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เอกสารคู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงาน
คุณธรรมเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับเป็นคู่มือในการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-5561 ซึ่งจัดท าจากการมีส่วนร่วมของ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนน าที่เป็นวิทยากร โดยอาศัยแนวทางมาจากคู่มือวิทยากร
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม น ามาปรับประยุกต์ใช้และ
พัฒนาเป็นเอกสารคู่มือการอบรมพัฒนาครูในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้น าผลการใช้คู่มือที่ได้จากผู้เข้าอบรม
มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในแง่ของเนื้อหา ใบกิจกรรม และระยะเวลา ให้เหมาะสมกับ
บริบทและสภาพจริงของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา อีกทั้งยังสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้จัดท าเอกสาร
คู่มืออบรมพัฒนาครูฉบับสมบูรณ์นี้ขึ้น เพ่ือมอบให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นคู่มือในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม น าสู่การปฏิบัติ
ถึงห้องเรียนอย่างจริงจัง เป็นการน้อมถวายสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน-  
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และ สนองพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  

ขอขอบคุณ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์และจัดท าเอกสาร
คู่มือพัฒนาครูเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
คณะท างานที่เก่ียวข้องทุกคน ที่ประสานความร่วมมือประสานใจกันท างานจนเกิดผลส าเร็จ  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่ง
เสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

                                                       
                                 (นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล) 

                                 ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
                                 12 ตุลาคม 2561 
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“…ผู้ท่ีเป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็
หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความ
ส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า  การ
ให้ความรู้หรือท่ีเรียกว่าการสอนนั้นต่างกับการอบรม การสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านท้ังหลาย  
จงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย…” 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2503 
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“…ถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็
ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ ตรงข้าม เราควรเอา
ใจใส่สั่งสอนกันให้หนักแน่นท่ัวถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิดความเข้าใจถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมท้ังหลายท่ีวิวัฒนาไปไม่หยุดยั้ง…” 

พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเพ่ือเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ” ซึ่งสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดให้มีข้ึน ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร               
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2516 
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“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ 

จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ 

และมีชีวิตที่สะอาด ท่ีเจริญมั่นคง...” 

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พุทธศักราช 2531 

 
 



คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

Ě  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๒) ยึดมั่นในศาสนา 
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ       
    ชุมชนของตน 

 

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง–มีคุณธรรม 
๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด–ชอบ /ชั่ว–ดี 
๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

๓. มีงานท า – มีอาชีพ 
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงาน
ส าเร็จ 
๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัว 

๔. เป็นพลเมืองดี 
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
๓) การเป็นพลเมืองดี คือ“เห็นอะไรที่จะ
ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอ้ืออาทร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของ
แผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วย
ความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของ
แผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ท่ีพึง
ประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง
และยั่งยืนตลอดไป" 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท
แก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

วันที่ 1 เมษายน 2560 

 
 
 



 
 

 

 

 

  หน้า 
ค าน า  ก 
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ข 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ง 
สารบัญ  จ 

ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรม ก าหนดการอบรม พิธีเปิดการอบรม 1 
 หลักสูตรการอบรม 2 
 ก าหนดการอบรม 8 
 พิธีเปิดการอบรม 11 
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 แผนกิจกรรมที่ 7 38 
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หลักสูตรการอบรมปฏิบตักิาร “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ”  
ปีงบประมาณ 2561 

สอดคล้องตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ใช้เวลา 2 วัน 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

1.  ความส าคัญและ
ความเป็นมา.. 
ท าไม ? ต้องมี
โรงเรียนคุณธรรม 
( ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและให้เห็น
ความส าคัญของ
โรงเรียนคุณธรรม 

วิทยากรชี้แจงเกี่ยวกับความส าคัญ
และความเป็นมา..ท าไม ? ต้องมี
โรงเรียนคุณธรรม 

สื่อวีดีทัศน์ แนะน า
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม  
(ชมวีดีทัศน์) 

2. กลุ่มสัมพันธ์...
น าสู่โรงเรียน
คุณธรรม 
(ใช้เวลา 0.30
ชั่วโมง) 

1. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพ 
ระหว่างผู้เข้ารับ           
การอบรม 
2. เพ่ือสร้างความ
พร้อมให้ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

2.1 เล่นเกมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เข้ารับ 
การอบรม 
2.2 เล่นเกมน าสู่การแบ่งกลุ่มเพ่ือ
ท ากิจกรรมในข้ันตอนต่อไป กลุ่ม
ละ 10-12 คน (วิทยากรเลือกเกม
ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรม) 
2.3 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได้
ใน ข้อ 1.2 เลือกประธานกลุ่ม และ
เลขานุการกลุ่ม 

 

3. ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 
(เวลา 1.30 ชั่วโมง) 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจ
ความหมายและ 
ความแตกต่างของ
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

3.1 วิทยากรฉายสื่อ  PowerPoint  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมคิด
พิจารณาค าตอบ 
    1)  คุณธรรมและจริยธรรมคือ
อะไร 
    2) คุณธรรมและจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างไร 
3.2 วิทยากรสรุปความหมายของ
คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรม  
เป็นความดี  ความถูกต้องที่ ปลูกฝัง
ขึ้นในจิตใจ  เช่น  ความมีวินัย   

1. PowerPoint  
ภาพความเข้าใจ
เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.  ใบงานที่ 1 
ทดสอบความรู้
เข้าใจคุณธรรม
และจริยธรรม 
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หลักสูตร (ต่อ) 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

  ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู เป็นต้น  
จริยธรรมหมายถึง  ความประพฤติ
ที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรม
ในตัวเอง  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีงาม  
และแสดงออกทางร่างกาย เรียกว่า  
พฤติกรรมบ่งชี้ทางบวก  เช่น  
นักเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบ  
นักเรียนช่วยกันท าความสะอาด  
เป็นต้น 
3.3 ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานที่  1  ทดสอบ
ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม 
พร้อมทั้งเฉลยอธิบายประกอบโดย
การสุ่มซักถามรายบุคคลและ
ภาพรวมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

 

  3.4  ดูวีดีทัศน์  เรื่อง เด็กชายพร
ชัย  แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมคิด
วิเคราะห์หาส่วนที่เป็นคุณธรรม  
และส่วนที่เป็นจริยธรรมเพ่ือให้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรม
และจริยธรรม (ข้อประพฤติปฏิบัติ
ที่ด/ีพฤติกรรมที่แสดงออกเชิง
บวก/พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก)  และ
ให้ท าใบงานที่ 2  วิเคราะห์
คุณธรรมจริยธรรมจากสื่อ วีดีทัศน์  
โดยให้ระบุคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ปรากฏในวีดีทัศน์  ให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3. สื่อวีดีทัศน์  เรื่อง  
เด็กชายพรชัย 
(วิทยากรอาจเลือก          
สื่อวีดีทัศน์อ่ืนที่มี 
ความเหมาะสมกับอายุ
และประสบการณ์ของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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หลักสูตร (ต่อ) 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

  3.5 วิทยากรอาจฉายวีดีทัศน์ซ้ า            
2 – 3 รอบ  เพื่อความเข้าใจ  แล้ว
ร่วมกันอภิปรายสรุปคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ได้จากการวิเคราะห์  จา
กวีดีทัศน์  เพื่อทบทวนความเข้าใจ
ร่วมกัน 

 

4. การค้นหาปัญหา
ที่ส าคัญ 
(ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเปิดใจ
บอกถึงปัญหาที่
แท้จริงของตนเอง
ในฐานะครู 
2. ปัญหาที่บอก
ต้องเป็นปัญหาเชิง
พฤติกรรม  อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. ปัญหานั้นเป็น
ปัญหาเล็กๆพอคาด
การได้ว่าน่าจะ
แก้ไขได้ส าเร็จ
หรือไม่ 

4.1 ให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณา
ปัญหาที่เกิดกับตนเองในฐานะครู  
ทีเ่ป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน  และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏตาม
วัตถุประสงค์จ านวน 3 ปัญหา 
4.2 ให้กลุ่มน าปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ข้อ 1 ของสมาชิกทุกคน  เขียนใส่
กระดาษปรู๊ฟ  
แผ่นใหญ่ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ ่
4.3 ผู้ด าเนินการวิพากษ์และให้ข้อ 
แนะน าของแต่ละกลุ่มว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

4. ใบงานที่  2  
วิเคราะห์คุณธรรม
จริยธรรมจากสื่อ
วิดีทัศน์ 
- ตารางใบงานที่ 3 
- กระดาษปรู๊ฟและ
ปากกาเคมี 

5.  ปัญหาของ
กลุ่ม-สาเหตุ – 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวก-คุณธรรม 
(ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) 

 

  1. กลุ่มอภิปราย
เพ่ือคัดเลือกปัญหา
ที่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า
ส าคัญและจัดล าดับ 
จ านวน  3  ปัญหา 
 

5.1  ผู้ด าเนินการอธิบายถึงการ
ด าเนินการ 
5.2 หัวหน้ากลุ่ม  น าพาให้สมาชิก
กลุ่มแสดงความคิดเห็นเพ่ือน า
ข้อมูลมาใส่ในใบงานให้ครบ 
5.3 กลุ่มน าสาระตามตาราง เขียน
ลงในกระดาษปรู๊ฟ 

ใบงานที่ 4 
-กระดาษปรู๊ฟและ

ปากกาเคมี 

 
 
 

2 คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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หลักสูตร (ต่อ) 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

 2. วิเคราะห์สาเหตุ  
ว่าเป็นสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา 
    2.1 สถานการณ์ 

2.2 พฤติกรรม 

5.4 กลุ่มน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
5.5  ผู้ด าเนินการ  วิภาคและให้
ข้อสังเกต  แนะน า ของแต่ละกลุ่ม  
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

 

6. คุณธรรมอัตลักษณ์ 
(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 
 

- ผู้อบรมสามารถ
เข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงของ
กระบวนการ  
ระหว่างใบงานที่ 4 
ใบงานที่ 5  และใบ
งานที่  6 

6.1  ผู้ด าเนินการอธิบายถึงการ
ด าเนินการในใบงานที่ 5  คือ  
    -  ให้น าคุณธรรมเป้าหมายในใบ
งานที่  4  มาก าหนดในตาราง 
   - ในช่องที่เหลืออีก  2  ช่องให้ใช้
คุณธรรมเป้าหมายของข้อมูลใน
ตารางด้านบนในใบงานที่  5  ไปใส่
ให้ครบถ้วน 
    -  หลอมรวมคุณธรรมทั้ง 3  
ช่องเป็นคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียน 
6.2  ผู้ด าเนินการอธิบายถึงการ
ด าเนินการในใบงานที่ 6  คือ  
    -  น าคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียนจากใบงานที่ 5  มาใส่ใน
ตาราง  คุณธรรมเป้าหมาย  ในใบ
งานที่ 6 
    - น าพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกใน
ใบงานที่ 4  มาใส่ในคอลัมน์ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกครูใน              
ใบงานที่ 6 
6.3 ผู้ด าเนินการน าเสนอตัวอย่าง 
Mind  Map   
 

- ใบงานที่ 5 
-  ใบงานที่ 6 
- วีดีทัศน์เสนอ
ภาพตัวอย่าง 
ภาคผนวก 5 
-กระดาษปรู๊ฟ
และปากกาเคมี 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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หลักสูตร (ต่อ) 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

  6.4 กลุ่มน าสาระตามตาราง เขียน
เป็น Mind  Map ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟ ซึ่งยังคงมีพ้ืนที่ว่าง  ที่เป็น 
ช่องของผู้บริหารและนักเรียน            
อยู่ด้วย  
6.5 น าเสนอผลงานต่อที่ประชุม
ใหญ ่

 

7.  การวัดและ
ประเมินผล
โครงงานคุณธรรม 

ผู้อบรมสามารถเลือก
และออกแบบวิธีการ
ประเมินโครงงาน
คุณธรรมได้ 

7.1  ผู้ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์
พฤติกรรมเยาวชน  และให้ผู้เข้า
อบรมปฏิบัติดังนี้ 
   1) ชมวีดีทัศน์พฤติกรรมเยาวชน 
   2) วิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้
กระบวนการ See Feel Think  Act 
   3) ก าหนดวัตถุประสงค์การ
ประเมิน 
7.2  ผู้ด าเนินการอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการประเมิน  การสร้าง
เครื่องมือการประเมินกิจกรรม  
การวิเคราะห์ผล  และระยะเวลา
การจัดเก็บข้อมูล 
7.3  ผู้เข้ารับการอบรมท าใบงาน              
ที่  8 

- วีดีทัศน์
พฤติกรรม
เยาวชน 
-  ใบงานที่  7 
-  ใบงานที่  8 

8.  การสร้างความ
ดีด้วยโครงงาน
คุณธรรม 
(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 

 

1. กลุ่มมีแนวทาง
และวิธีคิดท่ีตรง
ประเด็น 
2. ระดมความคิดใน
การให้ข้อมูลตาม   
ใบงานที่ 9 

8.1 ผู้ด าเนินการน าพาผู้เข้ารับ             
การอบรมท าใบงานที่  9  ไปทีละ
ข้อตั้งแต่ข้อ  1 - 9 
8.2  ผู้ด าเนินการน าเสนอตัวอย่าง 
Mind  Map  

ใบงานที่ 9 
 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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หลักสูตร (ต่อ) 
หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

 3.กระบวนการกลุ่มท่ี
จะน าไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน 
4.  เป็นโครงงาน      
ของครู 

8.3 กลุ่มน าสาระท า Mind  Map 
ผังมโนทัศน์ 
8.4  ผู้ด าเนินการวิพากษ์ แนะน า 

  

 

9.  แนวทาง               
การสร้างการรับรู้
และการยอมรับใน
การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 

สมาชิกกลุ่มระดม
ความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการสร้างการรับรู้ 
และการยอมรับ ใน
การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 

9.1  ผู้ด าเนินการน าพาผู้เข้ารับการ
อบรมระดมความคิดของสมาชิก
กลุ่มเก่ียวกับวิธีการสร้างการรับรู้ 
และการยอมรับ ในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม และแนวทางการ
คัดสรรและพัฒนาครูแกนน า - 
นักเรียนแกนน า  ตามใบงานที่  10  
และใบงานที่  11  
9.2  กลุ่มน าเสนอวิธีการสร้างการ
รับรู้ และการยอมรับ ในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม  และแนวทาง
การคัดสรรและพัฒนาครูแกนน า - 
นักเรียนแกนน า 

- ใบงานที่  10   
-  ใบงานที่  11  

 

 

 
 
 
 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ 
ปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รุ่นที่ 1-2 
เวลา เนื้อหา/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันแรกของการอบรม 
08.00-08.20 น. ผู้เข้าอบรมรายงานตัว/รับเอกสาร คณะท างานทุกคน 
08.20-08.40 น. ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ 
08.40-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดี 

และคณะ 
09.00-10.00 น. พิธีเปิดการอบรม : เคารพสถาบันหลักของชาติ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมสู่การปฏิบัติแบบยั่งยืน” โดย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่         
เขต 4 

นายยนต์ ม่วงโมด 
นายสงัด ดุษฎีวิทิต 
 

10.00-10.30 น. ตระหนักรู้..โรงเรียนคุณธรรมนั้นส าคัญอย่างไร? 
  พบกับท่านองคมนตรี : นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
  พบกับ ท่านปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อ านวยการศูนย์  
      โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.45-11.00 น. แนะน าทีมวิทยากรและคณะท างาน 

กลุ่มสัมพันธ์...น าสู่โรงเรียนคุณธรรม  

นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ 
นายยนต์ ม่วงโมด 

11.00-12.00 น. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? 
ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม ตามใบงานที่ 1-2                        
    แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม  

นางบุษกร สุริยา 
นางสาวจตุพร ศิลาเดช 
และคณะ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) 

การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมกลุ่ม ตามใบงานที่ 3-6            
    แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 

นายยนต์ ม่วงโมด 
นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ค าปิน 
และคณะ 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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(ต่อ) 
เวลา เนื้อหา/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

14.45-15.30 น. ผู้เข้าอบรมจัดท าผังความคิด “คุณธรรมอัตลักษณ์” 
 

นางกิ่งกาญจน์ ค าวงศ์ปิน 
นายยนต์ ม่วงโมด            
และคณะ 

15.30-16.30 น. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลโครงงานคุณธรรม         
ตามสภาพจริง (ใบงานที่ 7-8)  

นายกมล ชื่นทองค า 
นายวรากุล ตุ่นเครือ  

 มอบหมายภารงาน /เสร็จสิ้นการอบรมวันแรก  
วันที่สองของการอบรม 

08.40-08.45 น. กิจกรรม : เคารพสถาบันหลักของชาติ นายยนต์ ม่วงโมด      
08.45-09.00 น. ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม”และเชื่อมโยงกิจกรรม ตามใบงาน 1-8 
นางบุษกร สุริยา 

09.00-09.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม”  

นายธนวัฒน์ จันทร์เสงี่ยม 

09.30-10.30 น. สร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม ตามใบงานที่ 9 
ผู้เข้าอบรมจัดท าผังความคิด “โครงงานคุณธรรม” 

นายประคอง พิไรแสงจันทร ์
นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.45-12.00 น. สร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม ตามใบงานที่ 9 (ต่อ) 

ผู้เข้าอบรมจัดท าผังความคิด “โครงงานคุณธรรม” 
นายประคอง พิไรแสงจันทร ์
นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.15 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) นางนงลักษณ์ แก้ววงศ์ดี 

และคณะ 
13.15-14.15 น. กิจกรรมตลาดนัด “โครงงานคุณธรรม...โครงงานที่ชอบและ

โครงงานที่ใช่” 
    @ น าเสนอโครงงานคุณธรรม 
    @ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์ เติมเต็มองค์ความรู้ 

นางกิ่งกาญจน์ ค าวงศ์ปิน 
นายยนต์ ม่วงโมด     
และคณะ 

14.15-14.30 น. กิจกรรม “เปิดใจ...ครอบครัวคุณธรรม” พิธีกร 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
14.45-15.20 น. แนวทางการสร้างการรับรู้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม      

ตามใบงานที่ 10-11 
นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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(ต่อ) 
เวลา เนื้อหา/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

15.20-15.50 น. สรุปองค์ความรู้ : สู่การปฏิบัติขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม     
ทั้งระบบ แบบมีส่วนร่วม 

นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ 
 

15.50-16.00 น. ผู้เข้าอบรมประเมินตนเอง/ประเมินความพึงพอใจ              
ผ่านระบบออนไลน์ 

นางสาวอัญวรีย์  มณีชัยกุญ 
 

16.00-16.10 น. ประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมประเภทต่างๆ  พิธีกร 
16.10-16.30 น. ให้แนวคิด มอบนโยบาย มอบหมายภารกิจการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ (ประธานน ากล่าว) 
     (เสร็จสิ้นการอบรม) 

ประธานปิดการอบรม 
 
นายสงัด ดุษฎีวิทิต 
 

หมายเหตุ  ตารางการอบรมนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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พิธีเปิดการอบรม 
กระบวนการ  เคารพสถาบันหลักของชาติ 

1. พิธีกรแจ้งให้ผู้เข้าอบรมยืนขึ้น ยืนตรง สงบพร้อมร่วมกิจกรรมเคารพสถานบัน  พิธีกรเชิญ
ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติตั้งแถวหน้ากระดานหน้าและ หันหน้าไปทางด้านหน้าของที่ประชุมที่ฉายภาพ
ธงชาติปลิวไสว(ตามภาพ) 
 

 
                 เมื่อทุกคนพร้อม  พิธีกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวน าดังนี้  
              “ เพลงชาติและธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจ  ยืนตรงเคารพ             
ธงชาติ เพ่ือเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 
                 พระมหากษัตริย์  เป็นสถาบันสูงสุดที่ปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าตลอดกาล   
เราจะส านึกและปฏิบัติตน ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน  “ รู้รัก  สามัคคี ” ทั้งหมดตรง    
( กดเปิดเพลงชาติไทย ที่แทรกไว้  Power point  ตามภาพด้านล่างขวามือ ) 
        2.      พิธีกรเชิญประธานในพิธี  บูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกลับมายืนในต าแหน่งเดิมเพ่ือ 
  
พิธีกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวน าดังนี้  

- สถาบันศาสนา  เป็นที่พ่ึง  ที่ระลึกอันสูงสุด  ขอให้เรากล่าวสรรเสริญ  บูชาพระรัตนตรัย     
โดยการสวดมนต์พร้อมกัน   ทุกคนพนมมือ  สวดมนต์แปลพร้อมกัน 

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ดับเพลิงกิเลส  เพลิง
ทุกสิ้นเชิง  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน(วันทา) 
สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า   ตรัสไว้ดีแล้ว 
ธัมมัง  นะมัสสามิ  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม  ( วันทา ) 
สุปะฏิบันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   พระสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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สังฆัง  นะมามิ    ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ( วันทา ) 
       กล่าวศีล 5 แบบบทร้อยกรองโดยพร้อมกัน  ทุกคนยังคงพนมมืออยู่  ดังนี้  

( ทั้งนี้ฝ่ายด าเนินการ ได้แจกเอกสารพิธีเปิดให้กับผู้เข้าอบรมพร้อมเอกสารอ่ืนๆตอนรายงานตัวเข้าอบรม

แล้ว ) 

ข้อพึงปฏิบัติของชาวพุทธ            คือการรักษาศีล 5   
  ข้อ 1 พึงก าหนด       ขึ้นต้นบท  ปาณา  อย่าฆ่าเขา 
  ข้อ 2 อทินนา อย่าถือเอา    ของที่เขา  ไม่ให้  อย่าใฝ่ปอง 
  ข้อ 3 กาเมเล่ห์สวาท       เว้นให้ขาด คู่เขา  เราอย่าข้อง   
  ข้อ 4 มุสา อย่าคะนอง        ค าพูดต้อง ซื่อสัตย์  ตามอรรถธรรม 
  ข้อ 5 สุราท่านว่าไว้        ห้ามมิให้  ดื่มเหล้า  ทั้งเช้าค่ า 
  การพนันสิ่งเสพติดพาระก า   ท่านแนะน า  ให้งด  เพ่ือหมดเวร 
  อันบาปกรรม ทั้งห้า  ถ้าไม่ละ   กรรมนั้นจะ  ส่งวิบาก  ให้ยากเข็ญ 
               ตามประเภท เหตุที่ท า ล้วนกรรมเวร    คิดให้เป็น  เว้นให้ไกล อย่าได้ท า. 

พิธีกร  “ ทุกคนเอามือลง ” 
     3.   พิธีกรเชิญประธานในพิธีขึ้นแท่นรับฟังการกล่าวรายงานจากเจ้าของโครงการฯ 
 -  ผู้มีเกียรติกลับมานั่งเดิม   

-  ผู้เข้ารับการอบรมนั่งลง 
-  เจ้าของโครงการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษตามล าดับ   
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ส่วนที่  2 

แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาครูทั้งระบบโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



     14 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ 
1.  ความส าคัญและ
ความเป็นมา..ท าไม ? 
ต้องมีโรงเรียน
คุณธรรม 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและให้เห็น
ความส าคัญของ
โรงเรียนคุณธรรม 

วิทยากรชี้แจงเกี่ยวกับ
ความส าคัญและความเป็นมา..
ท าไม ? ต้องมีโรงเรียนคุณธรรม 

สื่อวีดิทัศน์ 
แนะน ามูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 
ศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม  
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ 
2. กลุ่มสัมพันธ์...
น าสู่โรงเรียน
คุณธรรม 

1. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพ 
ระหว่างผู้เข้ารับการ 
อบรม 
2. เพ่ือสร้างความ
พร้อมให้ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

2.1 เล่นเกมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 
2.2 เล่นเกมน าสู่การแบ่งกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมในขั้นตอนต่อไป กลุ่มละ 
10-12 คน (วิทยากรเลือกเกมให้
สอดคล้องกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม) 
2.3 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได้ใน 
ข้อ 1.2 เลือกประธานกลุ่ม และ 
เลขานุการกลุ่ม 

-เพลงดอกไม้
บาน 
-เพลงรวมเงิน 
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

จุดประสงค ์
                 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย และผ่อนคลายจิตใจ
ให้กับผู้เข้าอบรม  ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงแห่งสติ  โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์
ดนตรีประกอบจังหวะ เช่น กลอง  ฉิ่ง  ฉาบ  ซึ่งจะท าให้ผิดวัตถุประสงค์  ได้ ใช้บทเพลง  “ ดั่งดอกไม้
บาน ”  หรือเพลง  “ สวัสดี ”  ( ของเสถียรธรรมสถาน) หลังจากผู้เข้าอบรมรู้สึกผ่อนคลายก็จัดกลุ่ม  
โดยค านวณให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 8 – 10 คนและกิจกรรมการเลือกหัวหน้ากลุ่ม  มอบอุปกรณ์  
นัดหมายกับหัวหน้ากลุ่ม  ได้แก่  การบริหารเวลา  การมีส่วนร่วมของสมาชิก  การตั้งชื่อกลุ่ม ฯลฯเป็นต้น   
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ 
3. ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจ
ความหมายและ
ความแตกต่างของ
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

3.1 วิทยากรฉายสื่อ  PowerPoint  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมคิด
พิจารณาค าตอบ 
  1)  คุณธรรมและจริยธรรมคืออะไร 
  2) คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่าง
กันอย่างไร 
3.2 วิทยากรสรุปความหมายของ
คุณธรรมและจริยธรรม  คุณธรรม  
เป็นความดี  ความถูกต้องที่ปลูกฝัง
ขึ้นในจิตใจ  เช่น  ความมีวินัย  
ความซื่อสัตย์  ความกตัญญู  เป็นต้น  
จริยธรรมหมายถึง  ความประพฤติท่ี
เป็นธรรมชาติเกิดจากคุณธรรมใน
ตัวเอง  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีงาม  
และแสดงออกทางร่างกาย  เรียกว่า  
พฤติกรรมบ่งชี้ทางบวก  เช่น  
นักเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบ  
นักเรียนช่วยกันท าความสะอาด  
เป็นต้น 
3.3 ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานที่  1  ทดสอบ
ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม  
พร้อมทั้งเฉลยอธิบายประกอบโดย
การสุ่มซักถามรายบุคคลและ
ภาพรวม  เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
 

1. PowerPoint  
ภาพความเข้าใจ
เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.  ใบงานที่ 1 
ทดสอบความ
เข้าใจคุณธรรม
และจริยธรรม 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



         21 

                

 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ 
  3.4  ให้ดูวีดีทัศน์ เรื่องเด็กชาย

พรชัย  แล้วให้ผู้เข้ารับการ
อบรมคิดวิเคราะห์หาส่วนที่เป็น
คุณธรรม  และส่วนที่เป็น
จริยธรรม  เพื่อให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมและ
จริยธรรม (ข้อประพฤติปฏิบัติที่
ดี/พฤติกรรมที่แสดงออกเชิง
บวก/พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก)  
และให้ท า 
ใบงานที่  2  วิเคราะห์
คุณธรรมจริยธรรมจากสื่อ วีดี
ทัศน์  โดยให้ระบุคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ปรากฏในวีดีทัศน์  
ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
3.5 วิทยากรอาจฉายวีดีทัศน์ซ้ า   
2 – 3 รอบ  เพื่อความเข้าใจ  
แล้วร่วมกันอภิปรายสรุป
คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้จาก
การวิเคราะห์   จากวีดีทัศน์  
เพ่ือทบทวนความเข้าใจร่วมกัน 

3. สื่อวีดีทัศน์  เรื่อง  
เด็กชายพรชัย (วิทยากร
อาจเลือกสื่อวีดีทัศน์อ่ืน
ที่มีความเหมาะสมกับ
อายุและประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการอบรม 
4. ใบงานที่  2  
วิเคราะห์คุณธรรม
จริยธรรมจากสื่อ วีดี
ทัศน์ 
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ใบงานที่  1 

ทดสอบความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ค าชี้แจง ให้พิจารณาข้อความในรายการ  หากเห็นว่าเป็นคุณธรรมให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง

คุณธรรม  หากเห็นว่าเป็นจริยธรรม ให้ใส่เครื่องหมาย    ในช่องจริยธรรม 

 

ล าดับที ่ รายการ คุณธรรม จริยธรรม 
1 ความสามคัค ี   
2 ปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้   
3 ความขยัน   
4 นวดให้พ่อ   
5 ความกตัญญ ู   
6 พูดจาไพเราะ   
7 ความซือ่สัตย์   
8 ความมีวินัย   
9 กล่าวค าขอโทษ   
10 ความพอเพียง   
11 เข้าสอนตรงเวลาเป็นประจ า   
12 ช่วยเก็บขยะที่ทิ้งไว้นอกถังขยะ   
13 ความรับผิดชอบ   
14 แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรยีน   
15 ช่วยสอนการบ้านให้เพือ่น   
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ใบงานที่  2 
วิเคราะหค์ุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดีทัศน ์

 

ค าชี้แจง 1.  บันทึกคุณธรรมที่พบจากการชมวีดีทัศน์ ลงในช่องสี่เหลี่ยม 

 2.  บันทึกจริยธรรมที่พบในแต่ละคุณธรรม ลงในเส้นก้างปลา 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 
4.  การค้นหา
ปัญหาที่ส าคัญ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเปิดใจบอกถึง
ปัญหาที่แท้จริงของ
ตนเองในฐานะครู 
2. ปัญหาที่บอกต้อง
เป็นปัญหาเชิง
พฤติกรรม  อย่างเป็น
รูปธรรม 
3. ปัญหานั้นเป็น
ปัญหาเล็กๆพอคาด
การได้ว่าน่าจะแก้ไข
ได้ส าเร็จ 

4.1 ให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณา
ปัญหาที่เกิดกับตนเองในฐานะครู  
ที่เป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน  และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏตาม
วัตถุประสงค์  จ านวน  3  ปัญหา 
4.2 ให้กลุ่มน าปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ข้อ 1  ของสมาชิกทุกคน  เขียนใส่
กระดาษปรู๊ฟ  
แผ่นใหญ่  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ ่
4.3 ผู้ด าเนินการ  วิภาคและให้
ข้อสังเกต  แนะน า  ของแต่ละกลุ่ม  
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

-ตารางใบงานที่ 3 
-กระดาษปรู๊ฟ
และปากกาเคมี 
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สื่อประกอบ 
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ใบงานที่  3 

การค้นหาปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไข 
 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละคนระบุปัญหาส าคัญ ที่ต้องการแก้ไข 3 ปัญหา 

 

ล าดับ ปัญหาส าคัญท่ีต้องการแก้ไข 

 
 
1 
 
 

 

 
 
2 
 
 

 

 
 
3 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

5.  ปัญหาของกลุ่ม-

สาเหตุ – พฤติกรรม

บ่งชี้เชิงบวก-คุณธรรม 

(ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) 

 

  1. กลุ่มอภิปราย

เพ่ือคัดเลือกปัญหาที่

มีความเห็นสอดคล้อง

กันว่าส าคัญและ

จัดล าดับ จ านวน  3  

ปัญหา 

2. วิเคราะห์สาเหตุ  

ว่าเป็นสาเหตุที่

แท้จริงของปัญหา 

2.1 สถานการณ์ 

2.2 พฤติกรรม 

5.1  ผู้ด าเนินการอธิบายถึงการ

ด าเนินการ 

5.2 หัวหน้ากลุ่ม  น าพาให้สมาชิก

กลุ่มแสดงความคิดเห็นเพ่ือน า

ข้อมูลมาใส่ในใบงานให้ครบ 

5.3 กลุ่มน าสาระตามตาราง เขียน

ลงในกระดาษปรู๊ฟ 

5.4 กลุ่มน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

5.5  ผู้ด าเนินการ  วิภาคและให้

ข้อสังเกต  แนะน า ของแต่ละกลุ่ม  

ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ใบงานที่ 4 

-กระดาษปรู๊ฟ

และปากกาเคมี 
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สื่อประกอบ 
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ใบงานที่  4 

ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาของ 
  นักเรียน         ครู         ผู้บริหาร 

กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม...................................................... 

ค าชี้แจง 1.  น าปัญหาจากใบงานที่  5  มาอภิปรายและคัดเลือกให้เป็นปัญหาของกลุ่ม  โดย

จัดล าดับความส าคัญไว้จ านวน 3 ปัญหา 

 2.  วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของแต่ละปัญหา 

 3.  ระบุพฤติกรรมบ่งขี้เชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดขึ้น 

 4.  ระบุคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

ล าดับที่ ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิง

บวก 
คุณธรรมที่ใช้ใน                     
การแก้ปัญหา 

 
1 
 

    

 
2 
 

    

 
3 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 
6.  คุณธรรม                
อัตลักษณ์ 
(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 
 

- ผู้อบรมสามารถ
เข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงของ
กระบวนการระหว่าง
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 
5  และใบงานที่  6   

6.1  ผู้ด าเนนิการอธิบายถึงการ
ด าเนินการในใบงานที่ 5  คือ  
    -  ให้น าคุณธรรมเป้าหมายในใบ
งานที่  4  มาก าหนดในตาราง- ใน
ช่องที่เหลืออีก  2  ช่องให้ใช้คุณธรรม
เป้าหมายของข้อมูลในตารางด้านบน
ในใบงานที่  5  ไปใส่ให้ครบถ้วน 
-  หลอมรวมคุณธรรมทั้ง 3  ช่องเป็น
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
6.2  ผู้ด าเนนิการอธิบายถึงการ
ด าเนินการในใบงานที่ 6  คือ-  น า
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนจาก
ใบงานที่ 5  มาใส่ในตาราง  คุณธรรม
เป้าหมาย  ในใบงานที่ 6 
    - น าพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  ในใบ
งานที่ 4  มาใส่ในคอลัมน์ พฤติกรรม
บ่งชี้เชงิบวก ครู ในใบงานที่ 6 
6.3 ผู้ด าเนนิการน าเสนอตัวอยา่ง 
Mind  Map   
6.4 กลุ่มน าสาระตามตาราง เขียนเป็น 
Mind  Map ลงในกระดาษปรู๊ฟ ซึ่งยังคง
มีพื้นที่ว่าง  ที่เปน็ช่องของผู้บริหารและ
นักเรียนอยู่ด้วย  
6.5  น าเสนอผลงานต่อทีป่ระชมุใหญ่  

- ใบงานที่ 5 
-  ใบงานที่ 6 
- วีดีทัศน์เสนอ
ภาพตัวอย่าง 
ภาคผนวก5 
-กระดาษปรู๊ฟ
และปากกาเคมี 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



      35 

               

 

สื่อประกอบ 
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ใบงานที่  5 

หลอมรวมคุณธรรมเป้าหมายของนักเรียน ครู และผู้บรหิาร 
ข้อมูลประกอบการฝึกหลอมรวมเป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 

คุณธรรมเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย 
ความพอเพียง ความพอเพียง ความรับผิดชอบ 

จิตอาสา ความรับผิดชอบ จิตอาสา 
 

ค าชี้แจง ให้น าคุณธรรมเป้าหมายในใบงานที่  6  มาก าหนด ไว้ในตารางด้านล่าง ในช่องที่เหลืออีก 

2 ช่องให้ใช้คุณธรรมเป้าหมายของข้อมูลในตารางข้างบนไปใส่ให้ครบถ้วน  เพ่ือใช้ในการ

ฝึกหลอมรวมเป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ใบงานที่  6 

จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม...................................................... 

ค าชี้แจง 1.  ให้น าคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนจากใบงานที่  7  มาใส่ในตารางช่องคุณธรรม

เป้าหมาย 

 2.  ให้น าพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกจากใบงานที่ 6 ของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใส่ในช่องพฤติกรรม

บ่งชี้เชิงบวก 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ 
7.  การวัดและ
ประเมินผลโครงงาน
คุณธรรม 

ผู้อบรมสามารถ
เลือกและออกแบบ
วิธีการประเมิน
โครงงานคุณธรรม
ได้ 

7.1  ผู้ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์
พฤติกรรมเยาวชน  และให้ผู้เข้า
อบรมปฏิบัติดังนี้ 
   1) ชมวีดีทัศน์พฤติกรรมเยาวชน 
   2) วิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้
กระบวนการ See Feel Think  
Act 
   3) ก าหนดวัตถุประสงค์การ
ประเมิน 
7.2  ผู้ด าเนินการอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการประเมิน  การสร้าง
เครื่องมือการประเมินกิจกรรม  
การวิเคราะห์ผล  และระยะเวลา
การจัดเก็บข้อมูล 
7.3  ผู้เข้ารับการอบรมท าใบงาน             
ที่  8 

- วีดีทัศน์
พฤติกรรม
เยาวชน 
-  ใบงานที่  7 
-  ใบงานที่  8 

 

พูดถึงแม่ https://www.youtube.com/watch?v=fWW6Sjy-nm8 

ยืนสรรเสริญในหลวง https://www.youtube.com/watch?v=oAo4Tl0TRRg 

การให้ https://www.youtube.com/watch?v=Z15ufM9QETw 

เด็กหิว https://www.youtube.com/watch?v=-vLVtOCLISs 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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สื่อประกอบ 
 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ใบงานที่ 7 

การวัดและประเมินผลโครงงานคุณธรรม 

1. ชมวีดีทัศน์พฤติกรรมเยาวชน 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้กระบวนการ See Feel Think  Act 
 

See 
 

 
 
 

Feel 
 

 
 
 

Think 
 

 
 
 

Act 
 

 
 
 
 

 
3. ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์การประเมิน 
 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน 
   4.1 แบบบันทึก คือ เคร่ืองมือท่ีใช้บันทึกพฤติกรรม 
   4.2 แบบสังเกต คือ เครื่องมือท่ีใช้สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   4.3 แบบสะท้อนคิด คือ เครื่องมือบันทึกความคิดท่ีมีต่อกิจกรรมตามช่วงเวลา 
   4.4 แบบสอบถาม คือ เครื่องมือใช้วัดความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม 
   4.5 แบบสัมภาษณ์ คือ เคร่ืองมือท่ีใช้สอบถามข้อมูลเชิงลึกท่ีมีต่อกิจกรรม 
   4.6 แบบประเมิน คือ เคร่ืองมือใช้วัดเพื่อตัดสินคุณค่าของกิจกรรม 

 
 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ใบงานที่ 8 
การสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรม 

 

ประเภทของเคร่ืองมือ 

แบบบันทึก 

 
 
 
 
 
 

แบบสังเกต 

แบบสะท้อนคิด 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 

การวิเคราะห์ผล 

 1. ข้อมูลท่ัวไป สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ  
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติ ความถี่ ฐานนิยม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
         3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จัดหมวดหมู่ เรียบเรียงเนื้อหาเป็นล าดับข้อ หรือเป็นความเรียง 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

 

กิจกรรม เครื่องมือ ช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

 

กิจกรรม เครื่องมือ ช่วงเวลา 
1. วินัยด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
- แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- มีความเพียรพยายาม 

เชิงปริมาณ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมตนเอง 
(นักเรียนประเมินตนเอง) 
- แบบประเมินวินัยด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง (ครูประเมิน
และผู้ปกครอง) 

- นักเรียนประเมินตนเอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันศุกร์ 
ในช่วงเวลา Home Room) 
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
- ครูและผู้ปกครองประเมิน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน  

 เชิงคุณภาพ 
- แบบสะท้อนผลการเข้าร่วม
กิจกรรม วินัยด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง (นักเรียน/
ครู/ผู้ปกครอง) 

- สัปดาห์แรกของการท า
กิจกรรม 
- ระหว่างการท ากิจกรรม 
- หลังท ากิจกรรม 

 

 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

8.  การสร้างความดี

ด้วยโครงงาน

คุณธรรม 

(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 

 

1. กลุ่มมีแนวทาง

และวิธีคิดท่ีตรง

ประเด็น 

2. ระดมความคิดใน

การให้ข้อมูลตาม   

ใบงานที่ 9 

3.กระบวนการกลุ่มท่ี

จะน าไปสู่การปฏิบัติ

ร่วมกัน 

4.  เป็นโครงงานของ

ครู 

8.1 ผู้ด าเนินการน าพาผู้เข้ารับการ

อบรมท าใบงานที่  9  ไปทีละข้อ

ตั้งแต่ข้อ  1 - 9 

8.2  ผู้ด าเนินการน าเสนอตัวอย่าง 

Mind  Map   

8.3 กลุ่มน าสาระท า Mind  Map 

ผังมโนทัศน์ 

8.4  ผู้ด าเนินการวิพากษ์ แนะน า 

  

ใบงานที่ 9 

 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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สื่อประกอบ 
 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



     48 

                

 

ใบงานที่  9 

การออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ 

กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม...................................................... 

ค าชี้แจง ร่วมกันออกแบบโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนด 

1. ระบุปัญหา  โดยเลือกปัญหาจากใบ
งานที่  6  ที่กลุ่มต้องการแก้ไขมากที่สุด 

 
ปัญหา : ………………………………………………………………… 

2.  ระบุสาเหตุของปัญหา  โดยน ามาจาก
สาเหตุที่วิเคราะห์ไว้แล้วในใบงานที่  6 
 

สาเหตุของปัญหา(อาจมีมากกว่า 1 สาเหตุ) 
1.....................................................................................  
2.....................................................................................  
3.....................................................................................  
4.....................................................................................  

3.  ก าหนดวัตถุประสงค์  โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.....................................................................................  
2.....................................................................................  
3............................................................................ ......... 

4.  ก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา   
โดยระบุทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
   -  เชิงปริมาณ ให้ระบุกลุ่มบุคคล และ
จ านวนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
   -  เชิงคุณภาพ  ให้ระบุพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนชั้น...........จ านวน........
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ.................................................... 
.......................................................................................  
....................................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
 

5.  ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
   -  ต้องสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา
และวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
   -  วิธีการแก้ไขต้องเป็นวิธีการเชิงบวก
และปฏิบัติได้จริง 

วิธีแก้ไขปัญหา 
1.....................................................................................  
2.....................................................................................  
3................................................................................. .... 
4.....................................................................................  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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6. ระบุว่าต้องการบรรลุคุณธรรม
เป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ข้อใด  ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในใบงานที่  8 

คุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
…………………………………………………………………………………
.. 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกที่ต้องการบรรลุ 
…………………………………………………………………………………
.. 

7.  เลือกหลักธรรม พระราชด ารัส 
พระราชด าริ  หรือค าสอน  ที่น ามาใช้
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

หลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอน ที่
น ามาใช้ 
..................................................................................... ...... 
..................................................................................... ...... 
อธิบายการน ามาใช้ในการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม 
..................................................................................... ...... 
..................................................................................... ...... 

8.  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
วิธีการประเมินผล  เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด
........................................................................... ............... 
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................  
วิธีการประเมิน 
 สอบถาม   สังเกต   สัมภาษณ์ 
 อ่ืนๆ ระบุ
......................................................................... 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
 แบบสอบถาม   แบบสังเกต   แบบสัมภาษณ์ 
 อ่ืนๆ ระบุ
......................................................................... 
ช่วงเวลาในการประเมิน 
 ระหว่างด าเนินงาน 
 เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น 
 อ่ืนๆ ระบุ
......................................................................... 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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9.  ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม   
(ชัดเจน เข้าใจง่ายและสะท้อนถึงปัญหาที่
เกิดข้ึน และกิจกรรม) 

 
ชื่อโครงงานคุณธรรม
............................................................. 
...........................................................................................  

10.  คณะผู้รับผิดชอบ 
    
 

 
ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ
............................................................. 
........................................................ ................................... 

11.  ครูที่ปรึกษา  
ชื่อครูที่ปรึกษา
...................................................................... 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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แผนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

หัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ 

9.  แนวทางการ

สร้างการรับรู้และ

การยอมรับในการ

พัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม 

สมาชิกกลุ่มระดม

ความคิดเกี่ยวกับ

วิธีการสร้างการรับรู้ 

และการยอมรับ ใน

การพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม 

9.1  ผู้ด าเนินการน าพาผู้เข้ารับการ

อบรมระดมความคิดของสมาชิก

กลุ่มเก่ียวกับวิธีการสร้างการรับรู้ 

และการยอมรับ ในการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม และแนวทางการ

คัดสรรและพัฒนาครูแกนน า - 

นักเรียนแกนน า  ตามใบงานที่  10  

และใบงานที่  11  

9.2  กลุ่มน าเสนอวิธีการสร้างการ

รับรู้ และการยอมรับ ในการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม  และแนวทาง

การคัดสรรและพัฒนาครูแกนน า - 

นักเรียนแกนน า 

- ใบงานที่  10   

-  ใบงานที่  11  

 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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สื่อประกอบ 
 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ใบงานที่  10 

แนวทางการสร้างการรับรู้และการยอมรับในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม...................................................... 

 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างการรับรู้ และการยอมรับ ในการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม 

 

วิธีการสร้างการรับรู้และการยอมรับ 

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................. .....

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ..........................................

.................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. .................................... 

.......................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 

.............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................

.............................................................................................................................................. ................... 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ใบงานที่  11 

แนวทางคัดสรรและพัฒนาครูแกนน า – นักเรียนแกนน า 
  ครู         นักเรียน 

กลุ่มที่...........................ชื่อกลุ่ม...................................................... 

 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการคัดสรรและพัฒนาครูแกนน า – นักเรียน

แกนน าในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

แนวทางการคัดสรรแกนน า 

................................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................ ..................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................

................................................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. .................................... 

........................................................ ............................................................................................................  

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. .................................... 

แนวทางการคัดสรรแกนน า 

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ..........................................

......................................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ...................................................... 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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กิจกรรม “ตลาดนดัความดี”  

            โครงงานคุณธรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่จะต้องคิดและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรม โดยอาศัยพระสงฆ์-ผู้รู้ทางศาสนา ครู หรือ ผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรตั้งแต่
เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงงาน ในการให้ค าปรึกษา เสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ สนั บสนุนปัจจัย
ทรัพยากรข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ด าเนินการโครงงานอย่างใกล้ชิด ในทุกขั้นตอนท้ายสุด  เรา
เรียกว่า “ตลาดนัดความดี” หรือเรียกว่า “ กิจกรรมตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ”   

จุดประสงค์ 
                เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานผลงานของแต่ละโรงเรียนโดยหลังจากที่ให้เข้ากลุ่ม ท า
กิจกรรม  ท าใบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  จะมีการสรุปงานที่ท าทั้งหมด ในกระดาษบรู๊ฟ  แล้วน าไปแปะ
ติดไว้ในห้อง  เพื่อให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชิ้นงานผลงานของแต่ละโรงเรียน

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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กิจกรรมเปิดใจ 

      ผู้เข้ารับการอบรม  แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอบรม และแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะท างาน วิทยากร หรืออ่ืน ๆ ช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรม

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ส่วนที่  3 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพลง รักพ่อ...ไมม่ีวันพอเพียง

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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แบบทดสอบที่  1 

วัดความรู้ความเข้าใจ 

ชื่อ .................................................นามสกุล.................. ...........โรงเรียน...................................                                                                                                                  

ตอนที ่1 ใส่เครื่องหมาย   หน้าข้อความที่ถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

.......... 1.  คุณธรรม คือ ความดี ความถูกต้อง 

.......... 2.  คุณธรรมมีทั้งคุณธรรมที่ดีและคุณธรรมที่ไม่ดี 

.......... 3.  จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกในทางไม่ดี 

.......... 4.  จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกเชิงบวก 

.......... 5.  ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย เป็นคุณธรรม 

.......... 6.  ด.ช.แดงจูงยายข้ามถนน แสดงว่า ด.ช.แดงมีจริยธรรม 

.......... 7.  คุณธรรมอัตลักษณ์ ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมายกับพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

.......... 8.  คุณธรรมเป้าหมาย คือ คุณธรรมที่ทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือต้องการให้เกิดขึ้นใน 
 โรงเรียน 
.......... 9.  นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ เป็นคุณธรรมเป้าหมาย 
.......... 10.  นักเรียนไม่ท าเวรห้องเรียน แสดงว่าสาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดคุณธรรมด้านความ 
 พอเพียง 
.......... 11.  การแก้ปัญหาต้องแก้ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหานั้นๆ 
.......... 12.  การแก้ปัญหาไม่จ าเป็นต้องศึกษาสาเหตุก็ได้ สามารถหาวิธีการแก้ไขได้ทันที 
.......... 13.  แนวทางการแก้ปัญหาต้องสอดคล้องกับสาเหตุ 
.......... 14.  ด.ช.แดงสอบตก วิชาภาษาอังกฤษ สาเหตุต้องเกิดจาก ด.ช.แดงไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ 
    มาก่อน 
.......... 15.  การตั้งชื่อโครงงานต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและสะท้อนกิจกรรม 
 

 

คะแนนที่ได้ .............คะแนน (เต็ม 15 คะแนน) 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ตอนที่ 2 ใส่เครื่องหมาย         รอบตัวอักษรของข้อที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดเรียกว่า คุณธรรม 
 ก. ความอดทน   ข. ไหว้พระ   ค. ช่วยแม่รีดผ้า 

2. ข้อใดเรียกว่า จริยธรรม 
 ก. ความพอเพียง   ข. จิตอาสา   ค. ลบกระดานให้ครู 

3. ช่วยครูจัดหนังสือในห้องเรียน ความดีนี้เรียกว่าอะไร 
 ก. คุณธรรม   ข. จริยธรรม   ค. คุณธรรมอัตลักษณ์ 

4. คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก รวมกันเรียกว่า 
 ก. คุณธรรม   ข. จริยธรรม   ค. คุณธรรมอัตลักษณ์ 

5. ข้อใดเรียกว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” 
 ก. ความมีวินัย + นักเรียนเดินแถวเป็นระเบียบ 
 ข. การประหยัด + ความพอเพียง 
 ค. ความเสียสละ + ความมีน้ าใจ 

6. พฤติกรรมที่แสดงออกเชิงบวก เรียกว่า 
 ก. คุณธรรม   ข. จริยธรรม   ค. คุณธรรมอัตลักษณ์ 

7. การจัดท าโครงงานคุณธรรม สิ่งใดต้องคิดเป็นล าดับแรก 
 ก. ปัญหา    ข. สาเหตุ   ค. วิธีการแก้ไข 

8. ถ้านักเรียนพูดจาก้าวร้าว พูดค าหยาบ เราควรเสริมสร้างคุณธรรมในข้อใด 
 ก. ความมีวินัย  ข. ความอดทน    ค. ความสุภาพ 

9. ถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้าน ไม่สนใจเรียน เราควรเสริมสร้างคุณธรรมในข้อใด 
 ก. ความพอเพียง   ข. ความมุ่งม่ัน   ค. ความรับผิดชอบ 

10. ถ้ามีนักเรียนติด 0 สาเหตุเกิดจากไม่เข้าใจเนื้อหาวิชา นักเรียนควรท ากิจกรรมใดจึงเหมาะสมที่สุด 
 ก. บันทึกรักการอ่าน  ข. จิตอาสาพ่ีสอนน้อง  ค. ห้องเรียน 5 ส. 
 

คะแนนที่ได ้.............คะแนน (เต็ม 10คะแนน) 
                                       คะแนนรวม .............. (เต็ม 25 คะแนน) 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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แบบประเมินตนเอง 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย        ล้อมรอบตัวเลือกท่ีตรงกับระดับความสามารถของท่านมากที่สุด 

(เลือกตอบได้เพียงหัวข้อละ 1 ค าตอบเท่านั้น) 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่านคิดว่าตนเองอยู่ในระดับใด 
 ก. สามารถบอกประโยชน์ของการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้ 
 ข. สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ค. สามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดกลุ่มสัมพันธ์ให้เพ่ือนเข้าใจได้ 
 ง. สามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง และชวนเพื่อนๆ ร่วมท าด้วย 
2. ท่านเข้าใจความหมายของค าว่า “คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” ในระดับใด 
 ก. สามารถยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เก่ียวกับ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ 
 ข. สามารถอธิบายให้เพ่ือน หรือ ผู้ร่วมงาน เข้าใจความหมายและความแตกต่างของค าว่า  
  “คุณธรรม”  และ “จริยธรรม” ได้ 
 ค. สามารถสรุปความแตกต่างของค าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ 
 ง. สามารถบอกความหมายของค าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ได้ 
3. ท่านเข้าใจความหมายของค าว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” ในระดับใด 
 ก. สามารถอธิบายความหมายของคุณธรรมอัตลักษณ์ พร้อมยกตัวอย่าง ประกอบได้ 
 ข.สามารถร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานในการเลือกและก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ 
 ค. สามารถก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ให้สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายได้ 
 ง. สามารถบอกความหมายของคุณธรรมอัตลักษณ์ได้ 
4. ท่านมีความรู้ความสามารถในการจัดท าโครงงานคุณธรรม ในระดับใด 
 ก. สามารถระบุสาเหตุของปัญหาในการท าโครงงานคุณธรรมได้ 
 ข. สามารถก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ 
 ค. สามารถอธิบายความหมายของ “โครงงานคุณธรรม” ได้ 
 ง. สามารถบอกวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงงานคุณธรรมได้ 
5. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลได้ในระดับใด 
 ก. สามารถชักชวนเพื่อนจัดท าโครงงานคุณธรรมได้ 
 ข. สามารถให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงงานคุณธรรมได้ 
 ค. สามารถน ากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปบอกเพ่ือนได้ 
 ง. สามารถร่วมขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนจนประสบความส าเร็จ 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ผลการประเมินตนเอง 
ระดับคะแนน ผลการประเมินตนเอง 

5 – 10 คะแนน  
11 – 15 คะแนน  
16 – 20 คะแนน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ท าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยจัดให้เรียบ
ง่ายและมีความเหมาะสม 
 2. ให้คัดเลือกผู้แทนผู้เข้ารับการอบรม จ านวนตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นผู้แทนกล่าวน าค าถวาย
สัตย์ปฏิญาณ โดยจัดให้ยืนแถวหน้าสุด 
 3. เมื่อจบค าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ให้ทุกคนก้มศีรษะถวายความเคารพ 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนร่วมร้องเพลง 2 เพลง ดังนี้ 
 4.1 ร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ในช่วงหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณ 
 4.2 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 

 
ค าถวายสัตย์ปฏิญาณ 
1. ส าหรับครู 
 ผู้น ากล่าวน า : เพ่ือร่วมกันพัฒนา / โรงเรียนคุณธรรม / ขอให้ทุกท่าน / กล่าวค าถวายสัตย์
ปฏิญาณตามข้าพเจ้า 
 ทุกคนกล่าวพร้อมกัน : 
 
 ข้าพระพุทธเจ้า / ………(ชื่อ-สกุล)…………… / ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า / จะปฏิบัติหน้าที่ครูเพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม / ด้วยความมุ่งม่ัน แน่วแน่ / ยินดีเสียสละเวลา / และจะอุทิศตนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ / เพ่ือสนองพระราชประสงค์ท่ีว่า / ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง / อันจะเป็น
คุณูปการแก่แผ่นดินสืบไป 
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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2. ส าหรับนักเรียน 
 ผู้น ากล่าวน า : เพ่ือร่วมกันพัฒนา / โรงเรียนคุณธรรม / ขอให้ทุกท่าน / กล่าวค าถวายสัตย์
ปฏิญาณตามข้าพเจ้า 
 ทุกคนกล่าวพร้อมกัน 
 
 ข้าพระพุทธเจ้า/ ………(ชื่อ-สกุล)…………… / ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า / จะปฏิบัติหน้าที่นักเรียน
ที่ด ี/มีวินัย / เคารพผู้ใหญ่ / มีน้ าใจต่อเพ่ือน / และจะอุทิศตนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม / ด้วยความมุ่งม่ัน 

/แน่วแน่ / อย่าง 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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เพลง รักพ่อ...ไมม่ีวันพอเพียง

ค าร้อง/ท านอง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์ 
 

ลูกขอก้าวตามดั่งค าสอนพอเพียง เพียงพอ  แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง 
ระดับน้ าเจ้าพระยา คงสูงกว่าตอนพ่อนั่งมอง    เมื่อรวมน้ าตาอันเนืองนองของปวงไทยที่ไหลหลากมา 

   อิจฉาสวรรค์ได้พ่อนั้นกลับคืนฟากฟ้า  พ่อได้พักจริงๆ สักครา หลับตาห่างไกลกังวล 
 
  อีกก่ีเช้าที่คนไทย ยังร้องไห้ด้วยเรื่องเดียวกัน   ความโศกเศร้าทอดเงายาวนาน เหมือนจะไม่มีวันผ่านพ้น 
  ต่างชาติแปลกใจ แต่คนไทยซึ้งในเหตุผล    แผ่นดินนี้มีเพียงหนึ่งคน ที่อ่ืนบนโลกไม่มี 
 
  พระราชา ที่ย่ าอยู่กลางป่าเขา    คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่ 
  สี่พันโครงการพ่อท ามานานกว่าเจ็ดสิบปี   หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังท างานต่อ 
 
  แบบอย่างของทุกความดี ที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไป   เมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใด ย้ าเตือนใจให้ลูกไม่ท้อ 
  ลูกขอก้าวตามดัง่ค าสอนพอเพียง เพียงพอ   แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง 
 
  พระราชา ที่ย่ าอยู่กลางป่าเขา   คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่ 
  สี่พันโครงการพ่อท ามานานกว่าเจ็ดสิบปี   หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังท างานต่อ 
 
  แบบอย่างของทุกความดี ที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไป   เมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใด ย้ าเตือนใจให้ลูกไม่ท้อ 
  ลูกขอก้าวตามดั่งค าสอนพอเพียง เพียงพอ    แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง 
          ลูกขอก้าวตามดั่งค าสอนพอเพียง เพียงพอ   แต่ความรักท่ีมีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง 
          กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย 
          กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย 
          กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย 
 
 

******************** 
 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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สื่อวีดีทัศน์ 
ชื่อสื่อวีดีทัศน์ วิธีการใช้สื่อวีดีทัศน์ 

เด็กชายพรชัย 
(ลูกชายคนกวาดขยะ : 
Garbage Man) 
ที่มา : บริษัท 
ไทยประกันชีวิต จ ากัด 

1. การชมวีดีทัศน์ เรื่อง เด็กชายพรชัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของค าว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” 
2. แบ่งกลุ่มออกเท่าๆ กัน แจกใบงานที่ 2 วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรม
จากสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เด็กชายพรชัย พร้อมทั้งอธิบายการบันทึกการชมวีดี
ทัศน์และซักถามกรณีท่ีมีข้อสงสัย 
3. สมาชิกชมวีดีทัศน์ครั้งที่ 1 โดยให้สังเกตจริยธรรม (พฤติกรรมที่แสดงออก
ที่ด ี/พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก / ข้อปฏิบัติที่ดี) จากตัวละครในวีดีทัศน์ แล้ว
วิเคราะห์ว่าตัวละครมีคุณธรรมอะไรจึงแสดงออกเป็นจริยธรรมนั้นๆ พร้อม
ทั้งบันทึกลงในใบงานของแต่ละคน โดยให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ “คุณธรรม
และจริยธรรม”ของตัวละคร 
4. สมาชิกชมวีดีทัศน์ครั้งที่ 2 โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมตาม ข้อ 3. 
5. สมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมของตัวละครจาก 
วีดีทัศน์แล้วบันทึกเพ่ิมเติมในใบงานของแต่ละคน (อาจให้สรุปองค์ความรู้จาก 
การชมวีดีทัศน์ เป็นของกลุ่มโดยสรุปเป็นผังความคิด (Mind Map)) 
6. ตัวแทนสมาชิกน าเสนอใบงานที่ 2 โดยให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายและ
เพ่ิมเติมคุณธรรมและจริยธรรมของตัวละคร โดยต้องให้เชื่อมโยงความ
ความสัมพันธ์“คุณธรรมและจริยธรรม” (กรณีแต่ละกลุ่มสรุปเป็นผังความคิด 
(Mind Map)ให้น าเสนอผลงานกลุ่ม) 
7. วิทยากรต้องตรวจสอบเชื่อมโยงความความสัมพันธ์ “คุณธรรมและ
จริยธรรม”  ของตัวละคร อธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความกระจ่าง 
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ชื่อสื่อวีดีทัศน์ วิธีการใช้สื่อวีดีทัศน์ 
เพลงกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 
เพลง “ดั่งดอกไม้
บาน”  และเพลง        
“ สวัสดี ”  ( ของ
เสถียรธรรมสถาน) 

1. วิทยากรเปิดเพลง “สวัสดี”  และสาธิตท่าทางประกอบเพลง เพ่ือสร้าง
ความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบบทเพลงแห่งสติ   
2.  ผู้เข้ารับการอบรมแสดงท่าทางประกอบเพลง “สวัสดี” 
3. หลังจากผู้เข้าอบรมรู้สึกผ่อนคลายก็จัดกลุ่ม   

 
เพลงจูงใจ 
ให้เกิดสมาธิ 

 
2. วีดีทัศน์นี้จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด / เกิดสมาธิหรือเสียงดนตรีที่
สบายใจเพื่อจูงใจให้เกิดสมาธิ 
3. เพลงบรรเลง ที่จูงใจให้เกิดสมาธิ เช่น 
   3.1 ชื่อเพลง “นิพพาน ของคุณจ ารัส เศวตาภรณ์” 
   3.2 ชื่อเพลง “บทเพลงบรรเลงชโลมใจ” โดย ballbangpra 
   3.3 ชื่อเพลง “หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ” ของ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค 
Music Box Collection 
   3.4 ชื่อเพลง “กองไว้” ของ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค Music Box Collection 
ทั้งนี้สามารถหาเพลงบรรเลงต่างๆ ได้จากอินเตอร์เน็ต 
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ส่วนที่  4 
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สาระความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย 
 1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ความสุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติตามครรลองคลองธรรม  ซื่อตรงต่อหน้าที่                    
ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตรงความเป็นจริงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และ
ค าม่ันสัญญา ทั้งกายวาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ความขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน
ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา จนเกิดผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 
 3. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตัว และ
ภารกิจทางสังคม จะต้องกระท าให้บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และ
ความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย และ
ยอมรับผลการกระท าของตนเอง ทั้งด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 4. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามที่ท างานให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคมานะ บากบั่น ขยัน อดทน เพียรเอาใจใส่อยู่เป็นนิจและเสมอต้นเสมอปลาย 
 5. ความมุ่งม่ัน หมายถึง ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ท างานด้วยความเพียรพยายาม
และอดทนเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 6. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรปุ
องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 7. ความอดทนอดกลั้น หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวทั้งทางกาย วาจา และใจ โดย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ หนักเอาเบาสู้ ยอมรับความล าบากและอุปสรรค และรู้จัก             
ข่มใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน 
 8. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตาม และยึดมั่นใน
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคมเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความส าคัญ  ความเคารพ และยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคม เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติ
ตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม 
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 9. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน เป็น            
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยปราศจากการทะเลาะวิวาท 
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
 10. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน โดย
อาจต้องเสียสละทรัพย์ แรงงาน เวลา และก าลังสติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 11. ความมีน้ าใจ หมายถึง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอ้ืออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล แสดง
น้ าใจดีต่อผู้ อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
 12. ความเมตตากรุณ า  หมายถึง ความรักใคร่และเอ็นดู  ปรารถนาจะให้ผู้ อ่ืน เป็นสุข                     
มีความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์  รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้ อ่ืน  สามารถแสดงออกได้โดย                    
การช่วยเหลือทั้งทางการกระท าหรือวาจา 
 13. ความสุภาพ หมายถึง เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมา
คารวะอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ านาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจา
และท่าทางและวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
 14. ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนอบน้อม โดยการทางกายและทางวาจา 
 15. ความกตัญญู คือ ความรู้สึกส านึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่มีต่อ
ตนเองกตเวที คือ การแสดงออกเพ่ือการตอบแทนบุญคุณ ความกตัญญูกตเวที จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณ
แล้วท าตอบแทนบุญคุณให้ปรากฏ 
 16. ความพอเพียง หมายถึง ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรม 
 17. การประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า              
ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น พอสมควรแก่ฐานะ รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้             
คิดก่อนซื้อ เก็บออมรู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
 18. มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมภาคผนวก 4 
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1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based  Learning  :  PBL) 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิด
ปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้าความรู้พื้นฐาน ที่เก่ียวข้องกับปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดย
ผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน แต่อาจใช้ ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา 

นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้คิดเป็น ท าเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และ  
สามารถเรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าทักษะจาก 
การเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิต  

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์
ตรง จากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ ไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะ
น าไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด 
constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อน
กลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม น าไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบ
หรือสร้างความรู้ใหม่ บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้  

นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการสร้างเงื่อนไขส าคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
กล่าวคือ  

1. การเรียนรู้สิ่งใหม่จะได้ผลดีขึ้น ถ้าได้มีการเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่  

2. การเรียนรู้เนื้อหาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาจะท าให้  
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น  

3. เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มย่อย การได้แสดงออก แสดง        
ความ คิดเห็นหรือ อภิปรายถกเถียงกันจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้น  

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบ สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โลก เป็น บริบทของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมา
จากกระบวนการท างาน ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก  
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สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  คือ  ปัญหา เพราะปัญหาที่ดีจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่แสวงหาความรู้ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องค านึงถึง
พ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประสบการณ์ความสนใจและภูมิหลังของผู้เรียน เพราะคนเรามี
แนวโน้มที่จะ สนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว สนใจสิ่งที่มีความหมายและความส าคัญต่อตนเองและ
เป็นเรื่องที่ตนเอง สนใจใคร่รู้ ดังนั้นการก าหนดปัญหาจึงต้องค านึงถึงตัวผู้ เรียนเป็นหลักรวมถึง
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียนด้วย  

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้า
กับ ปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  

วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้แก่  

1. ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถน าไปใช้ได้  
2. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การให้ เหตุผล และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี

ประสิทธิผล  
3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  
4. ผู้เรียนสามารถท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู้จะนานขึ้น  
 

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 1. ใช้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นใน            
การ แสวงหาความรู้ปัญหาที่เหมาะสมกับการน ามาจัดกิจกรรมควรมีลักษณะดังนี้  
 1.1 เป็นเรื่องจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของ  
ผู้เรียนหรือผู้เรียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปัญหานั้น  
 1.2 ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ อาจตื่นเต้นบ้าง เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว เป็น  
ปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ หรือผู้เรียนเกิดความสับสน  
 1.3 เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอสาหรับการค้นคว้าได้ฝึกทักษะ 
การตัดสินใจโดยข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร ตรรกะ เหตุผล และตั้งสมมติฐาน 
  1.4 เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ สอดคล้องกับเนื้อหา/แนวคิดของหลักสูตร มีการสร้าง  
ความรู้ใหม่ บูรณาการระหว่างบทเรียน น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
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  1.5 ปัญหาซับซ้อนที่ก่อให้เกิดการท างานกลุ่มร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท าโดยเชื่อมโยงกันไม่
แยกส่วน เหมาะสมกับเวลา เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ใหม่  
 1.6 ชักจูงให้เกิดการอภิปรายได้กว้างขวาง ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมที่ยัง
ไม่มีข้อยุติ เป็นปลายเปิด ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน มีหลายทางเลือก/หลายค าตอบ สัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้  
มาแล้ว มีข้อพิจารณาที่แตกต่าง แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย  
 1.7 ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหากใช้ข้อมูลโดยล าพัง  คน
เดียวอาจท าให้ตอบปัญหาผิดพลาด  
 1.8 ปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง  ถูกต้อง  แต่ผู้เรียนไม่เชื่อจริง ไม่สอดคล้องกับความคิดของ  
ผู้เรียน  
 1.9 ปัญหาที่อาจมีค าตอบหรือแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทาง ครอบคลุมการเรียนรู้ 
ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา  
 1.10 ปัญหาที่มีความยากความง่ายเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน  
 1.11 ปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องการการส ารวจ ค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล
หรือ ทดลองดูก่อน ไม่สามารถท่ีจะคาดเดาหรือท านายได้ง่ายๆว่าต้องใช้ความรู้อะไร  
 1.12 ปัญหาที่ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา  
 1.13 ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการระบุปัญหา เช่น ข้อความบรรยาย รูปภาพ วีดีทัศน์สั้นๆ  
ข้อมูลจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์  
 2. บูรณาการเนื้อหาความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้น  
 3.  เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ  
 4.  เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีครูหรือผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ เรียนร่วมกันสร้าง 
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม  
 5.  ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ และเรียนโดยการก ากับตนเอง (Self-directed learning) 
กล่าวคือ 
   5.1  สามารถประเมินตนเองและบ่งชี้ความต้องการได้  
   5.2 จัดระบบประเด็นการเรียนรู้ได้อย่างเที่ยงตรง 
   5.3 รู้จักเลือกและใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
   5.4 เลือกกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา ที่ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ  
   5.5 บ่งชี้ข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องได้ และคัดแยกออกได้อย่างรวดเร็ว  
   5.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เชิงวิเคราะห์ได้  
   5.7  รู้จักขั้นตอนการประเมิน  
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น
ปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ  
  1. จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก (ประมาณ 3-5 /8-10 คน)  
  2. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ ควรมีลักษณะ
คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบได้หลายค าตอบ โดยค านึงถึง  
การเชื่อมโยงความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้ เดิม ความซับซ้อนของปัญหาจากง่ายไปสู่ยาก ระดับและ
ประสบการณ์ผู้เรียน เวลาที่ ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ด าเนินการ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล  
 ขั้นที่  2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ                     
ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาได้  
  3. ผู้เรียนท าความเข้าใจหรือท าความกระจ่างในค าศัพท์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหานั้น เพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกัน 
  4. ผู้เรียนจับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือระบุปัญหาในโจทย์วิเคราะห์ หาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
ความ จริงที่ปรากฏในโจทย์ แยกแยะข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จับประเด็นปัญหาออกเป็น
ประเด็นย่อย  
  5. ผู้เรียนระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อภิปราย แต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็นอย่างไร เกิดขึ้น
ได้ อย่างไร ความเป็นมาอย่างไร โดยอาศัยพื้นความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่  
  6. ผู้เรียนร่วมกันตั้งสมมติฐานเพ่ือหาค าตอบปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญ
ของ สมมติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล  
  7. จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ผู้เรียนจะประเมินว่ามีความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้หรือ
ขาด ความรู้ และความรู้อะไรจ าเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ 
ขั้นตอนนี้กลุ่ม จะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป  
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย  
  8. ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพ่ิมเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือต ารา  
วารสาร สื่อการเรียนการสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรือ 
ปรึกษาผู้รู้ในเนื้อหาเฉพาะ เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องโดย  
   - ประเมินแหล่งข้อมูล ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล  
   - เลือกน าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงว่าตรงประเด็นเพียงพอที่จะแก้ปัญหาอย่างไร  
   - หาประเด็นความรู้เพิ่มเติม ถ้าจ าเป็น  
   - สรุป เตรียมสื่อ เลือกวิธีน าเสนอผลงาน 
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 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  9. ผู้เรียนน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้
เหมาะสม กับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลักการทั่วไปโดย  
   - น าเสนอผลงานกลุ่มด้วยสื่อหลากหลาย  
   - สะท้อนความคิด ให้ข้อมูลย้อนกลับ อภิปราย ท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างกลุ่ม ถึงกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การสร้างองค์ความรู้ ใหม่  
   - สรุปภาพรวมเป็นความรู้ทั่วไป  
 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ  
  10. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามี
ความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่ม
ช่วยกันสรุป องค์ความรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง  
  11. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

 1. ท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า  
 2. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มิได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยตรง  
 3. ใช้ทักษะการตั้งค าถามที่เหมาะสม  
 4. กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการกกลุ่ม ให้กลุ่มด าเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหา เป็นฐาน  
 5. สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและเน้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้เรียน  
 6. กระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น  
 7. สนับสนุนให้กลุ่มสามารถตั้งประเด็นหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้/แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับ  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ครูก าหนด  
 8. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินว่าถูกหรือผิด  
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประเมินทักษะของผู้เรียนและกลุ่ม 
พร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

ข้อพึงระมัดระวัง  

 “การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” ( Problem-based Learning) ไม่ใช่ “การสอนแบบ แก้ปัญหา” 

(Problem solving method) ซึ่งเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น สอนเนื้อหาไปบางส่วน ก่อน จากนั้น
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ก็ทดลองให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบ แก้ปัญหาไม่ใช่การ

สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวน าทางให้

ผู้เรียน ไปแสวงหา ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบค าตอบของปัญหาดังกล่าว กระบวนการ

หาความรู้ด้วย ตนเองนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem solving skill)  

๒. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

              การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนามาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษท่ี 20 ที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่

เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือ  “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่งหมายถึง

รูปแบบการเรียนการสอน   ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้

ของผู้เรียน  

"ใช้กิจกรรมเป็นฐาน" หมายถึงเอากิจกรรมเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้

บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด   

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด   
 2. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเองมากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการท่องจ า 
 3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องนอกห้องเรียนอีกด้วย  
 4. ได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เคียงกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น แต่ได้ผลดีกว่าในการพัฒนา
ทักษะ  ด้านการคิดและการเขียนของผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรู้แบบนี้มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ซึ่งเป็น
การเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
 6. มุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และเข้า
ร่วมในการแก้ปัญหา และยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูมทั้งในด้าน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย 
  
หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
     1.  ให้ความสนใจที่ตัวผู้เรียน 
     2.  เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติที่น่าสนใจ   
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     3.  ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
    4.  ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียน 
     5.  ไม่มีการสอบ แต่ประเมินผลจากพฤติกรรม ความเข้าใจ ผลงาน 
        6.  เพ่ือนในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการเรียน 
        7.  มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิด และเสริมสร้างความ 
            มั่นใจในตนเอง   
 
ประเภทของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีใช้กิจกรรมเป็นฐานมีหลากหลายกิจกรรม การน ามาใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้นๆ ว่ามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือพัฒนาใน
เรื่องใด โดยทั่วไป สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 

1. กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory) ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวม สั่ง   
สมความรู้ ความคิดรวบยอด และทักษะ 

2. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวม สั่งสม      
ประสบการณ์โดยผ่านการปฏิบัติ หรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ได้แก่กิจกรรมที่เก่ียวกับ การน าเสนอ 
การเสนอผลงาน 

    
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นิยมใช้  

- การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion ) ที่กระท าได้ทั้งในห้องเรียนปกติ และการอภิปราย
ออนไลน์  

- การอภิปรายกลุ่มย่อย  (Small Group Discussion)     

- กิจกรรม “คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน” (think-pair-share)   

- เซลการเรียนรู้ (Learning Cell)    

- การฝึกเขียนข้อความสั้นๆ  (One-minute Paper)  

- การโต้วาที (Debate) 

- บทบาทสมมุติ  (Role Play) 

- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ (Situational Learning) 

- การเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning group)   

- ปฏิกิริยาจากการชมวีดีทัศน์ (Reaction to a video)   

- เกมในชั้นเรียน (Game)   
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- แกลเลอรี่ วอล์ค (Gallery Walk)   

- การเรียนรู้โดยการสอน (Learning by Teaching) ฯลฯ 
                               

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
 
ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
           การเรียนรู้  (Learning)  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องกันของกลุ่มคนเล็ก ๆ  เพ่ือ
ร่วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน  แบ่งปันความรู้  และประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ท าความเข้ าใจ ร่วมกัน
พัฒนาแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับงาน และน าไปลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจริง โดยลักษณะเฉพาะ
ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   (Action Learning) มีดังนี้ 
          1. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือการเรียนรู้ที่มีการน าปัญหาในการ
ท างานมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้อีกทั้งต้องมีการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อท้ังผู้เรียนรู้เองและองค์กรด้วย 
          2. เป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนคือการเรียนที่ต้องมีการประชุม
ระดมสมองเพ่ือหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการด าเนินการเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในลักษณะทีมงาน
ย่อยท่ีมีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการท างานร่วมกัน 
          3. เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน าคือการเรียนรู้ที่ต้องมีการเสนอแนะและให้
ข้อคิดเห็นเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของด าเนินการ 

องค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 1. ปัญหา (Problem) Action Learning สร้างขึ้นจากปัญหา (โครงการ ความท้าทาย ประเด็น
ปัญหา หรือ งาน) ทางแก้ ซึ่งเป็นความส าคัญอย่างสูงต่อเอกัตบุคคล ทีม และหรือองค์การ ปัญหาควร
เด่นชัด อยู่ในความรับผิดชอบของทีม และให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ การเลือกปัญหาเป็นหลักเบื้องต้นของ 
Action Learning เนื่องจากเราเรียนรู้เมื่อแบกรับการกระท าบางอย่าง ซึ่งสามารถสะท้อนความคิดในการ
กระท านั้นๆ ปัญหาให้กลุ่มได้เน้นบางอย่างที่เป็นจริงและส าคัญ นั่นก็คือตรงประเด็นและมีความหมายต่อ
กลุ่ม ปัญหาสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้  
 2. กลุ่ม  (Group of 4-8 people) หลักของ Action Learning คือ กลุ่ มการเรียนรู้  กลุ่ ม
ประกอบด้วยคนสี่ถึงแปดคนที่มาร่วมกันส ารวจปัญหา ขององค์กร  การประกอบกันเข้าของกลุ่ม
หลากหลายและมีพ้ืนฐานประสบการณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน  เพ่ือให้กิดมุมมองแตกต่างและได้รับจุด
มองใหม่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของ Action Learning กลุ่มอาจประกอบด้วยคนที่มาจากต่างองค์การ
หรืออาชีพ เช่น ผู้ส่งมอบหรือลูกค้าของบริษัท ก็ได้  
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  3. กระบวนการตั้ งค าถามและการไตร่ตรอง (สะท้อนความคิดและการฟัง) Reflective 
questioning and Listening) โดยการเน้นที่ค าถามที่ถูกต้องมากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง Action Learning 
เน้นสิ่งที่คนไม่รู้ เท่ากับสิ่งที่ตนรู้ กระบวนการ Action Learning แก้ปัญหาด้วยการถามค าถามเป็นสิ่งแรก 
เพ่ือให้เห็นลักษณะอย่างชัดเจนของปัญหา แล้วจึงสะท้อนความคิดหรือคิดไตร่ตรอง   แล้วระบุทางแก้ที่
เป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือกระท าการ 
 4. ลงมือปฏิบัติ  ส าหรับผู้ทุ่มเทให้กับ Action Learning การเรียนรู้ที่แท้จริงจะไม่เกิดเลยหาก
ไม่ได้กระท าการ เนื่องจากไม่ม่ันใจว่าความคิดหรือแผนการจะทรงประสิทธิผล  จนกระทั่งลงมือด าเนินการ 
ดังนั้น สมาชิกกลุ่ม Action Learning ต้องลงมือกระท าการ ฝ่าฟันกับการเปลี่ยนแปลงส าคัญใดใดใน
สภาพแวดล้อม หรือฝ่าฟันกับการขาดสารสนเทศที่ส าคัญของกลุ่ม การกระท าจะเพ่ิมพูนการเรียนรู้ 
 5. การมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ (Commitment to Learning) ใน Action Learning การเรียนรู้
ส าคัญเท่าการปฏิบัติ ไม่ได้เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น  แต่ให้ความส าคัญแก่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ระดับบุคคล กลุ่มและองค์กร  ยิ่งกลุ่มได้พัฒนาความรู้ ความสามารถมากเพียงใด  คุณภาพของกาดร
ปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นตามตัว 
  6. ผู้ชี้น า (Action Learning Coach) ผู้ให้ค าชี้น าในการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความส าคัญกับ
กลุ่มเพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มด าเนินการไปตามแนวทางที่ถูก  ซึ่งจะช่วยในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ โดย
จะกระตุ้นให้ตั้งประเด็น และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 

รูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 ได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning)  และได้ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติไว้หลายท่าน  ในที่นี้  จะกล่าวถึงรูปแบบ               
การเรียนรู้จากการปฏิบัติของ นายประสิทธิ์  ชุมศรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ซึ่งได้ศึกษาและวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไว้  10  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  เตรียมความพร้อมบุคลากร 
 ขั้นตอนที่  2  ก าหนดประเด็นปัญหา 
 ขั้นตอนที่  3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปัญหาและหา
สาเหตุและหาทางแก้ปัญหา 
 ขั้นตอนที่  4  สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ สกัดความรู้ที่อยู่ภายใน  
(Tacit Knowledge) 
 ขั้นตอนที่  5  สร้างผลงานที่เป็นวิธีการอย่างมีระบบหรือนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาโดยบุคลากร
น าไปทดลองใช้  ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุง 
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 ขั้นตอนที่  6  เสนอผลงานร่วมกัน  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงงาน 
 ขั้นตอนที่  7  น าผลงานที่เป็นนวัตกรรมไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่  8 ประเมินผลและผู้วิจัยสรุปผลงาน  สรุปผลการเรียนรู้ สรุปนิยามการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ จากการปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่  9  ประเมินค่านิยมที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่  10  เผยแพร่ผลงาน  
 
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ/กับการประยุกต์ใช้ 

 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action  Learning)  เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเรา
ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเองตามความสนใจ  ความถนัด และศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระท า  จะท าให้เกิดความเชื่อมั่น เป็น
แรงจูงใจให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป  มีความสุขที่จะเรียน 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action  Learning)  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากเพราะเหตุว่ามิได้มีการเรียนรู้เฉพาะในส่วนแนวคิด ทฤษฎีอย่าง
เดียว แต่ยังเป็นการน าประเด็นปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเข้าสู่กระบวนการขบคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหานั้นด้วย  ซึ่งประโยชน์ที่ได้โดยตรง คือผู้เรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดนั้น ๆ  อย่าง
ลึกซึ้งมากกว่าในต ารา  หรือจากผู้สอนเพียงด้านเดียว แต่ยังได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสภาพความเป็นจริงที่
สอดคล้องกับแนวคิดที่เรียกว่า  Learning  by  doing  คือการเรียนรู้ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้              
การเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action  Learning)  เป็นวิธีการที่จ าเป็นต้องท างานเป็นทีม  คือ 
การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การป้อนข้อมูลย้อนกลับ  ตลอดจนการสื่อสารที่
ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกัน  เป็นผลดีในการสร้างความสามัคคี  และการท างานเป็น
กลุ่ม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน ผลที่ได้รับจะเป็นผลส าเร็จ และความภาคภูมิใจของแต่ละคน และ
น าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action  Learning)  เป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning  Organization) โดยต้องมีการสร้างพลวัติการเรียนรู้  (Learning  dynamics)  ให้
เกิดขึ้น  ซึ่งต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  บุคลากรมีความกระตือรือร้น สนใจ  ใฝ่รู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ บุคลากรมีการคิดอย่างเป็นระบบ  บุคลากรมีแบบแผนทางความคิด  ไม่ยึดติด
กับความเชื่อทัศนคติเดิม  มองโลกอนาคต  บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี                     
การสนทนาเป็นที่เปิดเผย  มีรูปแบบการเรียนรู้หลายรูปแบบ  เช่น  เรียนรู้จากการปรับตัว  เรียนรู้จาก  
การคาดการณ์  และที่ส าคัญต้องมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   (Action  Learning)   
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ภาคผนวก  1 

สื่อ PowerPoint การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า 

 

 

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



      85 

            

 

 
  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



     86 
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ภาคผนวก  2 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
วันแรกของการอบรม 

08.00-08.45 น. ผู้เข้าอบรมรายงานตัว/รับเอกสาร 
08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการอบรม/บรรยายพิเศษ โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
09.30-10.30 น. ความส าคัญและความเป็นมา..ท าไม ? ต้องมีโรงเรียนคุณธรรม 
10.30-12.00 น. กลุ่มสัมพันธ์...น าสู่โรงเรียนคุณธรรม 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
    @ คุณธรรม จริยธรรม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? 
    @ ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม ตามใบงานที่ 1-2 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

    @ การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
    @ ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมกลุ่ม ตามใบงานที่ 3-5 

16.00-16.30 น. ผู้เข้าอบรมจัดท าผังความคิด “คุณธรรมอัตลักษณ์” 
มอบหมายภารกิจ 

วันที่สองของการอบรม 
08.30-09.30 น. ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ “กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” 

เชื่อมโยงกิจกรรม ตามใบงาน 1-5 
09.30-10.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” โดย

วิทยากร : ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
10.00-12.00 น. กิจกรรมสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

    @ ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมกลุ่ม ตามใบงานที่ 6 
    @ ผู้เข้าอบรมจัดท าผังความคิด “โครงงานคุณธรรม”  

  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. กิจกรรมตลาดนัด “โครงงานคุณธรรม กับ โครงงานที่ชอบและใช่เลย” 

    @ ผู้เข้าอบรมน าเสนอโครงงานคุณธรรม 
    @ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มองค์ความรู้ 

15.00-15.15 น. ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) 
15.15-16.00 น. มอบนโยบาย มอบหมายภารกิจ 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ/ปิดการอบรม 

หมายเหตุ 1. ตารางการอบรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

             2. เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ภาคผนวก  3 

แบบประเมินผล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
วันที่ .................................. ณ ..................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ                   ชาย    หญิง 

สถานภาพ      ผู้บริหาร    คร ู  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการอบรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

     

2. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพครูแกนน า 

     

3. ความเข้าใจด้านเนื้อหา และกระบวนการที่
ใช้ในการอบรม 

     

- สาระของคุณธรรมและจริยธรรม      
- การค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

     

- การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์      
- การท าโครงงานคุณธรรม      
- แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน 
สู่โรงเรียนคุณธรรม 

     

- แนวทางการนิเทศติดตามโรงเรียน      
- การน าเสนอผลงานกลุ่ม และรับฟัง 
ข้อแนะน าจากวิทยากร 

     

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4. ความเข้าใจแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน 

     

5. โอกาสในการซักถาม แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

6. ด้านภาพรวมของการจัดอบรม      
- ความเหมาะสมของจ านวนวันในการจัด 
อบรม 

     

- ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ             
การอบรม 

     

- ความเหมาะสมของวิทยากรอบรม      
- การให้ข้อมูล / ตอบข้อซักถาม / อ านวย 
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 

     

- ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดอบรม      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................ ............................. 
 
 

- ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม - 
  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



      91 

           

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

ภาคผนวก  4 

การเฉลยใบงานและแบบทดสอบ 

ใบงานที ่1 แบบทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม 
 
1. คุณธรรม 5. คุณธรรม 9. จริยธรรม 13. คุณธรรม 17. คุณธรรม 
2. จริยธรรม 6. คุณธรรม 10. คุณธรรม 14. คุณธรรม 18. จริยธรรม 
3. คุณธรรม 7. จริยธรรม 11. จริยธรรม 15. จริยธรรม 19. จริยธรรม 
4. จริยธรรม 8. คุณธรรม 12. จริยธรรม 16. จริยธรรม 20. จริยธรรม 

 
แบบทดสอบที่ 1 วัดความรู้ความเข้าใจ 

 
ตอนที่  1 

1.  4.  7.  10. × 13.  
2. × 5.  8.  11.  14. × 
3. × 6.  9. × 12. × 15.  

ตอนที่  2 1. ก 3. ข 5. ก 7. ก 9. ค 
2. ค 4. ค 6. ข 8. ค 10. ข 

 

แบบประเมินตนเอง 

ข้อ ระดับความสามารถ 
 ก ข ค ง 

ข้อที่  1 1 2 3 4 
ข้อที่  2 4 3 2 1 
ข้อที่  3 2 4 3 1 
ข้อที่  4 3 4 1 2 
ข้อที่  5 2 3 1 4 

 

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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รายชื่อคณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4      
นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 

คณะผู้จัดท า        

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
นายวรากุล  ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                
นายยนต์  ม่วงโมด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว 
นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย      

 นายสงัด  ดุษฎีวิทิต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ       
 นางบุษกร  สุริยา   ครูโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)    
 นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)      
 นางกิ่งกาญจน์  ค าวงศ์ปิน   ครูโรงเรียนวัดกู่ค า                                        
 นายสมควร  เขียมสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                     
 นางสาวจตุพร  ศิลาเดช ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ         
 นางสาวอังคณารัตน์  สีดา       ครูโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 
 นางสาวอมรรัตน์  แสงจันทร์   ครูโรงเรียนวัดทุ่งศาลา 
 นางสาวพรทิพา   ตาอ้าย   ธุรการโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 

จัดท ารูปเล่ม/พิสูจน์อักษร 

นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
นางสาวจตุพร  ศิลาเดช ครโูรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  
นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี ครูโรงเรียนวัดศรีดอนชัย 

ออกแบบปก 

     หจก.กราฟฟิก ล าพูน          213 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

คู่มือการอบรมพัฒนาครู : การพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม 
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