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รายงานผลการดาเนินกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
โครงงาน
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้า แห่งความดี”
(Volunteer efforts to reedlings of good)

แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กรุงเทพมหานคร
โดย.....กลุ่มคนรักอาสา

โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
โครงงาน
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้า แห่งความดี”
(Volunteer efforts to reedlings of good)

แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กรุงเทพมหานคร

โดย.....กลุ่มคนรักอาสา

โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3
กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1.เด็กหญิงสุธาสินี ล้าเลิศ
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
2.เด็กหญิงสิริญาพร สงภักดี
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
3.เด็กหญิงจุฑามาศ สีสังข์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
4.เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสังข์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
5.เด็กหญิงปรมา โรจนประดิษฐ์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ที่ปรึกษาโครงงาน
พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระสมุห์อนันต์ โชติธมุโม เจ้าอาวาสวัดกระจัง
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ครูที่ปรึกษา : นางสาวกิตติภา นิมา
นางสาวอรวรรณ ราชแผน
ครูโรงเรียนมหรรณพาราม แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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โครงงานคุณธรรม
ชื่อกิจกรรม “ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”(Volunteer efforts to reedlings of good)
โดยกลุ่ม คนรักอาสา โรงเรียนมหรรณพาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
............................................................................................................................................................................
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี” : จิตใจของมนุษย์จะต้องมีคุณธรรมพืนฐาน เพื่อให้มนุษย์กระท้า
แต่คุณงามความดีไม่ประพฤติผิดศีลธรรม ซึ่งการมีจิตอาสานับว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราในปัจจุบัน
พึงมี หากเรามีจิตอาสาเพื่อช่วยสังคมแล้วนันจะน้ามาให้สังคมของเราก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักธรรมสาคัญที่นามาใช้ : อิทธิบาท 4
อิทธิบาท แปลว่า บาทแห่งความส้าเร็จ จ้าแนกไว้เป็น 4 ประการ คือ
ฉันทะ คือความพอใจ เป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีได้แก่
“กิจกรรมกลุ่มคนรักอาสาโรงเรียนมหรรณพาราม”
วิ ริ ย ะ คื อ ความพากเพี ย ร การกระท้ า ที่ ติ ด ต่ อ ไม่ ข าดตอน เป็ น ระยะยาว จนประสบ
ความส้าเร็จ เช่น กิจกรรมที่ท้าอย่างต่อเนื่อง
จิตตะ คือความไม่ทอดทิง สิ่งนัน ไปจากความรู้สึก ท้าสิ่งนันให้เด่นชัดอยู่เสมอ
วิมั งสา คื อ ความสอดส่ องใน เหตุ แ ละผล แห่ง ความส้ า เร็ จ เกี่ ยวกับ เรื่อ งนั นๆ ให้ ลึก ซึ ง
ยิ่งๆขึนไปตลอดเวลา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 3 ห่วง ประกอบด้วย
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาตนเอง สถานศึกษา และชุมชน
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล
การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลียงด้านต่างๆ
1.เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
2.เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ด้าเนินชีวิตด้วยความอดทนทนมีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการ
การใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพืนฐาน
พระราชดารัส : “ใครจะว่าเชยก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีมิตรไมตรีจิตต่อกันสังคมไทยอยู่
ได้เพราะมีการให้”
ประเด็นปัญหาหลัก :นักเรียนขาดจิตส้านึกที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชนและห่างไกลจาก
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนมหรรณพาราม กลุ่มคนรักอาสา
ระยะเวลาดาเนินการ: 20 มิ.ย. 62 – 5 ต.ค. 62
กิจกรรมเด่น : 1.รักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้)
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ผลการดาเนินโครงงาน
1.นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน
2.นักเรียนเกิดจิตส้านึกที่ดีในการรู้จักให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.นักเรียนเห็นคุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมทังสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็น
เจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน
4.นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
ผู้รับผิดชอบโครงงาน :
พระสงฆ์ที่ปรึกษา :
1.เด็กหญิงสุธาสินี ล้าเลิศ
ผู้บริหารที่ปรึกษา : นายวุฒิชัย วรชิน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูที่ปรึกษา : นางสาวกิตติภา นิมา
2.เด็กหญิงสิริญาพร สงภักดี
นางสาวอรวรรณ ราชแผน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
3.เด็กหญิงจุฑามาศ สีสังข์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
4.เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสังข์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
5.เด็กหญิงปรมา โรจนประดิษฐ์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานคุณธรรมร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี (Volunteer efforts to reedlings of good)
เกิดขึนด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครูและพระภิกษุสงฆ์ เพื่อสร้างจิตส้านึกในการท้าคุณประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยกลุ่มคนรักอาสาจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ
และสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริงในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน
ความส้าเร็จในการด้าเนินโครงการ ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี คณะด้าเนินงานโครงงาน
ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี ขอขอบคุณพระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา คณะครูอาจารย์
โรงเรียนมหรรณพารามที่สนับสนุนงบประมาณและให้ขวัญก้าลัง ใจท้าให้การด้าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส้าเร็จในที่สุด

คณะกรรมการ
โครงงาน ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี
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บทคัดย่อ
การด้าเนินงานครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีจิตอาสา และความมีน้าใจให้กับเยาวชนใน
สัง คม เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูง ขึน เพื่อปลูกจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณ ธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีง าม กลุ่มเป้าหมายได้แ ก่
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมหรรณพาราม จ้านวน 741 คน กลุ่มคนรักอาสา จ้านวน 10 คน
ด้าเนินการโดยกลุ่มคนรักอาสาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท้าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
วิธีด้าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆในโรงเรียนมหรรณพารามเห็นความส้าคัญของการมีจิตอาสา
ในการพัฒนา วัด และชุมชน หลังจากนันเขียนโครงการเพื่อเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินกิจกรรม หลังได้รับ
อนุมัติได้ประสานงานกับชุมชนในการท้ากิจกรรมตามโครงการ เมื่อเสร็จสินกิจกรรมได้มีการประเมินความพึง
พอใจในการท้ากิจกรรมตามแบบประเมินที่สร้างขึน
พี่สอนน้องน้องสอนพี่ โดยกลุ่มคนรักอาสารณรงค์ให้พี่ๆน้องๆโรงเรียนมหรรณพารามไปร่วมกิจกรรม
พี่สอนน้องน้องสอนพี่ คือ
-สอนน้องในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอนพี่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.80
-น้องและพี่มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความ
ดี”(Volunteer efforts to reedlings of good) กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม
(ท้ า ดอกไม้ จั นทน์ จ ากกระดาษเหลื่อ ใช้) ได้ พั ฒ นาสมองซีก ขวา ได้แ ก่ การเคลื่ อนไหวร่ า งกายในการท้ า
ดอกไม้จันทน์ ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
-น้องและพี่เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการตั ด ต้ น ไม้ ท้ า ลายป่ า เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและรักษาประเพณี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยกลุ่มคนรักอาสาได้ร่วมอนุรักษ์ในการท้าดอกไม้จันทน์เพื่อน้าไปใช้ใน
พิธีกรรมเผาศพ

1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยชีให้เห็นประเด็นปัญหาอันวิกฤติน่าเป็นห่วง เช่นเยาวชนเล่นการพนัน
สูบบุห รี่ ไม่สนใจเรียน ติดเกม หนีเ รียน ขาดความรับ ผิดชอบ ขาดความมีน้า ใจเพื่อส่ว นรวม และไม่เห็ น
ความส้าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เพื่อนๆพี่ๆ
น้องๆเป็นสิ่ง ที่หลายฝ่ายให้ความส้าคัญอย่างยิ่ง เยาวชนที่เป็นต้นกล้าที่เตรียมพร้อมที่จะเจริญ เติบโตเป็น
ประชากรรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพ จะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษา พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าว
ไปข้ างหน้ า เราจึง คิด จัด ท้า โครงงาน “ร่ วมใจอาสา สร้ างต้น กล้า แห่ งความดี (Volunteer efforts to
reedlings of good)”นีขึน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กับเยาวชน เช่นการเสริมสร้างจิตอาสา การท้า
ให้เยาวชนมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีการพัฒนาด้านอารมณ์ สมอง สติปัญ ญา และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่ของตนในสังคมและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสาให้นักเรียนเป็นสิ่งหลายฝ่ายต้องให้ความส้าคัญ
อย่างยิ่ง ด้วยนักเรียนคือ ประชาชนรุ่นเล็กที่เตรียมพร้อมจะเป็นประชาชนรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต และ
การที่จะท้าให้ประชาชนรุ่นเล็กจะเติบโตเป็นประชาชนรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้นันจะต้องได้รับการ
ดูแล และปลูกฝังจากครอบครัวและโรงเรียน เพื่อท้าให้ประชาชนรุ่นเล็กเหล่านันมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต
อาสาในการด้าเนินชีวิตโดยเน้นถึงหลักคุณธรรม 9 ประการ และมีจริยธรรมในการด้าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทังทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญ ญา ซึ่ง เป็นปัจจัยพืนฐานของการมีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสาของงนักเรียนสิ่งเหล่านันล้วนมาจาก ครอบครัว วัด และชุมชน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ
รอบตัวนักเรียนที่นับวันจะมีความเสี่ยงที่นักเรียนไม่เห็นถึงความส้าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการมี
จิตอาสา
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความมีจิตอาสา และความมีน้าใจให้กับเยาวชนในสังคม
2. เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึน
3. เพื่อปลูกจิตส้านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
1.3 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเรียนมหรรณพาราม จ้านวน 741 คน และ
“กลุ่มคนรักอาสา”จ้านวน 10 คน
2. ชุมชนตลิ่งชัน และวัดที่ตังอยู่ในเขตตลิ่งชัน
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน/สถานที่ดาเนินงาน
ระยะเวลาในการด้าเนินงาน
กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม
(ท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลือใช้)
28 มิ.ย.2562
29 มิ.ย.2562
3 ก.ค.2562
17 ก.ค.2562
14 ส.ค.2562
22 ส.ค.2562
9 ก.ย.2562
10 ก.ย.2562
26 ก.ย.2562
2 ต.ค.2562

สถานที่
โรงเรียนมหรรณพาราม
68/5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
การดาเนินโครงการ
2.1วิธีการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานระยะเวลา 20 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2562
1.มีการปรึกษาหารือกันระหว่างครูในโรงเรียนเรื่องการปลูกจิตส้านึกให้กับนักเรียนในการมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน
2.มีการคิดหาวิธีการหลายวิธีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามมีจิตอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน วัดและชุมชน
3.แบ่งหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในการรณรงค์และปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตอาสาตามโครงการ
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”(Volunteer efforts to reedlings of good)
4.ด้าเนินงานตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้
5. สรุป รายงานผลท้าโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขันตอนการด้าเนินงาน
1.ประชุมปรึกษาหารือจับกลุ่มเพื่อน ผู้สนใจใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสา
2.ระดมปัญหา ศึกษาปัญหา และสรุปปัญหา
3.ก้าหนดหัวข้อโครงงานที่ได้จาการสรุปการ
ส้ารวจปัญหา
4.จัดท้าร่างโครงงานและแบบแผนในการ
ด้าเนินการ
5.เริ่มด้าเนินกิจกรรมที่วางไว้ ตามโครงงานชื่อว่า
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”
(Volunteer efforts to reedlings of good)
กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ท้าดอกไม้จันทน์
จากกระดาษเหลือใช้)

ระยะเวลา
20 มิถุนายน 2562

สถานที่
โรงเรียนมหรรณพาราม

23 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562

โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

1กรกฎาคม 2562

โรงเรียนมหรรณพาราม

28 มิ.ย.2562
29 มิ.ย.2562
3 ก.ค.2562
17 ก.ค.2562
14 ส.ค.2562
22 ส.ค.2562
9 ก.ย.2562
10 ก.ย.2562
26 ก.ย.2562
2 ต.ค.2562

โรงเรียนมหรรณพาราม
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ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.ได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างครูในโรงเรียนเรื่องการปลูกจิตส้านึกให้กับนักเรียนในการมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน
2.มีการคิดหาวิธีการหลายวิธีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามมีจิตอาสา เพื่อพัฒนา
โรงเรียนวัดและชุมชน
3.แบ่งหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในการรณรงค์และปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตอาสาตามโครงงาน
“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”(Volunteer efforts to reedlings of good)
4.ด้าเนินงานตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้
5.สรุปรายงานผลงานท้าโครงการ
แผนผังขั้นตอนการทางาน “ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
เขียนโครงการ
ปฏิบัติกิจกรรม
สรุปและประเมินผลการท้าโครงงาน
รายงานผล และน้าเสนอ
2.2 งบประมาณตามโครงงาน“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี” ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
2.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ
กิจกรรมท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษรีไซเคิล
ล้าดับที่
รายการ
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์

จ้านวน
1,000 บาท

แหล่งที่มา
ได้รับการอนุเคราะห์จาก
โรงเรียนมหรรณพาราม
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2.4 อุปสรรค ความผิดพลาดและการแก้ปัญหา
อุปสรรคความผิดพลาด
การแก้ปัญหา
1.นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจค้าว่าจิตอาสา ปลูกฝังการมีจิตส้านึกให้รู้จักการให้
การให้ การเสียสละ
การเสียสละ โดยมีการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน ชุมชน และที่วัด
2.นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความส้าคัญในการ อธิบายถึงการท้างานของกลุ่มคนรัก
บ้าเพ็ญประโยชน์
อาสาโดยการเน้นการเข้าใจและเน้น
ความส้าคัญในการท้างาน

บทเรียน
การท้าโครงงานคุณธรรมนักเรียน
ต้องมีการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
เห็นความส้าคัญของโครงงาน
การท้างานแต่ละงานต้องมีความ
สามัคคีในการท้ากิจกรรมต่างๆมี
การให้อภัยซึ่งกันและกัน และมีใจ
รักในงานที่ท้า
3.ระยะเวลาในการท้ากิจกรรม ไม่สามารถท้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการเรียน
การท้างานหรือการท้าโครงงาน
ได้ทุกวัน
กลุ่มคนรักอาสา ไปจัดกิจกรรมในวัน จะต้องมีการวางแผน แบ่งเวลาให้
เสาร์ และวันอาทิตย์
เหมาะสม เพราะเวลามีผลต่อการ
ท้ากิจกรรมไปได้ด้วยดี
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บทที่3
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินโครงงาน“ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความดี”(Volunteer efforts to reedlings of
good)
กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ทาดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลือใช้)
กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้) จ้านวน 3 ครัง ได้แก่ โรงเรียนมหรรณพา
ราม ชุมชนมณฑป ชุมชนวัดเงินวัดทอง จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ท้ากิจกรรมและจาก
ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนันได้อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยล่ะ 88.00 คิดเป็นร้อยล่ะ 11.09 ระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 1.09
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการร่วมกิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ทา
ดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้) ของกลุ่มคนรักอาสาโรงเรียนมหรรณพาราม

ที่
1 ระยะเวลาในการเตรียมงานและด้าเนิน
กิจกรรม
2 การท้ากิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการท้า
ดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้
3 มีความประทับใจและรู้สึกยินดีที่ได้ร่วม
กิจกรรม
4 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อน
5 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อประโยชน์แก่
ตนเองและโรงเรียน
รวมการประเมินคิดเป็นร้อยละ
ระดับคุณภาพ 80-100 มากที่สุด
70-79 มาก
60-69 ปานกลาง
0-59 น้อย

เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
(1)
89.54
8.54
1.92
0
83.50

15.50

1

0

96.50

3.50

0

0

88.50
89.16

18.50
10.50

1.00
1.12

0
0

88.00

11.09

1.00

0

7

บทที่ 4
การศึกษาวิเคราะห์
4.1 ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ปัญหาของโครงการ นักเรียนขาดจิตส้านึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
สาเหตุของปัญหา เยาวชนของไทยขาดจิตส้านึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และขาดความมีวินัยใน
ตนเอง ติดยาเสพติด เล่นเกม หนีเรียน และไม่มีจิตอาสา พวกเรากลุ่มคนรักอาสาจึงจัดท้าโครงการ
“ร่ว มใจอาสาสร้ างต้นกล้า แห่ งความดี ” (Volunteer efforts to reedlings of good) ขึ น
เพื่อให้เกิดจิตส้านึกที่ดีในการท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
4.2 เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม จ้านวน 10 คน และกลุ่มคนรักอาสาจ้านวน
10 คน ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจอาสาสร้างต้นกล้าแห่ง
ความดี” (Volunteer efforts to reedlings of good)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามและ “กลุ่มคนรักอาสา” มีจิตอาสาในการ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน จ้านวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน กลุ่มคนรักอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
4.3 หลักการและหลักธรรมที่นามาใช้
หลักธรรมสาคัญ: อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส้าเร็จ จ้าแนกไว้เป็น 4 คือ
ฉันทะ คือ ความพอใจ เป็นสิ่งที่ตนถือว่าดี ได้แก่ “กลุ่มคนรักอาสา”
วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การกระท้าที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ
ความส้าเร็จ เช่น กิจกรรมที่ท้าอยู่ได้ท้าอย่างต่อเนื่อง
จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิงสิ่ง นันไปจากความรู้สึกของตัว ท้าสิ่ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นันให้
เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ
วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส้าเร็จเกี่ยวกับเรื่องนันๆ ให้ลึกซึงยิ่งๆ ขึนไป
ตลอดเวลา
ปรัชญาที่นามาใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
3 ห่วง ประกอบด้วย
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การมีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและชุมชน
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนัน จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค้านึง ถึง ผลที่คาดว่าจะเกิดขึนจากการกระท้านันๆ
อย่างรอบคอบ
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรั บผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึนโดยค้านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตทังใกล้และ
ไกล การที่ทุกคนมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาในอนาคตได้เช่นกัน
ส่วน 2 เงื่อนไข คือ การตัดสินใจและด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ระดับพอเพียงนัน ต้องอาศัยทัง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพืนฐาน ประกอบไปด้วย
1. เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน้าความรู้เหล่านันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกั น เพื่อประกอบการ วางแผน
และความระมัดระวังในขันตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด้าเนินชีวิต
2. เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ด้าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการ
การใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพืนฐาน
พระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :
“ ใครจะว่าเชยก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีมิตรไมตรีจิตต่อกัน
สังคมไทยอยู่ได้เพราะมีการให้ ”
4.4 ประเมินผลการดาเนินงาน การด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มคนรักอาสา กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
กิจกรรมท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลือใช้ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมากทัง 3 กิจกรรม (รายละเอียดในบทที่ 3)
4.5 กระประเมินตนเอง
1. เด็กหญิงสุธาสินี ล้าเลิศ (ตอง) ประธานโครงงาน
ก้าลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนมหรรณพาราม
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรมของโครงงานเพียงใด (อธิบาย)
- ส้าหรับวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรม ข้าพเจ้าก็เข้าใจพอสมควร การด้าเนินกิจกรรมที่ให้
เกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ต้องมีการวางแผน ต้องมีขันตอนและการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ การด้าเนิน
กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตังขึนเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการท้างาน
2. โครงงานคุณธรรมช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างไร
- ค้า ว่ า คุ ณธรรม ก็ บ่ง บอกถึ งการพัฒ นาตนเอง การมี คุ ณ ธรรมในหั วใจ ค้ าว่ า มี คุณ ธรรม มี
ความหมายมากกว่า แต่น้อยคนนักที่จะท้ามันได้ตลอด การจัดตังโครงงานนีขึนมาท้าให้เกิดการพัฒนาตนเอง
เพิ่มขึนจากการท้ากิจกรรมที่หลากหลาย
3. ท่านมีความประทับใจต่อสิ่งใดที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด้าเนินโครงงาน
- ความประทับใจในครังนีมิอาจลืมได้ การที่ข้าพเจ้าได้ท้าโครงงานนีขึน ท้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นความ
สามัคคีของเพื่อนๆ การร่วมใจ ตังใจ เห็นความส้าคัญของการท้างานเป็นทีมท้าให้รู้จักผู้คนมากขึนและได้
ประสบการณ์ที่หาซือที่ไหนไม่ได้เลย
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2. เด็กหญิงสิริญาพร สงภักดี (แพม) รองประธานโครงงาน
ก้าลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนมหรรณพาราม
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรมของโครงงานเพียงใด (อธิบาย)
- วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิ ตส้านึกในการท้าความดี
ท้าให้สังคมมีแต่คนดี
2. โครงงานคุณธรรมช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างไร
- ท้าให้รู้จักช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว
- ท้าให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ท่านมีความประทับใจต่อสิ่งใดที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด้าเนินโครงงาน
- ประทับใจความสามัคคีของเพื่อนๆ ที่ช่วยกันท้าโครงงานส้าเร็จ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ สีสังข์ (เป้ย) ประชาสัมพันธ์
ก้าลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนมหรรณพาราม
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรมของโครงงานเพียงใด (อธิบาย)
- เข้าใจ โครงงานนีก่อตังขึนเพื่อร่วมกันสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
ช่วยปลูกฝังจิตส้านึกให้ท้าเพื่อส่วนรวม เลิกเห็นแก่ตัว
2. โครงงานคุณธรรมช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างไร
- หลังจากที่ได้ท้างานและกิจกรรมหลายๆ อย่าง ท้าให้ดิฉันมีความรู้สึกชื่นชอบการช่วยเหลื อสังคม
มากขึน
3. ท่านมีความประทับใจต่อสิ่งใดที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด้าเนินโครงงาน
- การที่ทุกคนร่วมกัน ช่วยกันท้าโครงงานนีมาอย่างเต็มที่จริงๆ อดหลับอดนอนก็หลายครัง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสังข์ (ปิ่น ) สวัสดิการ
ก้าลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนมหรรณพาราม
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรมของโครงงานเพียงใด (อธิบาย)
- ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เยาวชนมีจิตส้านึกต่อส่วนรวม
รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคี เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามเพื่อให้เยาวชนรู้จักพอเพียง
2. โครงงานคุณธรรมช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างไร
- มีจิตส้านึกต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
- รู้จักการท้างานเป็นกลุ่ม ช่วยให้ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ท่านมีความประทับใจต่อสิ่งใดที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด้าเนินโครงงาน
- ความประทับใจที่ทุกคนในโครงงาน และเพื่อนๆ นักเรียนร่วมมือร่วมใจท้ากิจกรรมเป็นอย่างดี
5. เด็กหญิงปรมา โรจนประดิษฐ์ (เฟิร์น) กรรมการ
ก้าลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนมหรรณพาราม
1. ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์และการด้าเนินกิจกรรมของโครงงานเพียงใด (อธิบาย)
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- โครงงานนีเป็นโครงงานที่ช่วยให้นักเรียนมีจิตส้านึกมากขึน ท้าให้เรารู้จักการมีจิตสาธารณะ
2. โครงงานคุณธรรมช่วยในการพัฒนาตนเองอย่างไร
- ท้าให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ท้าให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
3. ท่านมีความประทับใจต่อสิ่งใดที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด้าเนินโครงงาน
- ความรักใคร่ปรองดอง การร่วมมือร่วมใจของตนเองในการท้าโครงงานให้ส้าเร็จด้วยดี
4.6 การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อื่น
1. พระสงฆ์ที่ปรึกษา:
โครงงานนีเป็นโครงงานที่ช่วยสร้างให้กับนักเรียนมีคุ ณธรรมเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มี
น้าใจ และมีความสามัคคี เป็นโครงงานที่ควรส่งเสริมให้ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารที่ปรึกษา: นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
โครงงานนีเป็นโครงงานที่ดีมาก ถ้าสามารถท้าส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจะเกิด ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และสังคมมากมายมหาศาล
3. ครูที่ปรึกษา: 1. นางสาวกิตติภา นิมา 2. นางสาวอรวรรณ ราชแผน
เป็นโครงงานที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน นักเรียนและชุมชน ขอชื่นชมในความตังใจในการ
ท้าความดี ต่อการปรับปรุงพัฒนาคนในการด้าเนินชีวิต ซึ่งจะช่ วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ขอให้
ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ประสบความส้าเร็จตามความมุ่งหมาย
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.สรุปผลการดาเนินการงานโครงงาน
ความพึ งพอใจของนัก เรีย นที่มี ต่อ โครงการ“ร่ วมใจอาสา สร้ างต้ นกล้ าแห่ง ความดี ” (Volunteer
efforts to reedlings of good) ที่มีส่วนร่วมในโครงการต่อไปนี
กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม (ทาดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้)
1.พี่สอนน้ องน้องสอนพี่ โดยกลุ่ มคนรัก อาสารณรงค์ ให้พี่ๆน้ องๆโรงเรียนมหรรณพารามไปร่ว ม
กิจกรรมพี่สอนน้องน้องสอนพี่ คือ
-สอนน้องในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอนพี่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.80
-น้องและพี่มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ร่วมใจอาสา สร้างต้นกล้าแห่งความ
ดี”(Volunteer efforts to reedlings of good) กิจกรรมรักษ์รักสิ่งแวดล้อม
(ท้าดอกไม้จันทน์จากกระดาษเหลื่อใช้) ได้พัฒนาสมองซีกขวา ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายในการท้าดอกไม้
จันทน์ ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
-น้องและพี่เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
2.รักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและรักษาประเพณี

โดยการลดการตัดต้นไม้ท้าลายป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์

3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยกลุ่มคนรักอาสาได้ร่วมอนุรักษ์ในการท้าดอกไม้จันทน์เพื่อน้าไปใช้
ในพิธีกรรมเผาศพ
ผลการดาเนินโครงงาน
1.นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด และชุมชน
2.นักเรียนเกิดจิตส้านึกที่ดีในการรู้จักให้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.นักเรียนเห็นคุณค่าและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทังสิ่งต่างๆที่เป็นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็น
เจ้าของ หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน
4.นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม
5.2 แผนการดาเนินงานในอนาคต และข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามน้าผลจาการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ผลไปขยาย
เครือขายไปยังชุมชน
2.น้าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
การรณรงค์ให้เกิดจิตส้านึกในเรื่องการมีจิตอาสาเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยความร่วมมือของสถานศึกษา
บ้านเมืองและสังคมมาช่วยในการด้าเนินกิจกรรมด้วย

12

13

