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บทสรุป 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษา  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
เน ้นนักเร ียนเป็นสำคัญ มุ ่งเน้นหนักให้น ักเร ียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ ตามนโ ยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อตระหนักในความเป็นไทยเกิดความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์สนองค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใ ห้
พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ พัฒนาทางการศึกษาก้าวทันศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทำกิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ  
  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม  
  3. เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม 
  4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

  6.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ให้รู้จักรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย 
เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่   ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม  12 ประการ 

โครงการคุณธรรมนำนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 มีขั้นตอนการดำเนินการคือ ส่งเสริมสนับสนุน 
และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปฏิบตัิตน 
ให้อยู่ใน  กรอบ  ของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรัก ความสามัคคใีน
หมู่ คณะ 

การดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2564) โครงการคุณธรรมนำนักเรียน ถือว่า
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ   
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตน ให้อยู่ใน กรอบ  ของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ปฏิบัติตนให้เป็นคน
ดีของสังคมมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 95 รวมถึงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย  95 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ในส่วนของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่อไปนั้น จะนำมาปรับปรุง เพ่ือใช้ในการจัดดำเนินโครงการในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

                                                                                                    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                   นางรสสุคนธ์  ขันกสิกร 



รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริม
ผู้เรียนในหลายๆด้าน ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีศักยภาพที่ดีขึ้น 
คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง  คือ  ความกตัญญู  ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ  ที่แสดงออกมาด้วยความดีงาม  แต่สิ่งเหล่านี้ กำลังถูกทำลายด้วยความรีบเร่ง  จาก
กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ที่ไม่ได้คำนึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ  หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจไม่ม่ันคง สิ่ง
ที่แสดงออกมาจากพฤติกรมของคนก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้น  กาแสดงออกทางกาย  วาจา  ใจ  ที่มี
คุณธรรมที่มีอยู่ในการกล่อมเกลาจิตใจ  ให้มีความอ่อนโยน  สุภาพนอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การกราบ
ไหว้พระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์  ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือ
สูงสุด  การวางมือ  การยกมือขึ้น  เพื่อให้สติอยู่กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี  เป็นการสำรวมใจออกจาก
ปัญหาที่ว้าวุ้น  การยกมือจรดบริเวณระหว่างคิ้วในท่าวันทา  เป็นการสำรวมกาย  สำรวมวาจา  สำรวมใจ  
กำหนดจิตให้เป็นสมาธิ  มีความแน่วแน่มั่นคงจิตใจ การก้มกราบท่าอภิวาท เป็นการปล่อยใจให้ว่างลง สยบ
ยอมทั้งกายและใจกับความดี เป็นการลดอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ซึ่งท่าที่เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยรักษาสภาพจิตใจให้ดีงาม การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นคนดี  มีวินัย คือ การ
ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีความคิดเห็นที่ถูกต้องและรู้จักคุณค่าของตัวเองไม่มีชนชาติใดในโลกที่มีความเจริญ งอก
งาม มั่นคงอยู่ได้ ทำความดีและให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับประโยชน์ได้อย่างไร  ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรม จึง
เป็นผลที่จะต้องสร้างด้วยเหตุผล คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขาเป็นอย่างดีนั ่นเอง และมีผู ้ใหญ่ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จำเป็นต้องมีครู ๓ สถานะ เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่
โรงเรียน / สถานศึกษา และครูที่เป็นคำสอนในศาสนา เพราะบุคคล ๓ จำพวกนี้ ซึ่งหมายถึง 1. บุพการี 2. ครู 
3. พระสงฆ์ เท่านั้น ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได้ดี  ถ้าขาดเหตุหรือเหตุไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรมและจรยิธรรม 
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง เรามักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอาจริยธรรม หรือศีลธรรม ไป
สอนเขาโดยตรง จริยธรรม  ศีลธรรม  และคุณธรรมอื่นๆ  ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือมีข้ึนได้น้อยเต็มที 
 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น มีการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำโครงการ
คุณธรรมนำนักเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีผลการประเมินการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของการประเมินกิจกรรม 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม  
  3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม 
  4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
     6.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ให้รู้จักรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย 
เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่   ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลัก
ค่านิยม  12 ประการ 
 
3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ…เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
 2. สถานที่ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เวลาดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
 3. งานคุณธรรม สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
แบบแผนและมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ผลการประเมินกิจกรรม 
 1.  นักเรียนร้อยละ 95 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
 2. นักเรียนร้อยละ 95  รู้จักรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม  12 ประการ 
  
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
 
รายการ งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 
1.เงินอุดหนุนการศึกษา - - 
2.เงินพัฒนาผู้เรียน 30,000 - 
3.อ่ืนๆ - - 
รวม - - 
คงเหลือ 30,000 
 
 



6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา และพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตน ให้อยู่ใน         
กรอบ  ของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
รู้จักรักและหวงแหน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตาม
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  ดำรงตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม  12 ประการ 

ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  95   อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 


