
กิจกรรม คายคณุธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
โครงการยกระดบัและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนกัสวนกุหลาบมัธยม) 
ประจําปงบประมาณ 2559 

 
 
1.  โครงการ   โครงการยกระดับและสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   
2.  กิจกรรม   1)  กิจกรรม คายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
3.  แผนงาน    กลุมบริหารวิชาการ 
4.  สนองกลยุทธ สพฐ. 
 ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 
 ยุทธศาสตรที ่3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
5.  สนองกลยุทธ ร.ร.    

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
ยุทธวิธีที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

6.  สนองมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     ()  ดานคุณภาพผูเรียน                                           ()  ดานการจัดการศึกษา 
    ()  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู                (    )  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                
     (   )  ดานมาตรการสงเสริม 
          มาตรฐานที่ ;  
 มาตรฐานที่ 1, 3, 4, 5, 6, 9 และ 10  
7.  ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการใหม            ()  โครงการตอเน่ือง  
8.  ผูรบัผิดชอบโครงการ         กลุมบริหารงานวิชาการ 
9.  ระยะเวลาดําเนินงาน   ปงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
______________________________________________________________________________________ 
หลักการเหตผุล    

ดวยสภาพเหตุการณบ านเมืองในปจจุบัน ประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม                  

และปญหาตางๆ เชน ปญหาดานยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน ปญหาตางๆเหลานี้ สาเหตุเกิดจากการขาด

การดําเนินงานสงเสริมศีลธรรมอยางจริงจัง โดยเฉพาะสังคมไทยในปจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหมๆ 

บทบาทวิถีสังคมไทยเปนไปตามสถานการณบานเมือง ปญหาตางๆจึงตกอยูกับเยาวชนของชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อ

เปนการพัฒนาเยาวชนอันเปนทรัพยากรของชาติ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจในการดํารงชีวิตอยูใน

สังคมปจจุบันไดอยางปกติสุข จึงจําเปนตองนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาหลอหลอมเยาวชนไทยใหเปนบุคลากรที่

ดีของชาติ 



  อีกทั้งเนื่องในวโรกาสคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

พระชนมายุ 5 รอบ กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการบรรพชาสามเณร จํานวน 360 รูป เพื่อเฉลิม

พระเกียรติแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อีกทั้งเยาวชนที่ไดรับการบรรพชา สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและชวยสงเสริมใหเปนลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของครูอาจารย เปนพลเมืองที่

ดีของประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงค    
1.  เพ่ือใหนักเรียนไดบรรพชาเปนสามเณรถวายเปนพระราชกุศล 

  2.  เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญูตอบิดา มารดาและผูมีพระคุณใหแกนักเรียน 
เปาหมาย   
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เขารวมการบวชบรรพชาเปนสามเณร 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ความกตัญูตอบดิา มารดาและผูมีพระคุณใหแกนักเรียน 

2. นักเรียนไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และคานิยมในวัฒนธรรมไทย ไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
 

วิธีดําเนินการ 
1. นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม )             

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เขารวมการบวชบรรพชาเปนสามเณร จํานวน 40 รูป 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2559 
งบประมาณ  

รายการงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม 
 คาตอบแทน     ....... 93,600….. บาท 
 คาใชสอย     ........46,800..... บาท 
 คาวัสด ุ      ......................... บาท  

รวมงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน        140,400      (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่รอยบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

กิจกรรม คายคณุธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ     
 -  คาเชาสถานที่  จํานวน 4 คืน (1,500 บาท/คืน) 

-  คาหัว หัวละ 5 บาทตอคืน(40x5x4) 
-  คาอาหาร จํานวน 10 มื้อๆ 50 บาท 5 วัน 
-  คาน้ําปานะ 4 วัน ๆ ละ 20 บาท 
- คาตอบแทนวิทยากร 8 รูป ๆ วันละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 800 
-  เครื่องอัฐบริขารสามเณร จํานวน 40 รูปๆละ 1,000 
-  คาเบี้ยเลี้ยงครู จํานวน 10 คน ๆ  240 บาทตอวัน 
-  คาพาหนะเหมาจาย 
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รวมทั้งสิ้น 140,400 93,600 46,800  
 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)   
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ   
1. นักเรียนหองสงเสริมความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ความกตัญูตอบดิา มารดาและผูมีพระคุณใหแกนักเรียน 

2. นักเรียนไดนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และคานิยมในวัฒนธรรมไทย ไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

 
                

 
ผูเสนอโครงการ 

                                                                                      (นางวรรณวิภา พฤฒิภากร)       
 

ผูเห็นชอบโครงการ                                              
                                                                       ( นางสาวสุญาดา   ศิริบรูพงศา ) 
                                                                                   รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      
                                              

                                                                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                        ( นายนพดล       เดนดวง)    
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
                                                                                       (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 




