
รายงานการสงัเคราะห์การจัดกิจกรรม 
 

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 
“ปลูกฝังคณุธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

เรื่องนักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึก 
ในความเป็นชาตไิทย” 

 

 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
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รายงานการสังเคราะห์การจัดกิจกรรม 
 

             การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 
                     เรื่องนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย 
 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
จ านวน 123  โรงเรียน  ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึก
ในความเป็นชาติไทย จ านวน 123 โรงเรียน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า มีกิจกรรมจ านวน  300  กิจกรรม    
โดยแบ่งออกเป็นกิจรรมที่เกี่ยวกับความส านึกในความเป็นชาติไทย จ านวน   125  กิจกรรม   กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม  จ านวน 130  กิจกรรม  และความกตัญญู จ านวน  45 กิจกรรม โดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  โรงเรียนละ 5 - 6 กิจกรรม  

2. ผลการสังเคราะห์ผลการด าเนินการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม สรุป 
ได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ )    
    1) ด้านขยัน (ร้อยละ 10)  ได้แก่ การมาโรงเรียน  การส่งงาน  ฯลฯ 

                           2) ด้านประหยัด  (ร้อยละ 10 )  ได้แก่การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ ลดปริมาณขยะ ใช้
กระดาษสองหน้า ลดการใช้พลาสติก    ฯลฯ                           

      3) ด้านซื่อสัตย์  (ร้อยละ 10 )  ได้แก่ กิจกรรมของหารได้คืน ฯลฯ  
      4) ด้านมีวินัย  (ร้อยละ 15 )  ได้แก่การเข้าแถว กิจกรรมการพัฒนาเขตสีฯลฯ 

                           5) ด้านสุภาพ  (ร้อยละ 20 )  ได้แก่ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี กิจกรรมคารวะธรรมฯลฯ 
                           6) ด้านสะอาด  (ร้อยละ 15 )  ไดแ้ก่ กิจกรรมชุมชนสะอาด  กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนฯลฯ 
                           7) ด้านสามัคคี  (ร้อยละ 10 )  ได้แก่กิจกรรมพัฒนาวัด ช่วยเหลือชุมชนฯลฯ 
                           8) ด้านมีน้ าใจ  (ร้อยละ 10 )  ได้แกแ่บ่งปันสิ่งของ การให้ยืมสิ่งของฯลฯ 

2.2 ด้านกตัญญ ูประกอบด้วย กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ   
  2.3 ด้านมีความส านึกในความเป็นชาติไทย  ได้แก่กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์  
การแต่งกายด้วยผ้าไทย  การรณรงค์ใช้ภาษาไทยฯลฯ  
                          3)โรงเรยีนที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จจ านวน 15 โรงเรียน  ได้แก่   
          3.1)โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ( ด้านกตัญญู ซื่อสัตย์)    

      3.2)โรงเรียนบ้านดงเกตุ   ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )         
      3.3)โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี   ( ด้าน สุภาพ )    
      3.4)โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ( ด้าน สะอาด )    

           3.5)โรงเรียนวัดบางหลวง         ( ด้าน ส านึกสะอาด )     
      3.6)โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม  ( ดา้นขยัน )    
      3.7)โรงเรียนวัดดอนหวาย   ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )    
     3. 8)โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์   ( ด้าน ประหยัด )    

          3.9)โรงเรียนวัดละมุด     ( ด้าน มีวินัย )    
     3.10)โรงเรียนวัดมะเกลือ  ( ด้าน สามัคคี )    
     3.11)โรงเรียนวัดไร่ขิง   ( ด้าน ขยัน )    
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    3.12)โรงเรียนวัดบางภาษี   ( ด้าน มีวินัย )    
        3.13) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ( ด้าน กตัญญู )    

    3.14) วัดกลางครูเวียง  ( ด้าน ส านึกในความเป็นชาติไทย )    
    3.15) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ( ด้าน ประหยัด )    

โดยสรุป 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นการนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมใน
สถานศึกษา  สพป.นครปฐม  เขต ๒    โดยมีกรอบการด าเนินงานดังนี้ 

สร้างเครือข่ายความดี 
เครือข่ายระดับเขตพ้ืนที่ 
    -ประชุมชี้แจงโครงการให้โรงเรียนใน 13  เครือข่ายใน สพป.นครปฐม เขต 2 
ครือข่ายระดับภาคสงฆ์ท่ี 14  
  -จัดประชุมชี้แจงระดับภาคสงฆ์ที่ 14 
  -จัดอบรมเรื่องจิตวิญาณครู 

ยึดวิถีไตรสิกขา ( ศีล  สมาธิ  ปัญญา ) 
-โรงเรียนพัฒนาตามอัตลักษณ์ วิถีพุทธ  29  ประการ และโรงเรียน 5 ดี วิถีพุทธ 

น าพาสู่การปฏิบัติ 
 -โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   ตามแผนที่วางไว้ 
    *  กิจกรรมจิตอาสา  
    *  โครงงาน CSR 
    *  กิจกรรมความร่วมมือ ครู ผู้ปกครอง ผู้น าศาสนา 
     *  กิจกรรมพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 
     *  กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต 
     *  ประเมินนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
 

ร้อยรัดสู่ Best  - practice  
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกกิจกรรมเด่น  ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
- ประกวดเขียนบทความวารสาร 
-ประกวดโครงงานเยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง 
 

เผยแพร่ความคิดสู่สังคม 
-โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานให้ สพป.นฐ.2 
- มอบรางวัลและเกียรติบัตร-ยกย่องชมเชย  
- สรุปและรายงานผล  สรุปผลรายงานผลและ เผยแพร่ผลงาน สู่สังคม 
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การส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย  
 

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ จากการเยี่ยมสถานศึกษา (visit site) 
ทีด่ าเนินการประสบความส าเร็จ จ านวน 15 โรงเรียน พบวา่ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  
 1) ด้านผู้บริหารโรงเรียน มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งมีอ านาจในการ
ชี้น าองค์กร  2) ครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมและบุคลากรในโรงเรียน  ด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง 3) 
การได้รับความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น 4)การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ทั้งด้านแรงกาย และการบริจาค เพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักปลูกฝังในกิจกรรมด้านความมีจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนในสังคมของผู้เรียน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ  

 - โครงการสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา     
 - ประกวดโรงเรียนคุณธรรมและ/นักเรียนดีเด่น      
 - โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   
 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมและประชาธิปไตย 
 - โครงการจัดการศึกษาทักษะชีวิตในการรับมือสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆของสถานศึกษา 
 - จัดตลาดนัดคุณธรรมประกวดความสามารถของนักเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 อนึ่งจากการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีการส่งเสริมความมี
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย ซึ่งประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนได้
จากการรายงานของโรงเรียนและการจัดงานวันเกียรติยศ  ประจ าปีการศึกษา   2555  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน  และ บุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น  ในรอบปีการศึกษา  2554 – 
2555   การน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดี ด้านบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้    
การประกวดความสามารถของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัด และการจัดนิทรรศการโดยกลุ่มโรงเรียนใน
หัวข้อ”เสริมปัญญาเด็กไทย  ใส่ใจคุณธรรม พร้อมก้าวน าสู่อาเซียน” และการจัดตลาดนัดผลผลิตเศรษฐกิจ
พอเพียง  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียน  การน าเสนอผลการปฏิบัติ
ที่ด ี การแสดงนิทรรศการ  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และนักเรียนได้แสดง
ความสามารถ  และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์  โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการและส่ง
กิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  รวม  13  กลุ่มโรงเรียน    ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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