละ 5000 บาท รวมมูลค่าวันละ 2.5 ล้านบาท   
ดูแลให้นักเรียนปลอดภัย  ในภาวะที่วันๆ มีแต่วัยรุ่นตีกันปากซอยและอู่รถเมล์ คนเมายาเดินเต็มเมือง ร้านเนต 
ร้านเกม ร้านรับพนันบอลมีเกลื่อน ฝนตกหนัก แผ่นดินไหว ต้นไม้ใหญ่โค่น สัตว์ร้ายทั้งงู ตัวต่อ ผึ้ง เข้ามาในร.ร.  
รับมือกับสารพัดภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นยังต้องรับฟังและแก้ปัญหาของนักเรียน สังคมวันนี้ผู้คนใจร้อนและเอา
แต่ใจกันทั้งนั้น ปัญหาของนักเรียนจึงมาก 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา ที่สามารถท าได้โดยง่าย ใช้เวลาสั้น แก้ปัญหาได้จริง ใช้งบประมาณไม่มาก 
และจะท าให้เด็กๆ ฉลาด เก่ง และ ดีได้อย่างยกแผงท่ัวประเทศ 

 
1.  ที่ Singapore มี Singapore Math Model ที่โด่งดังไปทั่วโลก ขจรไกลไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา 

ถึงขั้นมีการอบรมวิธีสอนเลขแบบ Singapore Math Model ที่อเมริกากันเป็นล่ าเป็นสัน วิธีดังกล่าวช่วยให้ครู 
Singapore สอนเลขได้ดี ช่วยให้เด็ก Singapore ให้ท าเลขเป็น การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ควรเริ่มที่
ห้องเรียน เริ่มจากท าครูและนักเรียนให้มีคุณภาพ  

    มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรีบสร้าง Thailand model ให้กับทุกวิชา ทุกบท ทุกระดับชั้น ท า
ให้เป็นวาระแห่งชาติ  ท าวิธีสอนให้ง่าย สั้น ประสิทธิภาพสูง ใช้ภาษาวิชาการให้น้อย เน้นให้ไปรวบรวมวิธีสอน
แต่ละบทแต่ละเรื่องแต่ละระดับชั้นมาจากครูที่สอนดีทั่วประเทศที่ใช้วิธีการเหล่านั้นสอนและได้ผลมาแล้ว เลือก
มาหลายๆ วิธีก็ได้ แล้วจึงมาสังเคราะห์อีกที อย่าสร้างกรอบหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ยุ่งยาก มุ่งเน้นไปที่
วิธีการที่สอนแล้วเด็กเข้าใจเป็นพอ การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งชาติแบบเดิมก็เป็นเรื่องดี แต่ยังไม่พอ ต้องเน้นลง
ไปเลยว่าเป็นต้นแบบ บทใด วิชาใด ระดับชั้นใด  อย่าเอานักวิชาการกลุ่มที่ใช้ภาษาสูงๆ มาคิดเรื่องนี้เด็ดขาด 

   เมื่อท าแบบนี้ ครูที่ เป็นต้นแบบก็ภาคภูมิใจ เทคนิคดีๆ ก็จะกระจาย เด็กๆ ก็จะเรียนรู้ได้   ให้
ความส าคัญเรื่องนี้ และสร้างโมเดลไว้มากมาย ครูก็สอนง่าย เด็กก็ได้ผล เวลาในการสอนคณิตศาสตร์บางเรื่อง
ลดลงจาก 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 20 นาที แต่ได้ผลดีกว่าเดิม   เมื่อท า model เหล่านี้เสร็จ ก็สนับสนุนให้ครูใช้ 
model เหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติ  เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องพ้ืนฐานที่จ าเป็นได้ง่ายและเท่าๆ กัน อย่าไปค านึงถึง
อิสระ หรือสิทธิเสรีภาพมากนัก ควรใช้ระบบ 70 : 30 คือสอนพื้นฐานเหมือนๆ กัน 70 เปอร์เซ็นต์ ครูคิดเพ่ิมเติม 
30 เปอร์เซ็นต์  ครูศึกษาเรื่อง Singapore Math Model และทดลองน าบางส่วนไปใช้ คะแนนเฉลี่ยวิชาเลข 
ONET ป.6 ปี 2554 อยู่ที่ 68.05 คะแนน นับว่าดีทีเดียว 

   ในประเทศไทยของเรา  มีโรงเรียนที่สร้างเด็กให้เก่งและดีมากมาย  เช่น รุ่งอรุณ สัตยาไสย ทอสี ดรุณ
สิกขาลัย เตรียมอุดมศึกษา สตรีวิทยา มาแตร์เดอีวิทยาลัย  โรงเรียนเหล่านี้มีนวัตกรรมดีๆ มากมาย  ภาครัฐน่า
ที่จะมีหน่วยงานที่รวบรวมวิธีการสอนแบบต่างๆ และน ามาขยายให้โรงเรียนอ่ืนๆ ได้รับทราบ และน าไปใช้ ถือ
เป็นทางลัดในการรีบท าให้ครูสอนดีสอนเก่งทั่วประเทศ 

2.  เมื่อท าข้อ 1 แล้ว ให้จัดอบรมวิธีสอนแต่ละบทให้กับครูทั่วประเทศ ว่ากันเป็นบทๆ เลย   ต้องอบรม
กันแบบหวังผล ไม่เน้นพิธีเปิด พิธีปิด coffee brake เน้นสาระ พิธีเปิดปิดไม่ต้องมี ว่ากันแบบประหยัดเวลา ตรง



เป้า เป็นบทๆ ไป หรือจะน าขึ้น web เป็นบทๆ ไปก็ได้ ในช่วงแรก เพ่ือความรวดเร็ว ใครสอนระดับชั้นไหน 
เรียนรู้เท่าที่ต้องใช้ไปก่อน  

3.  เมื่อท าข้อ 1 และ 2 ได้แล้ว ให้รัฐจัดหาสถานที่ท าศูนย์ส าหรับครู  (teacher  center)   เป็นที่
สบายๆ ณ มุมใดมุมหนึ่งของจังหวัด ส าหรับครู มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้กัน มี 1 จังหวัด  1 ศูนย์  ที่ที่ครู
สามารถมาพบปะแลกเปลี่ยนวิธีการสอน  แลกเปลี่ยนความคิดกันได้  เป็นแหล่งรวมของ  Best  practice  และ
เทคนิคการสอนดีๆ รัฐสนับสนุนเพียงสถานที่และหนังสือ  สื่อต่างๆ  มีกฎกติกาน้อยๆ เปิดวันเสาร์ – อาทิตย์
ด้วย เพราะเป็นวันที่ครูหยุด ท าแบบนี้ไม่น่าเปลืองงบประมาณสักเท่าไหร่ ดีกว่าให้ครูไปอยู่ตามศูนย์การค้า 

4.  จัดให้มีระบบ  call  center  แบบ  1133  สายตรงการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาฯ เพ่ือ
ช่วยครูในเรื่องต่างๆ เช่น  ช่วยแนะน าวิธีการสอน ช่วยแนะน าวิธีแก้ปัญหาที่ เป็นแหล่งรวมข้อมูล ถามอะไรตอบ
ได้  นักวิชาการและศึกษานิเทศก์ในกระทรวงจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ ทีสายด่วน
สั่งอาหารจานด่วนยังท าได้ 

5.  ปฏิรูปสถาบันที่สอนครูเป็นการด่วน  ให้ครูที่จบออกมาสอนได้ พูด คิด เป็น รอบรู้  ติดอาวุธให้
นักศึกษาครู ให้สอนทุกบทแบบ Thailand Model ในข้อ 1 ให้ครบก่อนจบออกมา ควรน า Thailand Model 
นี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกหัดครู เรียกว่าเรียนให้ตรงเป้า  จบมาท างานได้จริง 
 6.  เปิดช่องทางอนุญาตให้ผู้ที่จบสาขาอ่ืน เช่น วิศวกร แพทย์ นักหนังสือพิมพ์ที่ท างานมาจนอ่ิมตัวแล้ว 
รอบรู้มาก มาเป็นครูได้ง่ายกว่าปัจจุบัน  เช่น  จัดอบรมวิธีสอนตามข้อ 1 ใครซ้อมสอนตาม Thailand 
model ได้ ก็ได้ใบประกอบวิชาชีพ ดีกว่าจัดให้สอบแบบทุกวันนี้ เพราะคนที่สอบผ่าน ก็อาจจะสอนไม่เป็น ตัว
ข้อสอบเอง ก็ไม่ได้วัดความสามารถในการสอน 
 7.  เมื่อวิธีการสอนได้รับการปรับปรุงแล้ว วิธีการประเมินก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  เปลี่ยนข้อสอบให้
เหมาะสม อย่าออกข้อสอบก ากวม  มีหลายค าตอบ แล้วแต่จะคิดหรือข้อสอบที่ตอบแล้ว ไม่ได้ท าให้อะไรดีขึ้น 
แบบตัวอย่างนี้ (สังคม O-NET ม.6) 
 
51. ศาสนามีความส าคัญอย่างไรต่อสังคม 
ก.  ท าให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ        ข.  เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ค.  ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม  ง.  เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน 
 
 
เพ่ือให้ข้อสอบระดับชาติเป็นข้อสอบที่ดี  ควรให้ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง ในรัฐบาลทดลองท าข้อสอบสังคม  
ภาษาไทย  ดูสักครั้ง จะได้รู้ว่าเหมาะสมที่จะเป็นข้อสอบที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หรือไม่  ถ้าไม่ทดลองท า  ไม่มี
ทางสัมผัสได้ถึงปัญหาที่แท้จริง   

8.  ถ้าจะยังจะมี สมศ. อยู่ อีก ให้ลดตัวชี้วัดของสมศ.ลง ให้เหลือ 4 ตัวชี้วัดก็พอ  สมศ. ควรมา
ประเมินร.ร.ตามสภาพจริงที่ร.ร.เป็น ควรมีตัวชี้วัดง่ายๆ 4 ตัว ได้แก่ ครูตั้งใจและสอนดี เด็กดี  อาคารสถานที่ดี 
การบริหารงานดี ก็พอแล้ว อย่าต้องให้โรงเรียนเก็บตัวเลขอะไรมากมายมายแบบทุกวันนี้  เคยไปเสนอ ที่ประชุม 



สมศ. แล้ว ที่ประชุมบอกว่าเห็นด้วย แต่บอกว่าผู้ประเมินไม่มีคุณภาพไม่สามารถท าตามนี้ได้  จึงเป็นที่น่าสงสัย
ว่า  จะเอาผู้ประเมินที่ไม่มีคุณภาพ ไปประเมินร.ร.ที่มีคุณภาพ ได้อย่างไร  

   นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนการประกันคุณภาพแบบ ผ่าน หรือ ตก เป็น  การช่วยเหลือและพัฒนา เมื่อ
เสียงบประมาณมากมายเพ่ือการประเมินโรงเรียน ควรได้ประโยชน์มากกว่าแค่การมาให้คะแนนโรงเรียนแต่เพียง
อย่างเดียว 
 9.  รัฐสามารถช่วยลดภาระงานของครูลงได้โดยจ่ายเงินในโครงการต่างๆ ให้กับผู้ปกครองโดยตรง ทั้ง
เงินเรียนฟรีในโครงการ เงินอุดหนุนรายหัว  ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นคนท าหน้าที่นี้แทนครู  จะใช้ระบบ
ภาษี เป็นค่าลดหย่อน หรือแบบคูปองการศึกษาก็ได้ ไม่ต้องผ่านโรงเรียน ครูจะได้เอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนที่มี
คุณค่ากว่า  
 10.   การปฏิรูปการศึกษาครั้งต่อไป  ควรให้ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจริงเป็นแกนน า  ไม่ควรให้ครู
เป็นผู้ปฏิบัติตามเท่านั้น เพราะผู้น าในการปฏิรูปควรสัมผัสปัญหาทั้งหมด เพ่ือที่จะรู้ว่าควรจะปฏิรูปอะไร การ
ปฏิรูปจะได้ตรงเป้า ส าเร็จ ไม่ให้เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆ มา 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



บทที่ 3 
 

การด าเนินการโครงงาน 
วิธีการด าเนินงาน 

1.  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือก าหนดกิจกรรม 

1.1 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดมความคิด ชี้แจงปัญหา  เพื่อทราบแนวทางของห้องใน

การจัดท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ศึกษาการท าโครงงานและข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

         

2. ด าเนินงานตามโครงงาน 

ก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการส่งงาน 

ล าดับ
ที ่

งานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดการส่ง 

1. งานธุรการประจ าชั้น ทุกวันที่4 ของเดือน 

2. แผนการสอน ทุกวันพฤหัสของทุก
สัปดาห์ 

3. บันทึกการประเมินการอ่าน-เขียนค าพ้ืนฐาน ทกวันที่30ของเดือน 

5. สรุปโครงการ/กิจกรรม................... 
 

 

6. สรุปโครงการ/กิจกรรม...................  

7. งานนอก......... 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รวมกลุ่มระดมช่วยกันท างานทั้งสายชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดห้องส าหรับครูที่มีชั่วโมงท่ีว่างให้ส าหรับนั่งท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ท าแบบประเมิน  สรุปผลการท าโครงงาน 

 

 แบบบันทึกการส่งงานของคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 

ล าดับ
ที ่

งานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดการส่ง ส่งแล้ว 

1. งานธุรการประจ าชั้น ทุกวันที่4 ของเดือน  

2. แผนการสอน ทุกวันพฤหัสของทุก
สัปดาห์ 

 

3. บันทึกการประเมินการอ่าน-เขียนค า
พ้ืนฐาน 

ทกวันที่30ของเดือน  

5. สรุปโครงการ/กิจกรรม................... 
 

  

6. สรุปโครงการ/กิจกรรม...................   

7. งานนอก......... 
 

  

8.    

9.    

10    

 

งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ 

 เนื่องจากการจัดท าโครงงานคุณธรรม“Responsible for Work”เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นจากพฤติกรรม-

ของครูจึงไม่มีค่าใช่จ่ายในการจัดท าโครงงาน 

 



บทที4่ 
 

การวิเคราะห์ 
 
 

ปัญหาและสาเหตุ 

ปัญหา     ครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 ส่งงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
สาเหตุ    ครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่4  มีภาระหน้าที่งานมากเกินไป ท าให้ไม่รู้จักการแบ่งเวลาจนท าให้เกิด 

          การรับผิดชอบค่อนข้างน้อย 

เป้าหมายและทางออก 

  เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

- โครงงานคุณธรรม  1 โครงงาน 

- - คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ส่งงานครบตามก าหนดทุกคน 

2. เชิงคุณภาพ 

- คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรับพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด
มากขึ้น 
 

  ทางออก  โครงงานคุณธรรม“Responsible for Work” ดังนี้ 

             1)  ท าความเข้าใจและสร้างข้อตกลงในการท างาน 

  2)  ก าหนดเวลาการส่งที่แน่นอน 

  3) ช่วยกัน ร่วมมือในการท างานงาน 

  

 

 

 



 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณะรรมเป้าหมาย+พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก(ครู) 
 

 
                    

  
 จากโครงงานคุณธรรมได้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางคูลัด คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
จิตอาสา พอเพียง 

ซื่อสัตย์

• อทุิศเวลาให้กบังาน

• ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น

• ปฏิบตัิตนเป็นท่ียอมรับและกลา่วถึงในทางที่ดี

รับผิดชอบ

• เข้าสอนตรงเวลา

•ปฏิบตัิหน้าท่ีตรงเวลา

•สง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด

จติอาสา

• เสียสละเวลาตอ่สว่นรวม

•ช่วยปฏิบตัิงานอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ

• เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กบัชมุชนและหน่วยงานตา่งๆ

พอเพียง
• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่

• ไมใ่ช้จ่ายฟุ่ มเฟือย



บทที5่ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 คณะครูสายชั้นป.4 ได้ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสายชั้นหลายข้อ และสังเกตเห็นถึงความส าคัญถึง

พฤติกรรมการท างาน ที่ขาดการแบ่งเวลา และการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้า  หลังการส ารวจ คณะครูสาย

ชั้นป.4 จึงระดมความคิดและวิธี ที่จะเพ่ิมความรับผิดชอบในการท างาน  แบ่งสรรค์เวลาและระดมสมอง  ร่วมใจ

กันท างานเพ่ือให้งานทุกอย่างส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและครบตรงตามก าหนดของโรงเรียน 

อุปสรรคและการแก้ปัญหา 

 ในระยะเริ่มแรกของการท าโครงงาน  ยังปรับพฤติกรรมได้ค่อนข้างน้อย  เนื่องจากพฤติกรรมที่ยังไม่รู้จัก

การวางแผนงาน  และประกอบกับครูบางคนมีหน้าที่หรืองานนอกเข้ามาบ่อย  วิธืแก้ปัญหาคือสร้างความเข้าใจ

และก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการส่งงาน  และรวมกลุ่มระดมช่วยกันท างานทั้งสายชั้น  จัดห้องส าหรับครูที่มี

ชั่วโมงท่ีว่างให้ส าหรับนั่งท างาน 


