
กิจกรรมส่งเสรมิวินัยนักเรยีน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบกิจการนักเรียน    :  นางปริศนา  แสนป้อ
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต     :  นายพิษณุ    ปิงสมปาน
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรม : น.ส.ปรียาภรณ์ วังม่วงแงว

โรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม



โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นหนึ่งในโครงการทีบ่รรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ้าปีของ
โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสีขาว  โรงเรียนสุจริต 
โดยใช้หลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏิบัติ ดังนั นจึงถือว่าเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน เช่นกิจกรรมธนาคารโรงเรยีน นักเรียนเข้ารว่ม 100 % เป็นต้น

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.



โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนคุณธรรมได้จัดการบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมและสอดแทรกในการการ

เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว สิ่งที่ได้ 
เช่น  ด้านความพอเพียง  ประหยัด อดออม  ด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้  เป็นต้น



โรงเรียนคุณธรรม ผสานการบูรณาการ



โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
1.  โครงงานคุณธรรมน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  ปัญหา (ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท้า)

ท่ามกลางสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆไวรัสโคโรนา(โค-วิด19) หลักการที่จะอยู่รอดจะต้องยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

3. สาเหตุของปัญหา
นักเรียนพบเห็นสิ่งต่างๆที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ หรือ ท าอย่างไรให้คนเราอยู่รอดในสังคมปัจจุบันท่ีจะต้องสามารถด ารงชีพอยู่

อย่างปกติ
4.  วิธีการแก้ปัญหา

1.แต่ละห้องวางแผนปรึกษาหารือในภาพรวม เช่น ถกถึงปัญหาและแนวทาง หรือความน่าจะเป็นไปได้ 
2. ท าโครงงานขึ้นมารองรับ ปฏิบัติตามแนวทางน้ันๆ
3. มีการประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนทุกคนทราบ
4. ลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
5. น าเสนอผลงาน
6. ประเมินผลเป็นระยะๆ

7.  วิธีการประเมินผล
7.1  ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หอประชุมดอกเส้ียวขาว



การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์)

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี เชิงบวก ( จ้านวนตามกลุ่ม)
ผู้บริหาร ครู นักเรียน

ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นบุคคล
ที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์  “น้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

-ลดกระดาษอย่างคุ้มค่าและ
พอเพียง มีการเทคโนโลยี เช่น 
การใช้กระดาษ 2หน้า    การ
ประชุมออนไลน์
--ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่นักเรียน
-ยอมรับตามกฎและถือปฏิบัติ
แบบแผนที่วางไว้
-ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน สังคม

- ลดกระดาษอย่างคุ้มค่าและ
อเพียงเช่น การใช้กระดาษ 2หน้า
-ลดกระดาษโดยการใช้เทคโนโลยี 
เช่น การประชุมออนไลน์
-ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก าลังความสมารถ
-ยอมรับตามกฎและถือปฏิบัติ
แบบแผนที่วางไว้
-ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

--ลดกระดาษโดยการใช้
เทคโนโลยี เช่น การเรียน
ออนไลน์
- การน าวัสดุเหลือใช้มา
ดัดแปลงหรือน ามารีไซเคิล
-การปลูกผักลอยฟ้า และปลูก
ผักร้ัวกินได้
-การท าบัญชีในครัวเรียน



โครงงานคุณธรรม
คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ/ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษา

คุณธรรม เน้น
อัตลักษณ์
น้อมน้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ชื่อโครงการฮักบ้านเฮา TPW
2.โครงงาน กล่องกระดาษใน
จินตนาการ
3. โครงงานผักสวนครัวรั้วกินได้
๔. โครงงาน 3R at home
5. โครงงาน รู้ประมาณ รู้การ
บัญชี
6.โครงงาน ขยันหมั่นเพียร  
ห้องเรียนสะอาด
7.โครงงาน หลากผ้าหลายสไตล์
8.โครงงาน ปลูกผักลอยน้ า ตาม
วิถีความพอเพียง
9.โครงงาน แยกก่อนทิ้ง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3/2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

นางกัญญาภา พรมสะอาด และคณะ
นางวรรณา  สมัครไทย และคณะ

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว และคณะ
นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี และคณะ
นางสิริวัชญา จันทะคุณ    

นางวันเพ็ญ มูลเมืองค าและ

นางปริศนา  แสนป้อและ
นายพิษณุ   ปิงสมปานและ

นางสาวกนกวรรณ กันทาและ



กระบวนการในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย

ประชุมนักเรียนแกนน า
ผ่านคณะกรรมการนักเรียน/หัวหน้าห้อง

1.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั งโรงเรียน 

ประชุมครู เพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้น ามาบูรณาการในกลุ่มการการ
เรียนรู้การเรียนรู้



แกนน้าแต่ละห้อง ขับเคลื่อนสู่ห้องเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา (โควิด-19

มีการประชุมวางแผนในการท างานหลายช่องทาง 
ทาง Google Meet หรือ Facebook 

ตัวอย่าง   โครงงาน  หลากผ้าหลายสไตล์
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4



เตรียมเศษผ้าที่เหลอืใช ้ตามความต้องการของตนเอง

ใช้เวลาว่างในการน้าเศษผ้ามาจินตนาการสู่ความเป็นจรงิ

ชิ นงานโดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้



การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ
โครงการคุณธรรม เป็นหนี่งในหลายๆโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โรงเรียนสนับสนุน 
อุปกรณ์ในการน าเสนอโครงงาน เช่น  ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษกาว มุมดอกไม้  เป็นต้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการให้นักเรียนแต่ละห้อง ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ณ หอประชุมดอก
เสี้ยวขาว เพื่อให้นักเรียนที่ร่วมฟัง สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น



แบบประเมินความพึงพอใจ

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ

5 4 3 2 1

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะในการท างาน

2. ปรึกษางานและ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอย่างมีเหตุผล

3.   ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาขณะปฏิบัตงิาน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

5. ฝึกฝนค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

6. ฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีน้ าใจ    

7.  การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

8. ภาพรวมความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของโครงงานคุณธรรม

รวม


