
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่กลยุทธ์ที่   333 

 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ  
ความส านึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
แผนงบประมาณ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.12 ข้อ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองจุดเน้น สพม.12 ข้อ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ผู้เรียนทุกคน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2557 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลักดัน
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ) รวมถึงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะทั้งด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ในเรื่องดังกล่าว และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ จึงได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขึ้น เพ่ือค้นหานักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2 เพ่ือค้นหานักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่มีผลงานและกิจกรรมเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็น 
แบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
   มีนักเรียนต้นแบบ นักเรียนเยาวชนคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับมอบโล่ เกียรติบัตร  จ านวน 34 คน 
   สถานที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
   นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างแก่เด็กและ
เยาวชนทั่วไป 
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4. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานฯ กุมภาพันธ์  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 
2 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศและ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

3 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

4 สหวิทยาเขต 17 สหวิทยาเขต พิจารณา
คัดเลือก สหวิทยาเขต ละ 2 คน  
(ม.ต้น 1 คน / ม.ปลาย 1 คน) 

กรกฎาคม  2557 ประธานสหวิทยาเขต 

5 สพม.12 ประกาศรายชื่อนักเรียนเยาวชนคน
เก่ง และจัดท าโล่ เกียรติบัตร   เพ่ือเชิดชูเกียรติ 

กรกฎาคม  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

6 มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 

สิงหาคม  2557 รณิดา  อินนุพัฒน์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ  งบด าเนินงาน จ านวน  37,070   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 บาท x 10 คน) 
 

  
 

350 

  
 

350 

  
 

350 
 

2 จัดท าโล่ เกียรติบัตร เพ่ือเชิดชูเกียรติ 
  (1,080 บาท x 34 อัน) 
 

  36,720 36,720  36,720 

รวม - 350 36,720 37,070  37,070 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน

เยาวชนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป 

สังเกต และติดตาม
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 

แบบประเมิน/ 
การสังเกต 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะพื้นฐาน 8 ประการ 

  7.2 มีนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวนโดยทั่วไป 
 

           

              ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ ) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

 

                             

                                                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
 

   (นายจ าเริญ   รัตนบุรี) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 

 
 


