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ชื่อโครงการ      สร้างเสริมคุณธรรมนำวิถีชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายประวิช  สินธุศิริ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 1 ข้อ 1, 2 ที่ 2 ข้อ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา          มฐ. 1, 3  
ระยะเวลา      16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  ณ  วันที่ 3  มกราคม 
พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  ณ  วันที่ 3  มกราคม  พ.ศ. 2562  เพ่ือให้องค์กรหลักและสถานศึกษาใช้
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการสร้างเสริม
คุณธรรมนำวิถีชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือปลูกฝังความมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ตามหลัก
ค่านิยมของคนไทย 12  ประการ  ความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2  เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ปีการศึกษา  2562  
3.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียน  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ปีการศึกษา  2562  มีวินัย  คุณธรรม 

จริยธรรม  ใฝ่รู้ด้วยตนเอง  ประยุกต์ใช้ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 เดอืน 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
                 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค ์ กิจกรรม งบประมาณ 
                  - ขออนุมัติโครงการ 
                  - ประชุมคณะครู 
        - ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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                  - ประชุมนักเรียน  เพ่ือชี้แจงและเตรียมความพร้อม         
 

4.2  ขั้นดำเนินการ 
  - ประชุมชี้แจง  วางแผนกำหนดวัน  เวลา  ในการจัดกิจกรรม 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  - ดำเนินการตามกิจกรรม 
   1.  กิจกรรมหน้าเสาธงดำรงความเป็นไทย 
  - ครูประจำชั้นยืนกำกับนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

- นักเรียนเดินเข้าแถว  จัดแถวโดยไม่มีครูกำกับ  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ                    
เสร็จกิจกรรมแล้วเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  

- จัดประกวดความเป็นระเบียบ  ของแต่ละชั้น  โดยมอบเกียรติบัตรให้ รายเดือน 
2.  กิจกรรมงามกิริยาวาจาดี 

  - วิทยากรและครูให้ความรู้แก่นักเรียนในการฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  มารยาทไทย  เรื่อง                
การไหว้  การทำความเคารพ  กล่าวทักทาย  เพ่ือน  ผู้ใหญ่  พระสงฆ ์ เป็นต้น 
  - คัดกรองนักเรียนที่มีมารยาทดี  เพ่ือยกย่องส่งเสริม  และนักเรียนที่มีมารยาทที่ไม่
เหมาะสมเพ่ือนำไปฝึกอบรม  ปรับปรุงพฤติกรรมต่อไป 
   3.  กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
  - จัดประกวดห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
   4.  กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
  - คร ู นักเรียน  จัดกิจกรรมสวดมนต์  และอบรมนักเรียน  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
   5.  กิจกรรมสอบธรรมศึกษาของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  - นิมนต ์ พระสงฆ ์ ให้ความรู้  เรื่อง  การสอบธรรมศึกษา  ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี               
ชั้นโท  ชั้นเอก  ตามหลักสูตรธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  สนองนโยบายโรงเรียนวิถี
พุทธ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - สรุปผล  ประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงาน           

4.3 ขั้นหลังดำเนินการ 
                  - สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน 
 5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  15,000  บาท) 
             โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
                     5.1  เงินอุดหนุนรายหัว       15,000 บาท 
      5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา       -   บาท 
  5.3  เงินรายได้สถานศึกษา        -  บาท 
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    กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 ค่าป้ายไวนิลค่านิยมไทย 12 
ประการ 2× 2500 

- 5,000 - 16 พฤษภาคม 2562 
– 

31 มีนาคม 2563 

 

2 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบ - 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 15,000 - 

(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
นักเรียนนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย  ปีการศึกษา 2562  มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 

- สอบถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ปีการศึกษา 2562  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  ความเป็นพลเมืองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

7.2  เครือข่ายสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
 

…………………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
           (นายประวิช  สินธุศิริ)                                          (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                  ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 


