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 ค าชี้แจง โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม น าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 

ค ำช้ีแจง กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

“GSB เติมฝัน ป้ันดำวคุณธรรม น ำสู่รั้วมหำวทิยำลัย” ปีที่ 4 ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 
 

 จุดมุ่งหมำย 
 “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม น าสู่รั้วมหาวิทยาลัย”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “ประกวดโรงเรียน 
และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม” เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 600 คน แบ่งเป็น 2 ภูมิภาค จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 300 คน โดยจัดอบรมวิชา GAT เชื่อมโยง 
และ GAT ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 วัน (ดูในตารางการอบรม) 
 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง (ท่ีมีนักเรียนรวมทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 คน) 
 

 กำรรับสมัคร  
 โรงเรียนที่สนใจและเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้ด าเนินการจัดกลุ่ม 12 คน (ประกอบด้วย นักเรียน 10 คน  
ครู 2 คน) ดังนี้ 1) ให้นักเรียนกรอกใบสมัครรายบุคคลส่งให้ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้ประสานงาน เพ่ือรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่  
ในวันอบรม 2) ให้ครูกรอกใบสมัครส าหรับสถานศึกษา ส่งไปที่ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moral.gsb@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.vitheebuddha.com และ  
https://www.gsb.or.th (ดูวันหมดเขตรับสมัครหน้าที่ 2) 
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 วันและสถำนที ่

 
 กำรประกำศผล  
  รายชื่อและค่าพาหนะของกลุ่มที่มีสิทธิรับการอบรมวิชา GAT กลุ่มละ 12 คน (แบ่งเป็นนักเรียน 10 คน 
ครู  2 คน) ประกาศก่อนถึ งวันอบรมไม่น้อยกว่ า  7 วัน ที่ เ ว็บไซต์  https://www.vitheebuddha.com  และ  
https://www.gsb.or.th 
 
 

 

จุดอบรม 

 

จังหวัด 

 

วันที่อบรม 

 

วันหมดเขตรับสมัคร 

 

ผู้ประสำนงำน จำก สพฐ. 

ที่ ๑ โรงเรยีนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย สุพรรณบุรี  

สุพรรณบุร ี 3 – 4  ตุลาคม 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563  

( ปิดรับสมคัรก่อน หากเต็มจ านวน ) 

ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  
โทร. 089 678 1499 
นางสาวเสาวนยี์ ทิพย์ฤกษ์ 
โทร. 082 5562451 
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน 
โทร. 064 591 1222 
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร ์
โทร. 083 652 3088  
นางสาววาสนา กรเกต ุ
โทร. 099 359 3529 
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ า 
โทร. 086 879 6857 

ที่ ๒ โรงเรยีนเบ็ญจะมะ
มหาราช อุบลราชธานี 

อุบลราชธาน ี 17 – 18 ตลุาคม 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563  

( ปิดรับสมคัรก่อน หากเต็มจ านวน ) 

ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  
โทร. 089 678 1499 
นางสาวเสาวนยี์ ทิพย์ฤกษ์ 
โทร. 082 5562451 
นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน 
โทร. 064 591 1222 
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร ์
โทร. 083 652 3088  
นางสาววาสนา กรเกต ุ
โทร. 099 359 3529 
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ า 
โทร. 086 879 6857 

https://www.gsb.or.th/
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 ค่ำใช้จ่ำยและกำรเดินทำงในกำรอบรม 2 วัน (สนับสนุนโดยธนำคำรออมสิน) 
 1. เดินทางพร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ (โดยรถของโรงเรียน ไป - กลับ ทั้ง 2 วัน)  *ให้เดินทางไปถึง
สถานที่อบรมก่อนเวลา 08.00 น. 
 2. กรุณาน าหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่าพาหนะ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของครู 1 ฉบับ) 
 3. ค่าพาหนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
 4. ไม่มีค่าท่ีพัก  

 ค่ำอำหำรในกำรอบรม 2 วัน (สนับสนุนโดยธนำคำรออมสิน) 
 1. อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
 2. อาหารว่าง 4 มื้อ (สาย 2 มื้อ , บ่าย 2 มื้อ) 

 กำรแต่งกำย ให้แต่งกายชุดนักเรียน ทั้ง 2 วัน 

 รับแจกเอกสำรและของท่ีระลึกจำกธนำคำรออมสิน ทุกคน 

 ทุนกำรศึกษำ 
 ส าหรับนักเรียนที่ เข้ าร่ วมอบรมวิชา GAT ในครั้ งนี้  มี สิทธิ์ เขี ยนใบสมัคร เ พ่ือขอรับทุนการศึกษา  
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 100 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คัดเลือก
เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมโครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม น าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีที่ 4 ประจ าปี 
2563 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ที่เว็บไซต์  https://www.vitheebuddha.com และ 
https://www.gsb.or.th 

 ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 -  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  โทร. 0 2288 5889  
 - ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 ต่อ 155286 – 90 
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