
  



โครงงานคุณธรรมเร่ือง 
 

ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา 
The Klangdon volunteer  

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
 

๑. เด็กหญิงณัฐริกา  กงแก้ว   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๒.เด็กหญิงนิชาดา  ศรีงามเมือง      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๓.เด็กชายณัฐพงศ์  หล่ออุดมพนัธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๔. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคสุวรรณ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
๕. เด็กหญิงกนกรัตน์ เชียงกุล    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
 
 
 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 

นางสาวศิริรักษ์  ไหมล้วน 
นางสาวจามจุรี  อินกนัยา 

 
    

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

 



โครงงานคุณธรรมเรื่อง 
 

ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ดี) มีจิตอาสา 
The Klang Don volunteer  

 

ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
 

๑. เด็กหญิงนิชาดา  ศรีงามเมือง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒   ตำแหน่ง ประธาน 
๒. เด็กหญิงณัฐริกา  กงแก้ว        นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒   ตำแหน่ง รองประธาน 
๓. เด็กชายณัฐพงศ์  หล่ออุดมพันธ์    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒    ตำแหน่ง สมาชิก 
๔. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคสุวรรณ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓    ตำแหน่ง สมาชิก 
๕. เด็กหญิงกนกรัตน์ เชียงกุล   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๓    ตำแหน่ง เลขานุการ 

 
พระสงฆ์ที่ปรึกษา 

พระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน  
ท่ีอยู่ วัดแจ้งเจริญดอน ๒๒ หมู่ ๑ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางดวงสมร  ราวุธกุล  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๘๘๘๑๔ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี   

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
นางสาวศิริรักษ์  ไหมล้วน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๐๙๘๙๔๓๔ 
นางสาวจามจุรี  อินกันยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๑๔๖๙๙๓๖ 

e-mail : jamjuryin@gmail.com 
    

โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขแฟกซ์ ๐๓๘ – ๓๙๐๕๗๙  
E-mail: wichakanklandon@gmail.com  เว็บไซต์ : www.anubanwatklangdon.ac.th 

  

mailto:wichakanklandon@gmail.com


กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน มีจิตอาสา” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน 
ผู้ปกครองเครือข่าย ครู และพระภิกษุสงฆ์ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                
โดยมีการวางแผนดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นการศึกษา ปรับปรุงและฝึกฝน
ความร ับผิดชอบในการทำเวรห้องเร ียน และภาคเร ียนที ่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นการพัฒนาคุณธรรม                         
ความรับผิดชอบให้ยั่งยืน แก้ปัญหาห้องเรียนไม่สะอาดได้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ทำให้นักเรียน
ได้ศึกษาและปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปลูกฝัง และสร้างเสริมคุณธรรม นักเรียนมีประสบการณ์  และสามารถนำไปใช้    
ในการดำเนินชีวิตได้ อย่างเป็นปกติสุขในสังคม 
 

 ความสำเร ็จของโครงงานคุณธรรม “ต ้นกล ้าความดี   เด ็กดี กลางดอน (เด ็ก ๕ ด ี ) ม ีจ ิตอาสา”                          
ต้องกราบนมัสการ พระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน ผู้จุดประกายความหวังในการแก้ปัญหา
ของนักเรียน ขอกราบขอบคุณฝ่ายบริหารโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและกำลังใจตลอดการทำงาน                 
ขอกราบขอบพระคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ที่ให้ความรู้ และเสียสละเวลาให้กลุ่มโครงงานคุณธรรม              
ได้ดำเนินกิจกรรมภายในห้องเรียน และขอกราบขอบคุณครูศิริร ักษ์  ไหมล้วน และคุณครูจามจุรี  อินกันยา                    
ครูที ่ปรึกษาที่ร ่วมงานต้ังแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จลุล่วงและดำเนินการต่อไปอีกไม่หยุดยั ้ง ทำให้การดำเนินงาน                 
มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในท่ีสุด 

 

               กลุ่มต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

      โครงงานคุณธรรมเรื่อง ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา ได้เล็งเห็นปัญหาการทิ้งขยะ
ภายในห้องเรียนสร้างความสกปรกไม่น่าพ ึงประสงค์ของบริเวณที ่พบเห็น  ประกอบกับได้ศึกษาหลักธรรม                        
ทางพระพุทธศาสนา และพระราชดำริเรื่องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม จึงได้จัดทำโครงงานนี ้ขึ้น  
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี  ๑๐ 
พระราชทานโครงการ "จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์                          
ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่หวังสิ่งตอบแทนทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมราชชนกที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา
ประเทศ  ซึ ่งคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และได้เล็งเห็นความสำคัญ                   
ของการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนการปลูกฝัง  ส่งเสริมหรือพัฒนาจิตอาสา                
ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในโรงเร ียนและในชุมชน  เพ ื ่อปลูกจิตสำนึกให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีว ิตประจำวัน                                 
มีการดำเนินการโครงงานคุณธรรมเรื่อง ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา เพื่อขยายพันธ์ให้ความรู้
แก่เพื่อนร่วมห้องในด้วยพฤติกรรมเชิงบวกได้แก่ 
          ๑.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา ประจำห้องเรียน จัดทำตาราง                
ตรวจเวรประจำวันประจำห้องเรียน ตรวจและบันทึกผล ลงในแบบบันทึกคะแนน 

  ๒.กิจกรรมธรรมจรรโลงใจ นมัสการพระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโตเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอนมาให้ความรู้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  ในหัวข้อคุณธรรมเรื่อง ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ๓. กิจกรรมนิทานคุณธรรมติดล้อ นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา                 
เล่านิทานคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นป.๑-๒ ฟังทุกวัน เพื่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเวลา ๐๘.๑๐ - ๐๘.๑๕ น.  
  ๔.กิจกรรม Big Book อาสาพาทำดี นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ นำองค์ความรู ้จากการฟังนิทาน                      
มาจ ัดทำน ิทาน Big book และมอบให ้ม ุมหน ังส ือบร ิ เวณภายในห ้องเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  ๑ -๒  
  ๕. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในห้องเรียนก่อนทิ ้ง นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ตามหลัก ๓R                         
(Reduce  Reuse Recycle) นำขยะภายในห้องเรียนมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ และรถของเล่น โดยค้นหาความรู้
จากอินเทอร์เน็ต และขายให้กับโครงการธนาคารขยะของทางโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
  จุดเด่นของการดำเนินการต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา สนับสนุนและส่งเสริม                 
ให้นักเรียนสามารถ ๑.ทำเป็น รู้จักศักยภาพของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความมั่นใจว่าตนเองทำโครงงาน            
ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาเป็น  ๒.ทำได้ทำสำเร็จทำถูก  ถูกกฎหมาย ถูกวิธี  ถูกกาลเทศะ 
รู ้จักทำโครงงานต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี)  มีจิตอาสา โดยคำนึงถึงความถูกต้องของข้อตกลง                   
ของห้องเรียนและของโรงเรียน ๓.ทำด้วยความเต็มใจ มีความเต็มใจทำโครงงานต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน                  
(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ๔.ทำเป็นประจำ สามารถปฏิบัติโครงงานต้นกล้าความดี                           
เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาเป็นประจำและต่อเนื่อง ๕.ทำแล้วมีความสุข เกิดความพึงพอใจที่ได้ทำ                      
โครงงานต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา เกิดปิติสุขที่ได้ทำความดี เสียสละเวลา แรงกาย 
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

             ผลจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและมีความรักห้องเรียน                  
รักโรงเรียนมากขึ้น ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย นักเรียนมีความรับผิดชอบ นักเรียนทำด้วยความเต็มใจ ทำเป็นประจำ   
ทำแล้วมีความสุข และนักเรียนกลุ่มต้นกล้าจิตอาสา เด็กดีกลางดอน ได้เป็นแกนนำช่วยดูแลความสะอาด ประจำ
ห้องเรียน และส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และจิตอาสา ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีทุกคน 



            ผังมโนทัศน์ 

 

  

หลักธรรม : อิทธิบาท ๔ 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

วิธีแก้ปญัหา 
 

๑. กลุ่มต้นกล้าจิตอาสา เด็กดีกลางดอน 
เป็นแกนนำช่วยดูแลความสะอาด  

๒.คัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำมาประดิษฐ์ 
เป็นของเล่นของใช้ตามหลัก ๓ R  
 ( Reduce  Reuse Recycle) 
๓. ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  

และจิตอาสา ให้กับนักเรียนทุกคน 
 

สาเหตุของปัญหา 

๑. นักเรียนทิ้งเศษดินสอ ขวดน้ำด่ืม ถุงขนม บนพื้นห้อง 
๒. เวรประจำวันไม่ทำเวร ขาดความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมเชงิบวก 
 

๑. ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย 
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

๓. ทำด้วยความเต็มใจ   
๔. ทำเป็นประจำ   

๕. ทำแล้วมีความสุข 

 
 

ปัญหาห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒  
ไม่สะอาดมขียะเป็นจำนวนมาก  

การดำเนินงาน 
 

๑. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี  
เด็กดีประจำห้องเรียน 

๒. กิจกรรมธรรมจรรโลงใจ 
๓. นิทานคุณธรรมติดล้อ  

๔. กิจกรรม Big Book อาสาพาทำดี 
๕. คัดแยกขยะก่อนทิ้ง นำมาขาย 
และประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ 

 
 



ชื่อกิจกรรม  ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา  
โดยกลุ่ม เด็กดีกลางดอน  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
หลักธรรมสำคัญ : อิทฺบาท ๔  (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา ) 
พระราชดำริ : “...สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เก้ือกูล  และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้ประโยชน์  บัณฑิตในฐานะ เป็นส่วน
หนึ ่ งของส ังคม  และเป ็นบ ุคคลท ี ่ส ังคมยอมรับในความร ู ้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏิบ ัต ิตนให ้ เป ็นประโยชน์แก ่ส ังคมท ุกเมื ่อ .. .”  
(พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมงกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏฯ อาคารใหม่  
สวนอัมพร  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๐)  
โมเดลเด็กดีกลางดอน (เด็ก 5 ดี) : 1. เรียนดี  2. จิตใจดี  3. สุขภาพดี 4. ทำงานดี  5. สุนทรียภาพ 
ประเด็นปัญหาหลัก: ห้องเรียนไม่สะอาดเพราะเกิดจากใช้อุปกรณ์การเรียน การรับประทานขนม ด่ืมนม ด่ืมน้ำ ทำให้มีขยะภายในห้องเรียนและ
โรงเรียนทุกวันเป็นจำนวนมาก 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่  ๒  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี
ระยะเวลาดำเนินการ:  
            - ระยะที่ ๑ บุกเบิก-ทดลอง ช่วงเดือน พฤษภาคม- ตุลาคม 
 - ระยะที่ ๒ ตอกย้ำ-ขยายผล ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
กิจกรรมเด่น:   
     ๑. ศึกษา สืบค้น ประเด็นปัญหา ของการทำโครงงาน โดยมีกรอบเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่เกินกำลังการดำเนินการ 
ของตนเองและสมาชิก สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน  และนักเรียนภายในโรงเรียนให้ดีข้ึน 
     ๒. เริ่มดำเนินการภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยประสานความร่วมมือกบัครูประจำชั้นและ นักเรยีนแกนนำต้นกล้าความดี   
เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาของแต่ละห้องเรียน ดำเนินการดังน้ี  

- วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับครูที่ปรึกษา 
- หาวิธีแก้ไขที่หลากหลายและเลือกวิธีที่สามารถทำได้ 
- ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนที่ไม่ทำเวรประจำวัน 

3. คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา ประจำห้องเรียน จัดทำตารางตรวจเวรประจำวันประจำ
ห้องเรียน ตรวจและบันทึกผล ลงในแบบบันทึกคะแนน 

4. กิจกรรมธรรมจรรโลงใจ นมัสการพระครูสมุห์ธีรภาพ อภชิาโตเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอนมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ในหัวข้อคุณธรรมเรื่อง ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย  และจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

5. กิจกรรมนิทานคุณธรรมติดล้อ นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสาเล่านิทานคุณธรรมให้กับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ฟังทุกวัน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเวลาเช้า ๐๘.๑๐ -  ๐๘.๑๕ น.  

6. กิจกรรม Big Book อาสาพาทำดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นำองค์ความรู้จากการฟังนิทานมาจัดทำนิทาน Big book และมอบให้
มุมหนังสือบริเวณภายในห้องเรียน  

7. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในห้องเรียนก่อนทิ้ง นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ตามหลัก ๓R ( Reduce  Reuse Recycle)   
นำขยะภายในห้องเรียนมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ และรถของเล่น โดยค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต   และขายให้กับโครงการ
ธนาคารขยะของทางโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 

8. นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก ๕ ดี)  มีจิตอาสา ประชุมหาข้อตกลงกับตัวแทนห้องเรียนคัดเลือกห้องเรียน 
ทีไ่ด้รับคะแนนความสะอาด และมอบรางวัลเพ่ือยกย่องชมเชย   

9. สังเกตผลการดำเนินการ นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน 
ผลที่เกิดขึ้น:  
       นักเรียนนำคุณธรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทำความสะอาดในห้องเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียน เกิดระเบียบวินัย มีจิตอาสา   
       สำนึกรักห้องเรียนรักโรงเรียน  และรักท้องถ่ินในชุมชน ทำดี ทำได้ทุกวันและทำอย่างมีความสุข  
ผู้รับผิดชอบ : เด็กชายณัฐพงศ์  หล่ออุดมพันธ์  
                     เด็กหญิงณัฐริกา  กงแก้ว        
                     เด็กหญิงนิชาดา  ศรีงามเมือง   
                     เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคสุวรรณ    
                    เด็กหญิงกนกรัตน์ เชียงกุล   

พระสงฆ์ท่ีปรึกษา : พระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต 
ผู้บริหารท่ีปรึกษา :  นางดวงสมร ราวุธกุล 
ครูท่ีปรึกษา : ๑. นางสาวศิริรักษ์  ไหมลว้น 
                : ๒. นางสาวจามจุรี  อินกันยา 



บทที่ ๑  

บทนำ 

๑.๑ ที่มาและความสำคัญ  

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี  ๑๐ พระราชทานโครงการ               
"จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์                   
แก่ประเทศชาติ ไม่หวังส่ิงตอบแทนทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบรมราชชนกท่ีได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศ  ซึ่งคณะผู้จัดทำ
ได้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสา
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนการปลูกฝัง ส่งเสริมหรือพัฒนาจิตอาสา ต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง                 
บ้านและโรงเรียน ช่วยกันดูแลป้องกันและแนะนำแนวทางไปปฏิบัติ   จากสภาพปัญหาการขาดระเบียบว ินัย                     
ในห้องเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน                        
เมืองชลบุรีในแต่ละวันพบว่า  นักเรียนใช้ดินสอสีดำและสีไม้สำหรับทำกิจกรรมการเรียน จำเป็นต้องเหลาบ่อยๆ 
นักเรียนทุกคนจะใช้กบเหลาดินสอของตนเองและท้ิงเศษจากการเหลาดินสอไว้ใต้โต๊ะของตนเอง และนักเรียนบางคน
ชอบฉีกกระดาษสมุดออกมาวาดรูปและพับจรวดเล่น จึงทำให้เศษดินสอ และเศษกระดาษหล่นลงพื ้นห้อง                       
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีขยะที่ย่อยสลายเองไม่ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ครั ้งเดียวแล้วทิ้งเกลื่อนพื้นห้อง                   
เป็นสาเหตุให้ห้องเรียนสกปรก ดูไม่สะอาดงามตา และนักเรียนส่วนใหญ่ทำงานแล้วไม่ค่อยเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าท่ี              
ทิ ้งดินสอ ทิ ้งเศษกระดาษตามซอกเก้าอ ี ้ ที ่พ ื ้นและไม่จัดเก้าอี ้ ให้เป ็นระเบียบ  ไม่เก็บของใช้ให้เร ียบร ้อย                            
จึงทำให้ห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ไม่สะอาด และเป็นระเบียบ อีกท้ังเวรประจำวันไม่ทำเวร มาสาย และขี้เกียจ 
ห้องเรียนจึงสกปรก  กลุ่มต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหา
ดังกล่าวหมดสิ้นไป และได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง“ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา” ขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีความ
รับผิดชอบและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย     
ของโรงเรียน โมเดลเด็กด ีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี)  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยการบริหารจัดการขยะและความสะอาด                   

ในห้องเรียนและพื้นท่ีโรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
๓. เพื่อสร้างจิตอาสาสำนึกรักห้องเรียน  รักโรงเรียน  และรักท้องถิ่นในชุมชน 
 

๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ มีคุณธรรมเรื ่องความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ในการดูแลรักษา 
ความสะอาดของห้องเรียน 
 

๑.๔  ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑.๔.๑  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ จำนวน ๑๐๘ คน 

๑.๔.๒  ระยะเวลาในการดำเนินการ  
  เป้าหมายระยะส้ัน  
   - ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 เป้าหมายระยะยาว  
   - ตลอดปปีีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๑.๔.๓  สถานท่ี ห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 



บทที่ ๒  
การดำเนินการโครงงาน  

๒.๑  วิธีการดำเนินงาน 
โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา” มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  

การดำเนินงานโครงงาน 
ระยะท่ี ๑  ขั้นบุกเบิกและทดลอง  (ภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๖๕) 

  ๑. ศึกษา สืบค้น ประเด็นปัญหา ของการทำโครงงาน โดยมีกรอบเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถดำเนินการได้ด้วย 
ตนเอง ไม่เกินกำลังการดำเนินการของตนเองและคณะ พร้อมทั ้งสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาโรงเร ียน  
หรือนักเรียนภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
   ๒. การดำเนินการ เริ่มจากการดำเนินการภายในห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ โดยประสานความร่วมมือ 
กับครูประจำชั้น และนักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาของแต่ละห้องเรียน 
ดำเนินการดังนี้ 
         ๒.๑. นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ 
ครูท่ีปรึกษา 
         ๒.๒. วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนจากสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

         ๒.๓. หาวิธีแก้ไขท่ีหลากหลายและเลือกวิธีที่สามารถทำได้ 

         ๒.๔. ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนท่ีไม่ทำเวรประจำวัน 

   3. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา ประจำห้องเรียน จัดทำตาราง
ตรวจเวรประจำวันประจำห้องเรียน ตรวจและบันทึกผล ลงในแบบบันทึกคะแนน 

 
  ๔. กิจกรรมธรรมจรรโลงใจพระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน ให้ความรู้กับนักเรยีน               

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  ในหัวข้อคุณธรรมเรื่อง ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย  และจิตอาสา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

    



  ๕. กิจกรรมนิทานคุณธรรมติดล้อ  นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา                

เล่านิทานคุณธรรมให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒  ในเวลา  ๐๘.๑๐ - ๐๘.๑๕ น.  

   
  ๖. ก ิจกรรม Big Book อาสาพาทำดี น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๒ นำความร ู ้จากการฟังนิทาน                          
มาจัดทำนิทาน Big book    

    
  ๗. กิจกรรมรณรงค์ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ตามหลัก ๓R ( Reduce  
Reuse Recycle)  น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ นำขยะภายในห้องเรียนมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้  
และรถของเล่น โดยค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และบางส่วนนำไปขายให้กับโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน 

  

 



  ๘. นักเรียนแกนนำต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา ประชุมหาข้อตกลงสัญญาใจ       
กับตัวแทนนักเรียนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒   เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนที่มีหน้าที่เวรประจำวัน ไม่ทำเวร ทำให้ห้องเรียนไม่สะอาดและวางมาตรา
ร่วมกันในการจัดทำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี  เด็กดี กลางดอน (เด็ก  ๕ ดี)  ประจำห้องเรียน  เพื่อตรวจให้คะแนน
เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนท่ีมีรับผิดชอบ  รักษาระเบียบ  วินัยในห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย  น่าอยู่ น่าเรียน   

    
  ๙. เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา ประจำห้องเรียน จัดทำตารางตรวจเวร
ประจำวันประจำห้องเรียน  ตรวจให้คะแนนเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนที่มีรับผิดชอบ   รักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน                       
ให้สะอาดเรียบร้อย  ตามแบบบันทึกคะแนนรักษ์ห้องเรียน  

    
  ๑๐. สังเกตผลการดำเนินการ เพื่อนๆในช้ันเรียนให้ความสนใจ ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน 
กระดานหน้าห้อง พัดลม  เพดานห้อง พื้นห้อง เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะท่ี ๒  ขั้นตอกย้ำและพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาคเรียนท่ี ๒/ ๒๕๖๕) 
คณะผู้จัดทำมุ่งมั่นดำเนินการตามจุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน และขยายผลสู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ของโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งเบาภาระงานของคุณครูประจำช้ัน เพราะนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑  ยังขาดความรับผิดชอบ  และมีระเบียบวินัยน้อย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ช่วยเหลือคุณครู และส่งเสริมระเบียบวินัยให้
นักเรียน จึงมีการดำเนินการดังนี ้

๑. คณะผู้จัดทำแจ้งความประสงค์ท่ีจะขยายผลการดำเนินงานระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ครูท่ีปรึกษาโครงงาน
ได้รับทราบ พร้อมท้ังขอคำแนะนำจากคณะครูท่ีปรึกษา 

๒. ประสานขอความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ในกิจกรรมนิทานคุณธรรมติดล้อให้กับ
นักเรียนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการนำคุณธรรม  ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย  
และจิตอาสาให้สำนึกรักห้องเรียน  รักโรงเรียน  และรักท้องถิ่นในชุมชน 

๓. ขออาสาสมัครนักเรียนแต่ละห้อง จัดทำแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนที่มีหน้าที่เวรประจำวัน ไม่ทำเวร ทำให้ห้องเรียนไม่สะอาด  และวางมาตราร่วมกนัใน
การจัดทำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน  (เด็ก๕ดี)  มีจิตอาสา  ประจำห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
เพื่อตรวจให้คะแนนห้องเรียนท่ีมีรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน   

๔. สังเกต/ ประเมิน การทำเวรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
๕. สร้างขวัญและกำลังใจจัดประกวดห้องเรียนสะอาดน่าเรียนเพื่อมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีความสะอาด                      

เรียบร้อยประจำเดือน  จัดประกวดกิจกรรมต่อยอดความคิดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่จากของเหลือใช้ในห้องเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒  งบประมาณ 
 โครงงานคุณธรรม มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียน (ได้รับจากงานอาคารสถานท่ี) 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑. ไม้กวาดขนไก่ - 
2. ไม้กวาดดอกหญ้า - 
3. ไม้ถูพื้น - 
4. ถังขยะ - 
5. ท่ีโกยขยะ - 

 
๒.๓  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 ๒.๓.๑   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำช้ินงาน (ได้รับจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ)  
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
๑. กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A 3  จำนวน 15 แผ่น 175 บาท 
2. สีไม้ 1 กล่อง 72 บาท 
3. กาวลาเทก 1 กระปุก 22 บาท 
4. ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 440 บาท 
๕. สติกเกอร์ติดขอบ 3 ม้วน 36 บาท 
6. ห่วงวงกลมสีทอง 6 อัน 30 บาท 
7. สีสเปย์ (สีเหลือง , สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว) ๒๘๐ บาท 
8. สีน้ำมัน (สีขาว, สีดำ) 2 กระป๋อง 98 บาท 
9. ตะปูเกลียว 23 ตัว 5 บาท 
10. ลูกตา ๘ คู่ ๒๔ บาท 
๑๑. กาวร้อน ๒๕ บาท 
12. ลูกโป่ง 10 บาท 

 
๒.๔  อุปสรรคความผิดพลาด การแก้ปัญหา และบทเรียน 

อุปสรรคความผิดพลาด การแก้ปัญหา บทเรียน 
๑. กลุ่มนักเรียนยังต้องพึ่งพาอาศัย 
คร ู ในการประช ุมกล ุ ่ ม และการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

- จัดพบปะ ประชุมกันบ่อยครั้ง เพื่อ
สร้างความคุ้นเคย และสร้างผู้นำกลุ่ม 
- ครูลดบทบาทลงในการเป็นผู้นำการ
ประชุม เป็นผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ 

- การประชุมควรกำหนดเวลาและ
ลำดับในการพูดแสดงความคิดเห็น 
- การสร ุปประเด ็น ควรสรุ ป
บ่อยครั้ง เพื่อย้ำเตือนความเข้าใจ 

๒. ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน            
หรือความรับผิดชอบ ครูต้องกระตุ้น
ตลอดเวลา 

ฝึกความรับผิดชอบจนเป็นคุณธรรม
ประจำตัวอย่างหนึ่ง 

การดำเน ินงานท ั ้ งกล ุ ่มทำเวร                    
กล ุ ่ มตรวจเวร และคร ู  ต ้ อง
ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

๓. โรงเรียนจัดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานล่าช้า 

ใช ้งบของห ้องเร ียน ในการซ ื ้ อมา
ดำเนินงานก่อน 

โรงเรียนควรดำเนินการให้อย่าง
เร่งด่วนเป็นกรณีโครงการพิเศษ 

 



บทที่ ๓  

ผลการดำเนินงาน 

       การจัดทำโครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา” มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
๓.๑ ตารางแสดงผลคะแนนการทำความสะอาดห้องเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๖๕ โครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าความดี  
เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา” 
 
 

 

ช้ัน 
ป.๒ 

 
สรุปเดือน 

สภาพ
ห้องเรียน
โดยรวม 

 

ถังขยะใน
ห้องเรียน 

กระดาน
หน้า

ห้องเรียน 

 

เพดาน
ห้อง 

 

พื้น
ห้องเรียน 

 

พัดลม
เพดาน 

โต๊ะครู/
โต๊ะ

นักเรียน 

 

รวม
คะแนน 

ห้อง ๑ พ.ค. – ต.ค. ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑๙ 
ห้อง ๒ พ.ค. – ต.ค. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒๐ 
ห้อง ๓ พ.ค. – ต.ค. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒๑ 
รวม พ.ค. – ต.ค. ๓ ๓ ๓ ๒.๖๗   ๓ ๒.๖๗   ๓ ๒๐ 

 

 

จากตารางแสดงผลคะแนนการทำความสะอาดห้องเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๖๕ พบว่า  
 

ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๑ ความสะอาดของห้องเรยีน
สภาพห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  ถังขยะในห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนน  
คือสะอาดดีเยี่ยม  กระดานหน้าห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนน คือสะอาดดีเยี่ยม  เพดานห้องได้คะแนน
เฉล่ียรวม ๒ คะแนนคือไม่ค่อยสะอาด  พื้นห้องเรียน ได้คะแนนเฉล่ียรวม ๓ คะแนน คือสะอาดดีเย่ียม  พัดลมเพดาน  
ได้คะแนนเฉล่ียรวม ๒ คะแนนคือไม่ค่อยสะอาด  โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๓  คะแนน คือ สะอาดดี
เย่ียม ได้คะแนนรวม ๑๙  คะแนน  สรุปได้ว่าห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ได้คะแนนเฉล่ีย ๒.๗๑ สรุปได้ว่าการ
ทำความสะอาดห้องเรียนสะอาดดีเย่ียม                            

ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๒ ความสะอาดของห้องเรยีน
ภาพห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  ถังขยะในห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนน  
คือสะอาดดีเย่ียม  กระดานหน้าห้องเรียนได้คะแนนเฉล่ียรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเย่ียม  เพดานห้องได้คะแนนเฉล่ีย
รวม ๒ คะแนนคือไม่ค่อยสะอาด  พื้นห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  พัดลมเพดานได้
คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๒ คะแนนคือไม่ค่อยสะอาด  
ได้คะแนนรวม ๒๐ คะแนน  สรุปได้ว่าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๖ สรุปได้ว่าการทำ
ความสะอาดห้องเรียนสะอาดดีเย่ียม   

ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๓ ความสะอาดของห้องเรียน 
สภาพห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  ถังขยะในห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนน  
คือสะอาดดีเย่ียม  กระดานหน้าห้องเรียนได้คะแนนเฉล่ียรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเย่ียม  เพดานห้องได้คะแนนเฉล่ีย
รวม ๒ คะแนนคือไม่ค่อยสะอาด  พื้นห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  พัดลมเพดานได้
คะแนนเฉล่ียรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเย่ียมโต๊ะครู/โต๊ะนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยมได้
คะแนนรวม ๒๑ คะแนน  สรุปได้ว่าห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี๒/๓ ได้คะแนนเฉล่ีย ๓.๐๐ สรุปได้ว่าการทำความ
สะอาดห้องเรียนสะอาดดีเย่ียม 

สรุปได้ว่า  ความสะอาดของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ มีดังนี้  สภาพห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม     
๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี ่ยม  ถังขยะในห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี ่ยม  กระดานหน้า
ห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี่ยม  เพดานห้องได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๖๗ คะแนนคือไม่คอ่ย
สะอาด  พื้นห้องเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓ คะแนนคือสะอาดดีเยี ่ยม  พัดลมเพดานได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๖๗  
คะแนนคือสะอาดดีเย่ียม  โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียรวม ๒.๖๗ คะแนนคือสะอาดดีเย่ียมได้คะแนนรวม ๒๐  
คะแนนสรุปได้ว่าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๖ สรุปได้ว่าการทำความสะอาดห้องเรียน
สะอาดดีเย่ียม 
 



บทที่ ๔  
การศึกษาวิเคราะห์ 

๔.๑  ปัญหาและสาเหตุ 
       ปัญหา: ห้องเรียนไม่สะอาด  เนื่องจากนักเรียนทิ้งเศษดินสอ ขวดน้ำดื่ม ถุงขนม ถุงนม ทำให้มีขยะภายใน
ห้องเรียนและโรงเรียนทุกวันและจำนวนมาก 
       สาเหตุของปัญหา: นักเรียนท่ีมีหน้าท่ีเวรประจำวันไม่ทำเวร ขาดความรับผิดชอบและนักเรียนขาดระเบียบวินัย   
 
๔.๒  เป้าหมายและการแก้ไข 
 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๒ มีความรับผิดชอบในการทำเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียน                  
มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

๑. การสร้างองค์ความรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม  “ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา                       
โดยการสร้างเมล็ดพันธุ ์ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา เป็นแกนนำสอดส่อง ตรวจตรา                  
กำกับดูแลความสะอาด  เรียบร้อยของเรียน  และบันทึกแบบประเมินประกวดห้องเรียน 

๒. นำขยะถุงขนม  ถุงนม  ขวดน้ำ  กระดาษ หลอด  แก้วน้ำ มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อยืดอายุการท้ิงและทำลาย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และลดขยะภายในโรงเรียน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีทุกคน 
 

๔.๓  หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้    
การจัดทำโครงงานคุณธรรม “ต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา” ได้ใช้แนวคิด 

ในการดำเนินงานดังนี้       
คุณธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบ โดยส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเร ียนเกิดความร ับผิดชอบ ต่อตนเอง                     

นำไปสู ่การรับผิดชอบต่อโรงเร ียน ชุมชน โดยตระหนักถึงหน้าที ่ของตนเองก่อน และกระตุ ้นให้นักเรียน                           
เกิดความรับผิดชอบต่อความสะอาดภายในโรงเรียน การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้ดีขึ้น 
 ๔.๓.๑ หลักธรรมอิทธิบาท ๔  
  ในการมุ ่งมั ่นในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ                           
ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ 

  ๔.๓.๑. ฉันทะ คือความพอใจ  
  ๔.๓.๒. วิริยะ คือความพากเพียร  
  ๔.๓.๓. จิตตะ หมายถึงความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 
  ๔.๓.๔. วิมังสา หมายถึงการพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทำ 
 

 ๔.๓.๒ พระบรมราโชวาท 
“...สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื ้อกูล และทุกคนท่ีอยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู ้รับและผู้ให้

ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที ่เป็นส่วนหนึ ่งของสังคมและเป็นบุคคลที ่สังคมยอมรับในความรู ้ความสามารถ                 
จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื ่อ ...” (พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                     
สยามมงกุฎราชกุมาร  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ  ฯ อาคารใหม่                     
สวนอัมพร  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๐)  

 
 
 
 



๔.๓.๓. โมเดลเด็กดีกลางดอน   
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ีได ดําเนินการสงเสร ิมคุณภาพผู เรียนตามโมเดลกิจกรรม                            

เด็กดีกลางดอน (เด็ก 5 ดี) โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ของผูเรียน                     
และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีการจัดกิจกรรม ดังนี้  

๑.) กิจกรรมดี ๑ เรียนดี อานเขียน คิด ส่ือสาร  
๒.) กิจกรรมดี ๒ จิตใจดี มารยาทดี มีคุณธรรม จิตอาสา  
๓.) กิจกรรมดี ๓ สุขภาพดี  
๔.) กิจกรรมดี ๔ ทํางานดี  
๕.) กิจกรรมดี ๕ สุนทรียภาพ  
 

 
 

๔.๔ การประเมินผลการดำเนินการ 
  จากผลการดำเน ินงานตามโครงงานคุณธรรม เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายที ่ต ั ้ ง ไว้                                
นักเรียนสามารถนำคุณธรรมในเรื ่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยการบริหารจัดการขยะและความสะอาด                    
ในห้องเรียนและพื้นท่ีโรงเรียน มีระเบียบวินัย และมีจิตอาสาสำนึกรักห้องเรียน รักโรงเรียน และรักท้องถิ่นในชุมชน  
ได้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความสะอาดของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  มีดังนี้ 
   

  สภาพห้องเรียน   ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๓  คะแนน     คือ สะอาดดีเย่ียม   
 ถังขยะในห้องเรียน    ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๓  คะแนน     คือ สะอาดดีเย่ียม   
  กระดานหน้าห้องเรียน    ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๓  คะแนน     คือ สะอาดดีเย่ียม   
  เพดานห้อง     ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๒.๖๗ คะแนน    คือ ไม่ค่อยสะอาด   
  พื้นห้องเรียน     ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๓  คะแนน     คือ สะอาดดีเย่ียม   
  พัดลมเพดาน     ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๒.๖๗  คะแนน    คือ สะอาดดีเย่ียม   
  โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียน   ได้คะแนนเฉล่ียรวม  ๒.๖๗  คะแนน    คือ สะอาดดีเย่ียม    
  ได้คะแนนรวมทั้งหมด  ๒๑  คะแนน  สรุปได้ว่าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๖       
สรุปได้ว่าการทำความสะอาดห้องเรียนสะอาดดีเย่ียม 
 
 



๔.๕ การประเมินตนเอง  
 “จากการที่ดิฉันและเพื่อนๆ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงงานขึ้นมา ดิฉันมีความประทับใจในผลงานของตนเอง

มากที่ได้จัดทำโครงงานขึ ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงได้มีความสามัคคีร ่วมมือร่วมใจกัน  ทำงาน และได้มี
ประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มอีกด้วย และโครงงานเล่มนี้ ก็ยังทำให้ดิฉันได้รู ้ถึงปัญหา และสาเหตุของเพื่อน                    
การได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ทำให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น  เกิดความรับผิดชอบ
ต่อความสะอาดภายในห้องเรียน  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้ดีขึ้น” 

 
๔.๖ การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น  

จากการดำเนินโครงงานต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสาได้รับ การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

  ๔.๖.๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  

  กลุ่มต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสาเป็นกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน
เมืองชลบุรี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสาธารณะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบ
วินัยและมีจิตอาสาให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ตลอดจนมีการส่งเสริมการทำ
กิจกรรมร่วมกับระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ทั้งนี้กลุ่มต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) ได้ดำ เนินการ
จัดทำาโครงงานเสนอต่อผู้บริหารให้พิจารณาและขอคำช้ีแนะ ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการ จัดทำ
โครงงานนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณและคำปรึกษามาโดยตลอด นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงงาน เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจ ความอดทน  และไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบากใน
การดำเนินงาน ขอชมเชยการทำ ความดีของนักเรียน   ที่มีจิตอาสาจัดกิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้นภายใน  โรงเรียน                        
ขอสนับสนุนแนวคิดและความคิดริเริ ่มจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่ง จะเป็น แบบอย่างที่ดีของเพื่อน
นักเรียนต่อไป ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป 

            นางดวงสมร ราวุธกุล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 

 
  ๔.๖.๒.พระสงฆ์:  
  โครงงานคุณธรรม ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสานี้ อาตมาภาพขอ สนับสนุนกิจกรรม    
ท่ีทางต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสาโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมจิตที่รักปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ต่อตนเอง นำไปสู่ การรับผิดชอบต่อโรงเรียน ชุมชน                     
โดยตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองก่อน ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันเยาวชนค่อนข้างละเลย จึงถือเป็น  กิจกรรมที่ดียิ่ง                    
มาทำกิจกรรมร่วมกับวัด ผู้ปกครอง เป็นการเช่ือมบวรเข้าด้วยกันยิ่งเห็นควรให้มีการ ดำเนินโครงงานคุณธรรมนี้ต่อไป 
และขยายผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเจริญพร 

    พระครูสมุห์ ธีรภาพ อภิชาโต 
     เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน 
 

 
 
 
 



  ๔.๖.๓. หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  มีจิตอาสา              
รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการทำความดีโดยไม่ มุ่งหวังผลตอบแทน กิจกรรมท้ังหมดท่ีนักเรียน
ได้ลงมือกระทำก่อให้เกิดการร่วมกันเป็นการเปิดโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลมากขึ้น 
 

                                                                   นางกมลทิพย์  เต้นภูษา 
                                  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

  ๔.๖.๔. ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

“เป็นโครงงานที่ดีมากๆ สามารถแก้ปัญหาได้จริง ขอชื่นชมกลุ่มต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน (เด็ก ๕ ดี)                   

ท่ีมีจิตอาสาทุกคนท่ีมีความต้ังใจในการทำโครงงานจนบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังใจไว้ 

            คุณอริสา  ปรารมณ์  
         ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 

 
  



บทที่ ๕  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน 

 ๕.๑.๑  นักเรียนกลุ่มต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน  มีจิตอาสาสำนึกรักห้องเรียน              
รักโรงเรียน  และรักท้องถิ่นในชุมชน  ร้อยละ 95 และยังคงขาดคุณธรรมความรับผิดชอบร้อยละ 5  
 

มีจุดเด่นของการดำเนินการ มีดังนี้ 
  ทำเป็น ร ู ้จ ักศักยภาพของตนเอง  ทั ้งทางร ่างกายและจิตใจ มีความมั ่นใจว ่าตนเองทำ โครงงาน                     
ต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสาเป็น  ทำได้  ทำสำเร็จ 

ทำถูก  ถูกกฎหมาย ถูกวิธี  ถูกกาลเทศะ  รู ้จักทำโครงงานต้นกล้าความดี เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี)                   
มีจิตอาสา โดยคำนึงถึงความถูกต้องของข้อตกลงของห้องเรียน  และของโรงเรียน 

ทำด้วยความเต็มใจ  มีความเต็มใจทำโครงงานต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา                  
เพื่อช่วยเหลือผู้อืน่ด้วยความเต็มใจ 

ทำเป็นประจำ  สามารถปฏิบัติโครงงานต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา เป็นประจำ               
และต่อเนื่อง 

ทำแล้วมีความสุข เกิดความพึงพอใจ ท่ีได้ทำโครงงานต้นกล้าความดี  เด็กดีกลางดอน(เด็ก ๕ ดี) มีจิตอาสา 
เกิดปิติสุขท่ีได้ทำความดี  เสียสละเวลา  แรงกาย  สติปัญญา  เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

 
๕.๒  แผนการดำเนินงานในอนาคตข้อเสนอแนะ 

  หลังจากเสร็จจากโครงงานคุณธรรม “เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา” แล้ว มีแผนที่จะทำโครงงาน
ต่อเนื่องไปอีก คือ  
  ๑. การขยายผลโครงงานคุณธรรม “เด็กดีกลางดอน (เด็ก๕ดี) มีจิตอาสา” ให้ครบทุกชั้นเรียนของโรงเรยีน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียน  มีจิตอาสาสำนึกรักห้องเรียน รักโรงเรียน  และรักท้องถิ่นในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

ท่ี บริเวณ รูปภาพ 
 

1. 
 
ถังขยะในห้องเรียน    

 
 

๒. 
 
กระดานหน้าห้องเรียน    

 
 

๓. 
 
เพดานห้อง    

 
 

๔. 
 
พื้นห้องเรียน    

 
 

 



ท่ี บริเวณ รูปภาพ 

 
๕. 

 
พัดลมเพดาน    

 
 

๖. 
 
โต๊ะครู  

 
 

๗. 
 
โต๊ะนักเรียน   

 
 

๘. 
 
ระเบียงหน้าห้องท่ีวางรองเท้า 

 
 

 

 



ท่ี บริเวณ รูปภาพ 
๙. วัดแจ้งเจริญดอน 

 
๑๐. วัดแสนสุขสุทธิวราราม 

 
๑๒. บ้านของนักเรียน 

 
๑๒. บริเวณ0ภายในโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 



 


