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1. ชื่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์
ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
4. ยุทธศาสตร์
ข้อ 2, 3, 10
5. สอดคล้องกับมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ข้อ 1.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1

6. หลักการและเหตุผล
ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนสตรีศึกษา พ.ศ. 2555– 2558 กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ
สอนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (Gifted
Program : Language – Social Studies) จึงมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาสู่คามเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (Gifted
Program : Language – Social Studies) โรงเรียนสตรีศึกษา จึงได้จัดทาโครงการค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่
การพัฒนา เรียกขวัญวันรับน้อง ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคมอย่างสม่าเสมอ
4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ตระหนักและได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
8.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น
2. นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทุกคนสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. สถานที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสตรีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. วัดเวฬุวัน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ GP : ภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์
4. โรงเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
5. โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้
10. ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
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11. วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
(Planning)

2. ขั้นดาเนินการ
(Doing)

3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล
(Checking)
4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง
(Action)

กิจกรรม
ระยะเวลา
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
1 เม.ย. 58
1.2. จัดทาแผนเพื่อขออนุมัติ
31 มี.ค. 59
โครงการ
2.1. ค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่การ
พัฒนา
6– 8 พ.ค. 58
2.2. เรียกขวัญวันรับน้อง
พ.ค. 58
2.3. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4, ประชุม
ผู้ปกครอง
พ.ค. 58
2.4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
ส.ค.-ก.ย. 58
2.5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (GP. Night)
ก.พ. 59
1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
1 เม.ย.
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2558-31 มี.ค.
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
2559
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. นาข้อมูลจากการทากิจกรรมมา
1 เม.ย.
ประชุม ปรึกษาหาแนวทางในการ
2558-31 มี.ค.
แก้ไขพัฒนางานต่อไป
2559
2. จัดเตรียมทาแผนงานและโครงการ
ในปีการศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
GP : ภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์
คณะกรรมการโครงการ
GP : ภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์

คณะกรรมการโครงการ
GP : ภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์
คณะกรรมการโครงการ
GP : ภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์

12. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการฝึกอบรม)
พื้นฐานทางพระพุทธศานา ความดี ความชั่ว บาป บุญ กฎ กรรม ความกตัญญูกตเวที
ความสามัคคี สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีไทย พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของมนุษย์ การแก้ปัญหาชีวิต
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
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13. งบประมาณ
งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณ 400,000 บาท จาแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้
กิจกรรม
1. ค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่การพัฒนา
2. เรียกขวัญวันรับน้อง
3. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (GP. night )
รวม

แหล่งที่มางบประมาณ
เงินสมทบ งบประมาณ อื่นๆ
รวม หมายเหตุ
140,000
140,000
50,000
50,000
15,000
15,000
15,000
15,000

130,000
130,000

50,000
270,000

180,000
400,000

14. การติดตามและประเมินผล
13.1 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
13.2 แบบสอบถามความคิดเห็น - ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
13.3 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์
- คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Gifted Program : Language-Social Studies) โรงเรียนสตรีศึกษา
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนโครงการ GP : ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตในอนาคต
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนโครงการ GP : ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคมอย่างสม่าเสมอ
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวกโครงการ
รายละเอียดรายจ่ายตามงาน/โครงการ
โครงการนี้ใช้เงินทั่งสิ้น 400,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม/รายการ
1. ค่ายคุณธรรมนาความรู้
สู่การพัฒนา
1.1 ค่าพาหนะ ( 2 วัน)
1.2 ค่าอาหาร( 80 คน)
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
1.4 ค่าบารุงสถานที่
ค่าน้า + ค่าไฟ
1.5 ค่าป้ายไวนิล/อุปกรณ์
1.6 เกียรติบัตร (80 แผ่น)
1.7 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ,
พระวิทยากร

แหล่งงบประมาณ
บกศ.
รวม

เป้าหมาย

ราคาต่อ
หน่วย

2 คัน/วัน
4 มื้อ
10x240x3

34,000/คัน
80/คน
-

68,000
24,000
7,200

68,000
24,000
7,200

2 วัน

20

20,000
1,500
1,600

20,000
1,500
1,600

17,700

17,700
140,000

36,000
8,000
6,000
50,000

36,000
8,000
6,000
50,000

อุดหนุน

รวม
2. กิจกรรมเรียกขวัญ
วันรับน้อง
2.1 ค่าอาหาร,อาหารว่าง
2.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
2.3 ค่าดาเนินการอื่น ๆ

230 คน

รวม
3. ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.1 เอกสารประกอบ
การปฐมนิเทศ
3.2 ป้ายไวนิล
3.3 อาหารว่าง

-

3,000
1,500
10,500
รวม

15,000

หมายเหตุ
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กิจกรรม/รายการ

เป้าหมาย

4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4.1 เอกสารประกอบ
การเยี่ยมบ้าน
4.2 ค่าน้ามันรถ
4.3 อื่น ๆ

ราคาต่อ
หน่วย

210 ชุด

รวม
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (GP. night )
5.1. ค่าเช่าเครื่องเสียง
5.2. ค่าสถานที่,จัดตกแต่ง
สถานที่
5.3. ค่าอาหาร

สมทบ

แหล่งงบประมาณ
บกศ.
รวม

หมายเหตุ

1,500
10,000
3,500
15,000

10,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

50,000
120,000
180,000
400,000 บาท

