
1)  ช่ือโครงงานคุณธรรม “ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  กินข้าวหมดจาน  ทานอาหารมีสุข” 
2)  ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 

จากการสังเกตและการระดมความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดแค พบว่าปัญหา
ที่พบมากที่สุดในห้องเรียนคือ  การรับประทานอาหารและการเดินแถวไม่เป็นระเบียบ เดินหยอกล้อเล่นกันวิ่ง
แซงกันขณะเดินแถว คุยกันส่งเสียงดัง เข้าแถวรับอาหารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เวลาการรับประทานอาหาร
ทานไม่หมด  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป ได้
จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง “กินข้าวหมดจาน ทานอาหารมีสุข” เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
โรงเรียนวัดแค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เกิดความตระหนักถึงความพอเพียง ความมีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

 
3) วัตถุประสงค์ 

3.1 ด้านความรู้ (Knowledge) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความพอเพียง 
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ และความรับผิดชอบ 

3.2 ด้านกระบวนการปฏิบัติ (Process) เพ่ือเสริมสร้างการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามข้ันตอนขณะรับประทานอาหารที่โรงอาหาร สร้างความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 

3.3 ด้านเจตคติ (Attitude) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความดี สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความ
พอเพียง มีระเบียบวินัยการเข้าแถวมารับประทานอาหารไม่ส่งเสียงดัง รับประทานอาหารให้หมด ไม่หกเลอะ
เทอะ มีความรับผิดชอบและความสะอาดให้กับนักเรียนในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3.4 เพ่ือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
๔)  กลุ่มเป้าหมาย 

-  เชิงปริมาณ : ประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๖ คน  
-  เชิงคุณภาพ: ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดแค มีความพอเพียง ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามข้ันตอน

รับประทานอาหาร เข้าแถวเป็นระเบียบ ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร รับประทานอาหารหมด ช่วยกันทำ
ความสะอาด และโรงอาหารมีความสะอาดเรียบร้อย 
          - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 3 เดือน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดแค มีความ
พอเพียง  รู้ขั้นตอนในการรับประทานอาหาร  เข้าแถวเป็นระเบียบ รับประทานอาหารหมด  
         - เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 6 เดือน)  ประถมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนวัดแค  มีความพอเพียง 
รู้ขั้นตอนในการรับประทานอาหาร  เข้าแถวเป็นระเบียบ รับประทานอาหารหมดจาน  ไม่คุยขณะรับประทาน
อาหาร มีจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาด โรงอาหารมีความสะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
 
 
 
๕) แผนการดําเนินงานโครงงาน (ขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินงานโครงงาน) 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาปัญหาของห้องเรียนพบว่า 
สาเหตุของปัญหา 

➢ นักเรียนรับประทานอาหารไม่หมด 
➢ นักเรียนนักเรียนไม่มีระเบียบในการเดินแถวขึ้นโรงอาหารและรับประทานอาหาร 
➢ นักเรียนส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร 

๒. เลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 2  คนตรวจความเรียบร้อยบันทึกการรับประทานแต่ละวัน 



๓. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
๔. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนในการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี 
๕. สังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
๖. สรุปและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือประเมิน คือ สังเกตและแบบประเมิน  

 
6) งบประมาณ (งบที่ใชในการดําเนินงานโครงงาน/ที่มาของเงินงบประมาณ) 
                                               -  
7) หลักธรรม/พระราชดํารัส/พระราชดําริ/คําสอน ที่นํามาใช 

๗.๑ หลักธรรมที่นำมาใช้ สัปปุริสธรรม ๗ 
➢ รู้จักเหตุหรือธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ รู้จักวิเคราะห์ 
➢ รู้จักผลหรืออัตถัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักผลจากการกระทำ  
➢ รู้จักตนหรืออัตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักตน ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรมและความสามารถ 
➢ รู้จักประมาณหรือมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักหลักความพอดี การดำเนินชีวิต 

พอเหมาะพอควร 
➢ รู้จักกาลเวลาหรือกาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา รู้จักเวลาไหนควรทำ อะไรแล้วปฏิบัติให้

เหมาะสมกับเวลานั้นๆ 
➢ รู้จักชุมชนหรือปริสัญญุตา  รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้กิริยามารยาทที่จะ

ประพฤติ 
➢ รู้จักบุคคลหรือปุคคลปโรปรัญญุตา ความแตกต่างแห่งบุคคลว่ามัอัธยาศัย มีความสามารถ  

มีคุณธรรม เป็นต้น 
๗.๒ พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน/พระบรมราโชวาท 

“การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาเมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป”พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธันวาคม 251๖) 

 
๗.๓ การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ ใช้และกินอย่างประมาณตนไม่ฟุ่มเฟือย ใช้พลังงานเท่าท่ีจำเป็น 
2. ความมีเหตุผล ประหยัดรายจ่าย ค่าอาหาร และค่าพลังงาน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

คุ้มค่า 
3. ความมภีูมิคุ้มกันที่ดี  ฝึกนิสัยการรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการ สร้างนิสัย

ประหยัดและอดออม เห็นคุณค่าของอาหาร ใช้งบประมาณด้านนี้น้อยลง และนำไปพัฒนาด้านอื่นๆ  
       - เงื่อนไขความรู้  รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร รู้วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       - เงื่อนไขคุณธรรม ประหยัดพอดีพอเพียงมีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  มีความสามัคคี มีความกตัญญู  
 ๘) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ : ความรับผิดชอบ  จิตอาสา ความมีวินัย ความพอเพียง 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความพอเพียง  
มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารหมด ตักแต่พอดีไม่พอขอเพ่ิม และเอาใจใส่ดูแล  



การปฏิบัติตนของนักเรียน นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายทำหน้าและโรงอาหารสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
 
๙) วิธีการแก้ไขปัญหา  

1. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความพอเพียงให้กับนักเรียนในการรับประทานอาหาร 
2. ให้นักเรียนรับประทานอาหารหมดไม่หก ไม่ส่งเสียงดัง และไมท่ิ้งเศษอาหารลงพ้ืน 
3. ฝึกความรับผิดต่อชอบหน้าที่โรงอาหารสะอาดเรียบร้อย มีจิตอาสา   
4. ผู้บริหาร และครูเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 

๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีความพอเพียงและมีวินัยในการรับประทานอาหารรับประทานอาหารหมด 
๒. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  
๓. นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีระเบียบในการเดินรับอาหาร 
๔. นักเรียนมีจิตอาสา 

 1๑) วิธีการวัดและประเมินผล 
       นำหลักการ PDCA มาใช้ในการวัดผลประเมินผลอยู่ตลอดการดำเนินกิจกรรม เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ให้มากท่ีสุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1๑.1 วิธีการวัดผล วิธกีารประเมิน: การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนทุกวัน 
       1๑.2 เครื่องมือการวัดผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน: แบบสังเกตและแบบบันทึกกิจกรรม 
       1๑.3 ช่วงระยะเวลา ชว่งเวลาการประเมิน: ทุกวัน 
 
1๒) ผู้รับผิดชอบโครงงาน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดแค 
 
1๓) ที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร  ครูประจำชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



การเดินแถวรับอาหาร 
 

 
 
 
 



 

“ห้ อ ง เ รี ย น ชั้ น ป .๒กิ น ข้ า วหมดจ าน  ท า นอ าหา รมี สุ ข ”  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 
 
 
 
 

นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 
 
 
 
 
 


