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โครงการ    งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี คนดีศรี น.ท.ว. 
ลักษณะโครงการ (  ✓ ) โครงการต่อเนื่อง   (    )  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ข้อ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
   โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
สนองจุดเน้น สพม. 30   ข้อ 3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น 
   รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน     เดอืนเมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบ    นายปัญญา   ทองสา  กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หลักการและเหตุผล 
การมีคุณธรรมคือ การเป็นคนดี  รู ้ผิดชอบชั ่วดี ทำแต่สิ ่งที ่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู ้ อ่ืน 

ในฐานะนักเรียนและเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่   คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ที่เราควรรู้และพึงปฏิบัติคือ  เมตตา  กรุณา   
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  (ปรับปรุงแก้ไข  
พ.ศ.2545)  มาตรา  22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเน้น
ผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข    ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม   มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 
3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน   

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของโรงเรียน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์
การบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D)  ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย (Deecency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  
โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดโครงการคนดีศรีนาหนองทุ่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ท่ีกำหนด 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือเสริมสร้างการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   

2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
3.  เพ่ือให้นักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการดำรงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

เป้าหมาย  
     1.  เชิงปริมาณ   

1) นักเรียนมัธยมศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 (ที่มีพฤติกรรมดี)   จำนวน 120  คน 
2) ครู จำนวน 30 คน 

 2.  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6   ร้อยละ  90  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   -  มีคุณลักษณะ 12 ประการ 
   -  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน 
   -  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรักในความเป็นไทย 
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รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลาดำเนินการ 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - 

เมษายน 2564 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ - - - 
3. วางแผนดำเนินการ - - - 
4. ดำเนินการตามแผนงาน 

- ค่าท่ีพักและอาหาร 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเกียรติบัตร 

- 

 
1,500 

18.000 
500 

- 

5. กำกับติดตามและประเมินผล - - - 
6. สรุปและรายงานผล - - - 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 20,000 -  

การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เกณฑ์ที่คาดหวัง วิธีวัดและ
ประเมินผล 
 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต  (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม ภูมิใจในการทำความดี 
ปลูกฝังในความเป็นประชาธิปไตย 

  นักเรียนเป็นที่รู้จักและ  
  ยอมรับ ของสังคมและสร้าง 
ชื่อเสียงแก่โรงเรียน 
ร้อยละ 90 

- สังเกต 
- ร่วมปฏิบัต ิ

-แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- สมุดบันทึกความดี 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้นำ ผู้
ตามท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 - สังเกต 
- ร่วมกิจกรรม 
 

-แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- สมุดบันทึกความดี 
-  ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น   

2.  คณะครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ร่วมกันศึกษา และวางแผนการดำเนินการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ทำให้นักเรียนให้ความสนใจมากข้ึนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายปัญญา   ทองสา )                                          ( นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ) 
                ครู อนัดับ คศ.2                                             หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายปราโมทย ์  หิตาพิสุทธิ์ ) 
                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                ( นายวุฒิชัย   รักหินลาด) 
                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 
 
 

  ว่าที่ร้อยเอก                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( จีระศักดิ ์  แต่งผิว ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 


