โครงการจจัดททาตต้นแบบระบบคจัดกรองนจักเรรี ยนจจิตอาสา ระหววางชววงชจัชน ป.4-ป.6
กรณรี ศศึกษาโรงเรรี ยนกกลยาณชนรกงสรรคค์ ชชุมชนบบ้านเหนนือ
1. หลกกการและเหตชุผล
สกงคมไทยในปกจจชุบนก เปป็ นสกงคมทรีที่เหป็นคชุณคคาทางวกตถชุ มากกวคาคชุณคคาทางจจิตใจ ยจิงที่ มรีการพกฒนา
เทคโนโลยรีมที่ ากขขขนเทคาใด กป็ยงจิที่ เกจิดปกญหาจากการพกฒนาตามมาเทคานกขน โดยเฉพาะปก ญหาทางจจิตใจ ความเหป็น
แกคตวก กป็จะเกจิดมากขขขน ขาดเมตตากกบเพนืที่อนมนชุษยค์ ถขงแมบ้วคาคนไทย จะอยยใค กลบ้ชจิดกกบศาสนากป็ตาม ซขที่ งคนไทย
จจานวนไมคนอบ้ ยยกงขาดจจิตอาสา จจิ ตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถข ง จจิ ตแหค งการใหบ้ความดรี งามทกขงปวงแกค
เพนืที่อนมนชุษยค์ โดยเตป็มใจ สมกครใจ อจิที่มใจ ซาบซขข งใจ ปรี ตจิสชุข ทรีที่พรบ้ อมจะเสรี ยสละเวลา แรงกาย และสตจิปกญญา
เพนืที่อสาธารณประโยชนค์ ในการทจากจิจกรรม หรนื อสจิที่ งทรีที่เปป็ นประโยชนค์แกคผยอบ้ นืที่นโดยไมคหวกงผลตอบแทน และมรี
ความสชุ ขทรีที่ไดบ้ชควยเหลนือผยอบ้ นืที่น เปป็ นจจิตทรีที่ไมคนจิที่งดยดาย เมนืที่อพบเหป็นปก ญหา หรนื อความทชุกขค์ยากทรีที่เกจิดขขขนกกบผยคบ้ น
เปป็ นจจิ ตทรีที่มรีความสชุ ขเมนืที่อไดบ้ทาจ ความดรีและเหป็ นนจขา ตาเปลรีที่ ยนเปป็ นรอยยจิขม เปป็ นจจิ ตทรีที่เปรีที่ ยมดบ้วย “บชุญ” คนือความ
สงบเยป็น และพลกงแหค งความดรี อรี กทกขงยกงชค วยลด “อกตตา” หรนื อความเปป็ นตกวเปป็ นตนของตนเองลงไดบ้บบ้าง
สจาหรกบ กระบวนการสรบ้างจจิตอาสา ตบ้องประกอบดบ้วยการปลยกฝก งใหบ้ตระหนกกถขงความสจาคกญของจจิ ตอาสา
การเตรรี ยมความพรบ้อมทกขงดบ้านรค างกาย จจิตใจ ความรย บ้ และการตจิดตคอสนืที่ อสาร การสรบ้างความเชนืที่ อมกนที่ ในตนเอง
และการเขบ้ารค วมกจิจกรรมอยคางตคอเนนืที่อง คชุณลกกษณะของผยมบ้ รีจจิตอาสาคนือ มชุคงประโยชนค์ตคอสค วนรวม การทจางาน
ทชุกอยคางเปป็ นไปดบ้วยความสมกครใจ ไมคมชุคงหวกงผลตอบแทนในรย ปของอามจิส สจิ นจบ้าง หรนื อรางวกล ตลอดจนการ
อชุทจิศกาย กจาลกงใจ และเวลาใหบ้แกคสควนรวม ควรจะเรจิที่ มตกขงแตคเดป็กเลป็กๆ เรจิที่ มจากครอบครกว โรงเรรี ยน โดยเฉพาะ
โรงเรรี ยนทรีที่ตอบ้ งอยยรค ค วมกกบชชุมชน ควรชควยกกนสรบ้างเดป็กจจิตอาสา สจาหรกบการชควยเหลนือชชุมชนรอบขบ้างโรงเรรี ยน
จากการทรีที่ทางหนควยเครนืที่ องมนือกลาง ไดบ้มรีการจกดทจาโครงการชควยเหลนือชชุมชนบบ้านเหนนื ออยคางตคอเนนืที่ อง
มา เกนือบ 10 ปรี ประกอบกกบไดบ้ลงพนืขนทรีที่อยคางตคอเนนืที่ อง และทางโรงเรรี ยนกกลยาณชนรกงสรรคค์ ไดบ้มรีโครงการคกด
เลนือกเดป็กจจิตอาสาของโรงเรรี ยน สจาหรกบออกไปชควยเหลนือชชุมชนบบ้านเหนนื อ รอบขบ้างโรงเรรี ยน ตามโครงการ
ของรกฐบาล ทรีที่ตอบ้ งฝข กใหบ้เดป็กไทยมรีจจิตอาสา โดยจกดใหบ้จดก กจิจกรรมบจาเพป็ญประโยชนค์อยคางนบ้อยสกปดาหค์ละครขที่ ง
วกน เพนืที่อความสะดวกและงคายตคอการคกดเลนือกเดป็กจจิตอาสา หนควยฯ จขงรค วมมนือกกบโรงเรรี ยนกกลยาณชนรกงสรรคค์
สรบ้ า งโปรแกรมคบ้น หาเดป็กจจิ ตสาของโรงเรรี ย น เพนืที่ อ เขบ้า ไปชค ว ยเหลนื อ ชชุ ม ชนในรย ป แบบตค า งๆ ซขที่ งถบ้า หาก
โครงการนรีข สาจ เรป็ จ จะสามารถนจาไปเปป็ นตบ้นแบบเรนืที่ องการคบ้นหาเดป็กจจิตอาสาของโรงเรรี ยนอนืที่นๆ ตคอไป เพนืที่อจะ
ไดบ้สรบ้างเดป็กดรี มรีจจิตอาสา เปป็ นประโยชนค์ตคอครอบครกว ชชุมชน สกงคม และประเทศโดยรวมดบ้วย
2. ววัตถถประสงคค
1) เพนืที่อวจิเคราะหค์ และออกแบบโปรแกรมคกดกรองเดป็กจจิตอาสาของนกกเรรี ยน ป 4- ป.6 โรงเรรี ยน
กกลยาณชนรกงสรรคค์
2) พกฒนาโปรแกรมคกดกรองเดป็กจจิตอาสาของนกกเรรี ยน ป 4- ป.6 โรงเรรี ยนกกลยาณชนรกงสรรคค์
ก โรงเรรี ยนอนืที่นๆ
3) เพนืที่อนจาไปเปป็ นตบ้นแบบโปรแกรมคกดกรองเดป็กจจิตอาสาใหบ้กบ

3. ระยะเวลาในการดดาเนนินงาน 1 ปรี
4. แผนการดดาเนนินงาน
เดดือน
พฤษภาคม 2562
มจิถคุนายน-กรกฎาคม 2562
สจิ งหาคม-ตชุลาคม 2562
พฤศจจิกายน 2562
ธกนวาคม 2562
มกราคม-เมษายน 2563

การดทาเนจิ นการ
สทา รวจ และศศึ ก ษา ความตต้อ งการของอาจารยย์ใ นโรงเรรี ยน เรดืรื่ อง
คคุณลจักษณะของเดด็กจจิตอาสา
วจิเคราะหย์และออกแบบโปรแกรม
พกฒนาโปรแกรม
ตจิดตกขงโปรแกรม
ทดสอบและอบรมการใชบ้งาน
ตจิดตามและประเมจินผลการใชต้งาน

5. งบประมาณ
1. ควาเอกสารจจัดททาคควมดือการใชต้งาน เปด็ นเงจิน
2. เงจินชดเชยควาใชต้ยานพาหนะสว วนตจัว
3. ควาอบรมการใชต้งานโปรแกรม (2 ครจัชง ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 300 บาท)

1,000.- บาท
1,600.- บาท
1,200.- บาท

4. อดืรื่นๆ

500.- บาท
รวมงบประมาณ (สรีรื่ พนจั สามรต้อยบาทถต้วน)
ขอถถัวเฉลลยลี่ คค่ าใชช้ จค่ายตค่ างๆ ตามทลลี่จค่ายจรริ ง

6. ผผผู้รวับผนิดชอบโครงการ

4,300.- บาท

หจัวหนต้าหนววยเครดืรื่ องมดือกลาง คณะวจิทยาศาสตรย์
ผศ.ดร.ลจัดดา ปรรี ชาวรีรกคุล ภาควจิชาวจิทยาการคอมพจิวเตอรย์
นางสาวโสรยา สจิ งสาโส

7. ประโยชนค ททที่คาดวว่ าจะไดผู้รวับ
1) เพนืที่อชควยใหบ้โรงเรรี ยนไดบ้คดก กรองเดป็กจจิตอาสา สจาหรกบนกกเรรี ยนชควงชกขน ป.4 – ป.6 สจาหรกบการ
บจาเพป็ญประโยชนค์ใหบ้กบก ชชุมชน
2) สามารถฝข กเดป็กเลป็กๆ ใหบ้เปป็ นเดป็กจจิตอาสา เพนืที่อชควยเหลนือชชุมชน และสกงคม
3) สามารถใชบ้เปป็ นตบ้นแบบใหบ้กบก โรงเรรี ยนอนืที่นๆ ตคอไป
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