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จดัท าโดย 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๖ 

โครงงานโรงเรยีนคณุธรรม ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

โรงเรยีนวดับางไกรนอก (แยม้พรอ้มอปุถมัภ)์ 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุเีขต ๑ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 โครงงานห้องเรียนหัวใจสีขาว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561 เป็นโครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ท่ี
เกิดจากการระดมความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๖ และครูประจ าช้ันนางสาวพินทุสร แสงเนตร
และนางสาวรวงทอง มาตผล ได้เล็งเห็นปัญหา ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ เพราะก าลังเข้าสู่วัยรุ่น มีความรู้สึกอยากรู้อยากกลอง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวงจึงได้จัดท าโครงงานห้องเรียนหัวใจสีขาวขึ้นมาโดยให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนในการขับเคล่ือนและด าเนินทุกคน 

 ขอขอบพระคุณ นางสาลินี  สุขศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีได้เปิดโอกาสให้กับพวกเราในการจัดท าโครงงานในครั้งนี้ 
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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
โครงงานคณุธรรม 

 
ชื่อโครงงาน โครงงานห้องเรียนหัวใจสีขาว 
ความส าคัญของการท าโครงงาน 

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และ
ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวท่ีเกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ทุกคนให้เจริญเติบโตงดงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  ถ้านักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
แล้ว จะสามารถการปูองกันและช่วยเหลือตัวเองแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ไม่ให้ตนเอง
เข้าเกีย่วข้องหรือมีพฤติกรรมเส่ียง ผลกระทบจากแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เหล่านั้นได้ 

การพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข  
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การทะเลาะวิวาทและให้ห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวง  
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างเมาะสมนั้นจะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวง  จึงเป็นท่ีมาของโครงงาน
ห้องเรียนหัวใจสีขาว 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อใช้หลักค าสอนของศาสนา ขัดเกลาจิตใจของนักเรียน ให้มีสุขภาพจิตท่ีดี จิตใจเบิกบาน ร่าเริง 

แจ่มใส 
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง  

ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป 
๓. เพื่อใหน้ักเรียนเกิดภูมิคุ้มกันท่ีดีกับตนเองสามารถน าหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใน 

ชีวิตประจ าวัน ห่างไกลจากอบายมุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ คน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา  ๓  เดือน)   
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1. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก 
อบายมุข 

 เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา  ๖ ,๑๒ เดือน)  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปูองกันตนเองให้ห่างไกลจาก 

อบายมุข 
2. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน น าความรู้ความไปเผยแพร่ต่อครอบครัวโรงเรียน ชุมชนและบุคคลอื่นให้ 

ห่างไกลจากอบายมุข 
3. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมสาธารณะ  

แผนการด าเนินโครงงาน 
๑. ประชุมเพื่อช้ีแจงแผนการท างานและมอบหมายหน้าท่ี 
๒. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงงาน 
๓. ติดตามและประเมินผล 
๔. สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
๕. เผยแพร่ผลการด าเนินโครงงาน 

งบประมาณ 
๑. กระดาษชาร์ตสี  ๔๐ บาท 
๒. กระดาษ A๔   ๘๐ บาท 
๓. สีเมจิก   ๕๐ บาท  
๔. ฟิวเจอร์บอร์ด            ๓๐ บาท 
๕. อื่น ๆ   ๑๐๐ บาท 

รวม  ๓๐๐ บาท 

หลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอน ที่น ามาใช้ 
๑. ศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีความสงบสุข เกิดศานติสุข ไม่มีเวรภัยต่อกัน

และกันหลักธรรมท่ีจะท าคนให้เป็นให้เต็มคนอันยังผลให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขมีความสงบสุขนั้นก็คือ เบญจ
ศีลเบญจธรรม อันได้แก่ 

๑.1 ปาณาติปาตา เวระมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การท าร้าย 
ร่างกายคนและสัตว์ แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สัตว์อื่น 

๑.2 อทินนาทานา เวระมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ 
ด้วยอาการแห่งขโมยหรือโจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จ้ี ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง ปลอม 
ตระบัด เบียดบัง สับเปล่ียน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาค
ทาน และเคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 

๑.3 กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
๑.4 มุสาวาทา เวระมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่ค าปด ทวนสาบาน  
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ท าเล่ห์กระเท่ห์ มารยา ท ากิเลส เสริมความส ารวมค าพูดเสียดแทง สับปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ และคืนค า 
แล้ว เป็นผู้รักสัจจะจะพูดแต่ค าสัตย์จริงด้วยความจริงใจและปรารถนาดี มุ่งหวังดีต่อผู้ฟัง 

๑.5 สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวระมณี เจตนาเป็นเครืองงเว้นจากการดื่มน้ าเมาอันเป็น 
ท่ีต้ังแห่งความประมาท อันได้แก่ น้ าสุรา เมรัย เครื่องด่ืมมึนเมาอื่น ๆ และการเสพยาเสพติดอื่นๆ เช่น ฝ่ิน 
เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า หรือแม้แต่บุหรี่ แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการประกอบกิจการท้ังปวง 
และเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตในการงาน ในวัย ในเพศ 

๒. สังคหวัตถุ ๔ 
หมายถึง หลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็น 

หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
๒.๑ ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคล 

อื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝุายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว 
เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์ส่ิงของท่ีเราหามาได้ มิใช่ส่ิงจีรังยั่งยืน เมื่อเราส้ินชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน า
ติดตัวเอาไปได้ 

๒.๒ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ 
คายก้าวร้าว พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการท่ีจะพูดให้เป็นปิยวาจา
นั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้  เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค า
หยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๒.3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
๒.๔ สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมท้ังยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจ
ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 

๓. อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ี

ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ 
๓.๑ ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นส่ิงท่ี ตนถือว่า ดีท่ีสุด ท่ีมนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็น 

ก าลังใจ อันแรก ท่ีท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
๓.๒ วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จน 

ประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 
๓.๓ จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดท้ิง ส่ิงนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ท าส่ิงซึ่งเป็น วัตถุประสงค์  

นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มท่ี 
๓.๔ วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้ง 

ยิ่งๆ ข้ึนไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มท่ี 
 
 

๔. พรหมวิหาร 4 
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พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน 
เป็นหลักธรรมประจ าใจท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่ 

๔.1 เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข ความสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้น
ได้ท้ังกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภค ความสุขเกิด
จากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการท างานท่ีปราศจากโทษ เป็นต้น 
     ๔.2 กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ ส่ิงท่ีเข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่
สบายกายไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 
กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
        - ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้ ความ
แก่และความตายส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปล่ียนแปลงทางร่างกายอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 
        - ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีอยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อปรารถนาแล้วไม่
สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับส่ิงอันไม่เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากส่ิงอันเป็นท่ีรัก ก็เป็นทุกข์ รวม
เรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

๔.3 มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ค าว่า "ดี" ในท่ีนี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 
ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุูงซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน 
เช่น เห็นเพื่อนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลน หรือหมึกไปปูาย
ตามเส้ือกางเกงของเพื่อนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะ เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนท่ีมีมุทิตา เพราะ
จะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 

๔.4 อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครท าดี
ย่อมได้ดี ใครท าช่ัวย่อมได้ช่ัว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าส่ิงใดไว้ส่ิงนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า เมื่อ
เราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางท่ีเป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องท่ีเกิดขึ้น เราควรมีความ
ปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
          

๕. มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค ) 
แนวทางด าเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์  เรียกว่า 

อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติท่ีมีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับตกอยู่ใต้อ านาจ ความอยากแห่ง
ใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา คือทางด าเนินสายกลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ท่ีแล้ว  ค า
ว่ามรรค แปลว่าทาง ในท่ีนี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจาก
ทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบข้ึนใส่ตนด้วยอ านาจของอวิชชา  มรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอัน
เดียวกันท้ังแปดอย่างดุจเชือกฟั่นแปดเกลียว องค์แปดคือ 

๕.1 สัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจถูกต้อง 
๕.2 สัมมาสังกัปปะ คือความใฝุใจถูกต้อง 
 ๕.3 สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง 
 ๕.4 สัมมากัมมันตะ คือการกระท าถูกต้อง 
 ๕.5 สัมมาอาชีวะ คือการด ารงชีพถูกต้อง 
 ๕.6 สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง 
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 ๕.7 สัมมาสติ คือการระลึกประจ าใจถูกต้อง 
 ๕.8 สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง 

๖. พระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 

 

๗. พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความซื่อสัตย์”  
“คนท่ีไม่มีความสุจริต คนท่ีไม่มีความ มั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะ สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมท่ี

ส าคัญอันใดได้ ผู้ท่ีมีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ท่ีเป็นคุณ เป็นประโยชน์
แท้จริงได้ส าเร็จ..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

"…ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานขอความ ดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้ เกิดมีขึ้นในตนเอง 
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์ และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญมั่นคง..."  ความตอนหนึ่ง ในพระบรม
ราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑ 
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๘. พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความรับผิดชอบ” 
"...การที่ประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็น ผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย์ 

สุจริต เป็นรากฐานส าคัญ และพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์ให้เกิด แก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย..."ความตอน
หนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นท่ี  ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๔๙๙ 

๙. พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความพอเพียง” 
“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว 

ช่วยปูองกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า  การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผู้ประหยัดเท่านั้น ยัง
จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจช้ันท่ีสูงขึ้นโดย
ล าดับต่อไป” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่
20 ธันวาคม 2516 

๑๐. พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความกตัญญู” 
การด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือ คนดี หรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีกตัญญูกตเวที

ย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักด์ิศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น เพราะได้ปฏิบัติธรรมอันถือ
เป็นมงคลยิ่ง ข้อหนึ่ง คือ ความกตัญญู บุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ความคิดและ
ความเช่ือตามวัฒนธรรมไทยนั้น สรรเสริญผู้มีความกตัญญูและต าหนิผู้ท่ีไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นเป็นอย่างมาก คน
ไทยมีความเช่ือว่าผู้ท่ีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความส าเร็จในชีวิต 
ส่วนผู้ท่ีเนรคุณนั้นจะประสบความวิบัติเป็นท่ีรังเกียจในสังคม ได้มีการเปรียบเทียบว่า คนท่ีเนรคุณนั้น  เป็นคน
ไร้ค่ามีจิตใจกระด้างดังเนื้อหิน เขาจะกรุณาคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อคนท่ีมีบุญคุณต่อเขา ยังท าให้เขา  ส านึก
ไม่ได้ กตัญญู เป็นธรรมอันเป็นมงคลท่ี 25 ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยเน้นให้น าไปพัฒนาคุณสมบัติของคนดี
แปลตาม ตัวหนังสือคือผู้รู้ว่า คนอื่นท าความความดีอะไรไว้แก่ตนบ้าง เอาความหมายส้ันๆ ว่า "ผู้รู้คุณคน" การ
รู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการคุณท่ีผู้อื่นท าให้ตนเองนับถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่ง
ในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักค าสอนว่า การท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้ มีคนท าดีให้กับเราแล้ว และเราได้รับผลประโยชน์จากการท าดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
และความสุข แต่เรารับรู้แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อ
กัน 

ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอบายมุข ภูมิคุ้มกันในตัวเอง รู้จักผิดชอบช่ัวดี ห่างไกลอบายมุข 
และส่ิงเสพติดต่างๆ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองท่ีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายในกิจกรรมโครงงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยท ากิจกรรมสาธารณะท าประโยชน์ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ปกครอง และชุมชนโดยการเผยแพร่ความรู้และขับเคล่ือน
โครงงานไปสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนต่อไป 
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วิธีวัดและประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

       เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน 

-ประเมินจากใบลงช่ือ 
ผู้เข้าร่วมโครงงาน 

ใบลงช่ือผู้เข้าร่วมโครงงาน 

       เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอบายมุข 

- ประเมินจาก
แบบทดสอบความเข้าใจ 

แบบทดสอบความเข้าใจ 

๒. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง รู้จักผิดชอบช่ัวดี 
ห่างไกลอบายมุข และส่ิงเสพติดต่างๆ 
 

- ประเมินจากเล่ม
บันทึกหัวใจสีขาว 
- ประเมินจากแบบ
สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกหัวใจสีขาว 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การ
สาธารณะท าประโยชน์ 

- ประเมินจากบันทึก
หัวใจสีขาว 
- ประเมินจากแบบ
สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกหัวใจสีขาว 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การเผยแพร่ความรู้และเป็นแกนน าในการให้
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนให้ห่างไกลจาก
อบายมุข 

- ประเมินจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น ปูายนิเทศ แผ่นพับ 
เป็นต้น 
- ประเมินจากแบบ
บันทึกหัวใจสีขาว 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกหัวใจสีขาว 

 
ผู้รับผิดชอบ  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ท่ีปรึกษาโครงงาน คุณครูพินทุสร แสงเนตร 
   คุณครูรวงทอง มาตผล  
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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