
 

 
 

 

 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

ปีงบประมาณ  2563 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสา 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตามนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน(ต่อเนื่อง) 

๓. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

๔. สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สพฐ.  
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์  

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

   มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   มาตรฐานที่ ๑๓ การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  



 

 
 

 

 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์ปรัชญา จุดเน้น  

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
   มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมตอบสนองนโยบาย จุดเน้น การปฏิรปูการศึกษา  

๕. สนองกลยุทธโ์รงเรียน  
ข้อที่ ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
ข้อท่ี ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา   หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๖. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒  และหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช  ๒๕51 ได้ก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มิความสุข 
และเติบโต เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพของสังคมในอนาคตฯ ซึ่งการท่ีเด็กจะเป็นคนดีได้นั้นต้องได้รับ
การพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาได้
ก าหนดไว้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้แนวทาง  
“โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” มาเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตน        
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมาย (ความมีวินัย ความพอเพียง 
จิตอาสา) และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ครู และนักเรียน การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
นั้นโรงเรียนคุณธรรมได้ก าหนดให้โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรม   
ท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมท า และน าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดคุณธรรมทุกพื้นท่ี ความดีท้ังโรงเรียน อีกท้ังโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมประกอบคุณความดี
ในโอกาส วันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางพุทธศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันขึ้นปีใหม่ พิธีไหว้ครู      



 

 
 

 

วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพพการี ตลอดถึงส่งเสริมให้ก าลังใจมอบประกาศเกียรติคุณแก่
นักเรียนผู้ประกอบคุณความดีในวันส าคัญ ดังกล่าวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนท่ัวไป รวมท้ังการ
ประเมินผลและติดตามผลเป็นระยะและต่อเนื่อง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกจากจะเรียนตามหลักสูตรเพื่อประกอบ
อาชีพและเพื่อการศึกษาต่อชั้นสูงแล้วโรงเรียนได้จัดให้มีการอบรมส่งเสริมเยาวชนในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ร่วมมือกัน ในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนของชาติน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

๗. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงของกลุ่มใน

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
3. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านจิตอาสาในการท าประโยชน์เพื่อสังคม ให้กับผู้เรียนเกิด

ความผูกพนั รักถิ่นฐานบ้านเกิดและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    

๘. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๖ จ านวน ๒๗ ห้องเรียน รวม

ท้ังสิ้น ๘๕๑ คน   
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงของกลุ่มในการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม  
2. ด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างมีความสุข เป็นผู้มีจิตอาสา    เพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์  

๙. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๑๐.  ระยะเวลา 

       ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 

 
 

 

๑๑.  วิธีด าเนินงานตามขัน้ตอน  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ขั้นประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการด าเนินงาน 
   ๑.๑ ประชุมคณะกลุ่มบริหารงานบุคลากร คณะกรรมการงานงานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
   ๑.๒ เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคมและส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามล าดับ 
   ๑.๓ ประชุมครูท่ีปรึกษาและนักเรียนแกนน าก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรมของ

โครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
 1.4 ครูท่ีปรึกษา นักเรียนแกนน า และนักเรียนของทุกห้องเรียนร่วมก าหนดการด าเนินงาน

จัดกิจกรรมของโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
 1.5 เสนอโครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ต่อคณะกรรมการงานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ สนับสนุนงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในการเตรียมการณ์จัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอัตลักษณ์ “วินัย พอเพียง จิตอาสา”   
 ๒.๒ จัดกิจกรรมตามโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของห้องเรียน ประกอบด้วย 
 ๑)  กิจกรรมด้านเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
  ๒)  กิจกรรมด้านส่งเสริมความพอเพียง 
  ๓)  กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินงานนิเทศติดตาม 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร คณะกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและก าลังใจในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ 
   ขั้นตอนที่ ๔ สรุปรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ 
 ๔.๑ ครูท่ีปรึกษา นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท ้อน
ความรู ้ส ึกหล ังการปฏิบ ัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) และนักเรียนสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

๔.๒ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูท่ีปรึกษาโครงการฯ โครงงานฯ รวบรวมรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

๔.๓ นักเรียนทุกกิจกรรมโครงการฯ โครงงานฯ จัดแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป 



 

 
 

 

 ๔.๔ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เผยแพร่สู่สาธารณชน และ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน  ลงสารวาร
โรงเรียน  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ประชุมผู้ ปกครอง  
จัดนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรม
ดีเด่น ฯลฯ 
12. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมโครงงานมีชีวิต  
๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน 
จ านวน ๒๗ ห้องเรียน  

20,000 
 
 

นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ ครูวัชราภรณ์ 
สายวงค ์

จัดค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

40,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ ครูดารุณี  
ค านวน 

ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถและท า
คุณประโยชน์ 

15,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ ครูปาณิสรา   
ใจเรือน 

ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

5000 ครูและ
บุคลากรทุกคน 

ตลอดปีงบประมาณ ครูนงนุช 
ชัยนันตา 

 

๑๒. งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท (เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
        รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ และเงินสนับสนุนอื่นๆ ในการด าเนินโครงการฯ  เป็นเงินท้ังสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท 
(แปดหม่ืนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 9.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

 20000 15000  5,000   40000     
    

รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

๑๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 
 

 

       ครูปาณิสรา  ใจเรือน 
 

๑๔.  ผู้เกี่ยวข้อง 
      ครูวชัราภรณ์    สายวงค ์
       ครูดารุณี      ค านวณ 
       ครูปาณิสรา  ใจเรือน 
       ครูนงนุช     ชัยนันตา 
 

๑๕.  เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
              - 

๑๖.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   ๑. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
กิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, 
Service)  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๑.การร่ วมกิ จกรรมของ
นักเรียน 
๒. ตรวจบันทึกรายงานการ
ร่วมกิจกรรมแต่ละ
โครงการฯ โครงงานฯ 

๑. แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. แบบประเมิน
การจัดกิจกรรม 

๒. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ ร ักชาติ ศาสน์ กษ ัตร ิย์ ซื่อส ัตย ์
ส ุจร ิต ม ีว ิน ัย ใฝ่เร ียนรู้ อยู ่อย ่างพอเพียง ม ุ่งมั่นในการ
ท างาน ร ักความเป ็นไทย ม ีจ ิตสาธารณะร้อยละ ๙๐  

๑. สังเกตพฤติกรรม 
๒. ตรวจบันทึกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

แบบบันทึก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป 

นักเรียนตอบแบบประ เมิน
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๖.๑ นักเร ียนเป ็นผู ้ม ีคุณธรรมจร ิยธรรม ม ีระเบ ียบวิน ัย มีจ ิตสำน ึกของการท าประโยชน์ รัก

ถิ่นฐานบ้านเกิด มีจิตส านึกของการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม จัดการตนเอง และอยู่ร่วมก ับผ ู้อ ื่น
ไดอ้ย่างม ีความส ุข   

๑๖.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายความมีวินัย ความพอเพียง 
และจิตอาสาเอื้ออาธรต่อกัน 

๑๖.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ร ักชาติ ศาสน์ กษ ัตร ิย์ ซื่อส ัตย ์ส ุจร ิต 
ม ีว ิน ัย   ใฝ่เร ียนรู้ อยู ่อย ่างพอเพียง มุ ่งมั่นในการท างาน ร ักความเป ็นไทย 
 



 

 
 

 

                                  
 
     (นางสาวปาณิสรา   ใจเรือน)                                        (นางอังค์สมุารนิ    ปาละจะเร) 

หัวหน้างานทักษะชีวิตเน้นจิตอาสา                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
            เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 

 
(นายปรีชา    นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 


