รายงานการสังเคราะห์การจัดกิจกรรม
2
“ปลูกฝั งคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวิต

ในความเป็ นชาติไทย”

กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รายงานการสังเคราะห์ การจัดกิจกรรม
นักเรี ยน

2“ปลูกฝั งคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวิต
”

การดํ าเนิ นงานนิ เทศ ติดตาม ประเมิ นผล ตลอดส่ง เสริ ม สนับสนุนการบริ หารจัดการ
โครงการ
“ปลูกฝั งคุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป็ นชาติไทย
ชาติไทย สํานักงานเขต การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดําเนินการในลักษณะของการบูรณาการ
และต่อยอดประสบการณ์เดิม
123 โรงเรี ย น โดยบูร ณาการการ
ขับ
1. การดําเนินงานสร้ างเครื อข่ายแห่งความดี ผ่านแหล่งการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนวิถีพุทธ โดย
เครื อข่าย
ระถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จํานวน 55 เครื อข่าย
2.
14
บทบาทสําคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณครู / ผู้บริ หารสถานศึกษา
3.
จพอเพียง
พัฒนา
4.
พัฒนาตามอัตลักษณ์ วิถีพทุ ธ 29 ประการ โรงเรี ยน 5 ดี วิถีพุทธ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
นฐาน
8 ประการ
5.
ประกอบด้ วย กิจกรรมจิตอาสา การจัดทําโครงงาน CSR กิจกรรมพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง กิจกรรมค่ายโรงเรี ยนสุจริ ต
6. ดําเนิ
และเผยแพร่ผลงานสูส่ งั คม
7.
ชมเชย

ตารางแสดงจํานวนและร้ อย
ไทยและวิถีชีวิต
รายการ
1

8
ประการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร

2

จริยธรรม
โรงเรี ยนเครื อข่ าย
กิจกรรม
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
48
39.02
75
60.98 โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
การส่งงาน การประหยัด
การเข้ าแถว การไหว้
การพัฒนาวัดหรื อชุมชน

-

-

123

100

3

การสํานึกในความเป็ น
ชาติไทย

79

64.22

44

35.78

4

การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

55

44.71

68

55.29

กิจกรรมกลุม่ สีในโรงเรี ยน
การจัดงานวันพ่อ/วันแม่
บันทึกความดีการช่วยเหลือ
พ่อแผ่นดิน
การเรี ยนรู้ ประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย
การเคารพธงชาติ การ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ วันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์

การผลิต การออม
สหกรณ์ การคิด โรงเรี ยน
วิถีพทุ ธ การใช้ แหล่งการ
เรี ยนรู้ การสร้ างรายได้

จากตารา
ใช้ กลยุทธ์ การดําเนินงาน 7

2
8 ประการ
ป็ นแหล่งการเรี ยนรู้
จํานวน 48 โรงเรี ยน (39.02%) และการดําเนินงานโรงเรี ยนปกติ 75 โรงเรี ยน (60.98%) การเสริ มสร้ าง
ดํ าเนิ นการ 123 โรงเรี ยน (100%) การเสริ มสร้ างความสํ านึกในความเป็ นชาติไทย
ดําเนิ นงานผ่านโรงเรี ยนเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ จํ านวน 79 โรงเรี ยน (64.22%) และการ
ดําเนินงานในโรงเรี ยนปกติ 44 โรงเรี ยน (35.78%) โรงเรี ยนดําเนินการตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
55 โรงเรี ยน (44.71%) โรงเรี ยนปกติ 68 โรงเรี ยน
(55.29%)
สํ า นั
เขต 2 ดํ า เนิ น การส่ง เสริ ม
สนับสนุน กระตุ้น นิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้ โรงเรี ยนดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปลูกฝั งคุณธรรม
และมี
ประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วน
โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์
(1) การสร้ างเครื อข่ายแห่งความดี
(2) การใช้ ภา
(3)
(4)
(5)
(6) การดําเนินงานถอดบทเรี ยน
(7)
7
ดําเนินงานในปี ต่อไป คือ
1.
อย่างเช่น
2. การใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลัก โดยการบูรณาการด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
ความสํานึกในความเป็ นช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.

บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ

4. ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการประเมินแบ
โครงการ
.
-------------------------------------------

