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แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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งาน / กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559
ที่

1

2

3
4

5

งาน / โครงการ / กิจกรรม
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ
-แข่งขันจัดปูายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์
-แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา
- แข่งขันตอบปัญหา
- แข่งขันจัดปูายนิเทศ
- แข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
- ประกวดมารยาทไทย
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

หน้า

เงิน
อุดหนุน

รายได้ เรียนฟรี
สถานศึ 15 ปี
กษา

1-12

อื่น ๆ
(ระบุ)

ระยะเวลา

14,338 ต.ค.58– ก.ย. 59
(พัสดุ
กลาง)

13-16

-

17-21

-

-

ธ.ค.58,ส.ค. 59

5,000

-

ต.ค.58 - ก.ย.59

22-26

3,000

-

ต.ค.58 - ก.ย.59

33-37

20,000

18,000 ต.ค.58- ก.ย.59
(เงินการกุศล)
ก.พ.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59

3
6

7

- พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
The Hero ท้าเปลี่ยนโลก

-

-

-

ก.ค.59
มิ.ย.59 - ส.ค.59

38-42
ต.ค.58- ก.ย.59
รวม

28,000

18,000
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 7
ลักษณะโครงการ
( ) ใหม่
( / ) ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน วชิร
ธรรมสาธิต จาเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทันตามกาหนดเวลา และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องใช้งานตลอดเวลา
จึงจาเป็นต้องซ่อมบารุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพื่อทาให้การทางานดาเนินไปด้วยดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อนักเรียนและโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้การบริหารงานวิชาการดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทันการ และเป็นไปอย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อซ่อมบารุงให้วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มงานบริหารวิชาการอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียน ร้อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน และวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้เพียงพอ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูและนักเรียน
- การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อม และเพียงพอ เกิด ประโยชน์ต่อครูและ
นักเรียนมากขึ้น
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. สารวจความต้องการในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
และจานวนกระดาษที่ต้องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซ่อม
2. พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม บันทึกขอจัดซื้อและซ่อมสร้าง
3. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบของโรงเรียน และ
จัดซื้อและซ่อมสร้าง
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการ
สารวจความต้องการในการ
จัดทาเอกสารประกอบการ
สอน และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้อง
ใช้

กิจกรรมที่ 2. ดาเนินการ
2.1 พัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม บันทึกขอ
จัดซื้อ
2.2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามระเบียบของ
โรงเรียน และจัดซื้อ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.2558, มี.ค.2559 นางวราภรณ์
สัตยมาภากร
พ.ย.2558- ก.ย.2559
พ.ย.2558- ก.ย.2559
เม.ย.- ส.ค. 2559
มี.ค.,ก.ย. 2559

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
ผิด
ชอบ
นาง
วรา
ภรณ์
สัตย
มา
ภาก
ร
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กิจกรรมที่ 3 สรุปการ
ดาเนินการ
3.1 ประเมินผล
3.2 รายงานผล
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ.  เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)  เงินอื่น ๆ
(ระบุ) ................
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรม ที่ 1 จัดซื้อ – ซ่อมสร้าง วัสดุอุปกรณ์
1.1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4
1.2 กระดาษบรุ๊ฟ
1.3 กระดาษการ์ดสี
1.4 กระดาษโปสเตอร์สีบางหน้าเดียว (คละสี)
1.5 กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า (คละสี)
1.6 เทปเยื่อกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด 1/4 นิ้ว
1.7 ใบมีดคัดเตอร์ ขนาด 9 มม. เฉียง 30 องศา
1.8 ลวดเย็บ (แพ็ค 24 กล่อง) แม็กซ์ 10-1M
1.9 ลวดเสียบ สามเหลี่ยม ตราช้าง 1
1.10 คลิปดา 1 1/4 นิ้ว (กล่อง 12 ตัว) ตราม้า 110
1.11 คลิปดา 1 นิ้ว (กล่อง 12 ตัว) ตราม้า 111
1.12 ปากกาไวน์บอร์ด PILOT หัวกลม
1.13 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 36 หลา แกน 3 นิ้ว
1.14 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 103x254 ความหนา 3 มม. (สีน้าเงิน,แดง)
1.15 มีดคัดเตอร์ขนาด 1.1X4" 1 ซ.ม. ใช้กับมีดขนาด 9 ม.ม.
1.16 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด
1.17 หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้าสีดา และสีแดง
1.18 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1006 (35A)
1.19 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1010 (12A)
1.20 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 1020 (12A)
1.21 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage K209
(HP703) ดา
1.22 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage K209

 เงินอุดหนุน  บ.ก.ศ. 
SP2
ตอบ
รว
ใช้สอย วัสดุ
แทน
ม
-

716
72
84
84
120
137
180
26
19
875
234
400
150
16
1,600
1,600
1,600
570
570

เงิน
อื่นๆ
2,406.
25
42,800

รวม
-
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(HP703) สี
1.23 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L110 (4 สีต่อชุด)
1.24 ซ่อมเครื่องพิมพ์
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1006 (35A)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1010 (12A)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 1020 (12A)
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage K209 (HP703)
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP 92
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L110
รวม

2,160
3,000

14,338

-

45,206
.25

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีเอกสารประกอบการเรียน
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ครุภัณฑ์มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

วิธีการประเมินผล
รายงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงานการใช้กระดาษ

ประเมินผลงาน

แบบประเมินผลการดาเนินการ

รายงานการใช้

แบบรายงานการใช้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียน ร้อยละ 100 มีเอกสารประกอบการเรียน
9.2 เชิงคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกระดาษ วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้เพียงพอ และพร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน
ครูและนักเรียน

-
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ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวราภรณ์ สัตยมาภากร)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชื่อ..........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ …………………………………………..
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

เงิน
อุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บก เงินเรียน
ศ.
ฟรี 15
ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
กระดาษบรุ๊ฟ
กระดาษการ์ดสี
กระดาษโปสเตอร์สีบางหน้าเดียว (คละสี)
กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า (คละสี)
เทปเยื่อกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด 1/4 นิ้ว
ใบมีดคัดเตอร์ ขนาด 9 มม. เฉียง 30 องศา
ลวดเย็บ (แพ็ค 24 กล่อง) แม็กซ์ 10-1M
ลวดเสียบ สามเหลี่ยม ตราช้าง 1
คลิปดา 1 1/4 นิ้ว (กล่อง 12 ตัว) ตราม้า 110
คลิปดา 1 นิ้ว (กล่อง 12 ตัว) ตราม้า 111
ปากกาไวน์บอร์ด PILOT หัวกลม
เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 36 หลา แกน 3 นิ้ว
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 103x254 ความหนา 3 มม. (สีน้า
เงิน,แดง)
มีดคัดเตอร์ขนาด 1.1X4" 1 ซ.ม. ใช้กับมีดขนาด 9 ม.ม.
หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด
หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้าสีดา และสีแดง
หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1006 (35A)
หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 1010 (12A)
หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 1020 (12A)

2,406.2
5
42,800

35
800
4
12
12
12
24
1
20
1
1
50
6

รีม
รีม
รีม
แผ่น
แผ่น
ม้วน
ใบ
แพ็ค
กล่อง
กล่อง
กล่อง
ด้าม
ม้วน

179
6
7
7
5
137
9
26
19
17.5
39

716
72
84
84
120
137
180
26
19
875
234

2

แผ่น

200

400

3
2
2
2
2

ขวด
ขวด
ตลับ
ตลับ
ตลับ

50
8
800
800
800

150
16
1,600
1,600
1,600

เงินอื่น ๆ
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

เงิน
อุดหนุน

2

กล่อง

285

570

2
2
2
2
6

กล่อง 285
กล่อง 520
กล่อง 740
ชุด 1,080
เครื่อง

570
1,040
1,480
2,160
3,000

งบประมาณ (บาท)
เงิน เงินเรียน เงินอื่น ๆ
บกศ. ฟรี 15
ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
26
27
28
29
30
31

หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage
K209 (HP703) ดา
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage
K209 (HP703) สี
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP 92 ดา
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP 93 สี
หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L110 (4 สีต่อชุด)
ซ่อมเครื่องพิมพ์
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1006 (35A)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet P1010 (12A)
- เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 1020 (12A)
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Deskjet Ink Advantage
K209 (HP703)
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Epson L110
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

14,338
14,338

หมายเหตุ
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวราภรณ์ สัตยมาภากร)
วันที่......../..................../...............
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ
เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กิจกรรม
วันสาคัญของชาติ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 2,3
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นให้รักความเป็นไทย ช่วยกันฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชาติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองการจัดการศึกษาของชาติและความต้องการของนักเรียน กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ จึงจัดกิจกรรม “วันสาคัญของชาติ”ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสานึกในความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และยังเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง สร้างนิสัยรักการทางาน สามารถปรับตัวและทางานเป็นทีมได้
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทั้งโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญของชาติได้ดีและถูกต้อง
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความภาคภูมิใจ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 วันสาคัญของชาติ
- จัดหาหนังสือให้ผู้อ่าน
- จัดทาปูายนิเทศ
- จัดหาอุปกรณ์การจัดทา
- จัดหาผู้อ่าน
- จัดแข่งขันประกวดปูายนิเทศทั้งในและนอก
- จัดหารางวัลและเกียรติบัตร
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

วันสาคัญของชาติ

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

/

ครูทุกคน

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ (ระบุ)............
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1.

วันสาคัญของชาติ
รวม

 เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
-

เงินอื่นๆ

รวม

-

-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. จานวนความพึงพอใจที่นักเรียนเข้า 1. การประเมินความพึงพอใจ
ร่วมกิจกรรมในแต่ละระดับชั้นอย่างน้อย
95 เปอร์เซ็นต์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภูมิใจในความเป็นไทย
9.2 นักเรียนรู้ขั้นตอนร่วมกิจกรรมวันสาคัญของชาติได้ดีและถูกต้อง
9.3 โรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้ดี
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ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชือ่ .........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม วันสาคัญของชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม

1.
3.
4.
5.

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

-

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์)
วันที่......../..................../...............
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ โครงการประชาคมอาเซียน
กิจกรรม
การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาผู้คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ 10.1,10.2,10.3,10.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 4,7,9
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชลี เขมะประภา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น และทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เป็ น บุ ค คลที่ มี จิ ต อาสา พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนั้ นยังต้องเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน จึงเป็น
แหล่ งการเรีย นรู้และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสร้างองค์ความรู้ให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครู นักเรียน และชุมชน ปรับโลกทัศน์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อให้ นักเรียน โรงเรียนเครือข่าย และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร้อยละ 95 นักเรียนภายนอก ผู้ปกครอง
ชุมชน ร้อยละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 เสนอโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะทางาน
4.3 ดาเนินงานตามโครงการ
4.4 สรุปผลการดาเนินงาน
4.5 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
4.2 จัดบรรยากาศให้ความรู้ที่น่าสนใจ ทันสมัย เรียบร้อย สวยงาม
4.3 จัดนักเรียนเข้าศึกษาหาความรู้
4.4 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน
4.5 เชิญนักเรียนและบุคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาศึกษาหาความรู้
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
ที่
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 ตอบปัญหา
/
2 ปูายนิเทศ
/
/
/
3 ปรับปรุงพัฒนา /
/
/
/
/
/
/
/
/

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี

/

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ (ระบุ)............
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ
1.1 กระดาษถ่ายเอกสารเอกสาร A4
1.2 กระดาษโปสเตอร์สีบางหน้าเดียว (คละสี)
1.3 กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า (คละสี)
1.4 เทปกาว 2 หน้า (โฟม 2 หน้า)
1.5 เทปเยื่อกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด ¼ นิ้ว
1.6 กาวแท่ง 21 กรัม ขาว UHU 189
1.7 Future Board
1.8 ปากกา

 เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
344
90
140
140
133
336
1,000
417

เงินอื่นๆ

รวม
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1.9 กระเป๋าอาเซียน
1.10 โล่อาเซียน
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม

900
1,500

รวม

5,000

5,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1. จานวนความพึงพอใจที่นักเรียนเข้า 1. ทดสอบ
เรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 80
2. ประเมินผล
2. จานวนที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกประเภททั้งในและนอกโรงเรียน
ร้อยละ 80
3. จานวนความพึงพอใจบุคคลภายนอก
ร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. แบบประเมินผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาเซียนศึกษาและวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น
9.2 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอัญชลี เขมะประภา)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชือ่ ..........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

5
15
20
20
19
6
5
3
15
3

68.75
6
7
7
7
56
200
139
60
300

344
90
140
140
133
336
1,000
417
900
1,500

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

กระดาษถ่ายเอกสารเอกสาร A4
กระดาษโปสเตอร์สีบางหน้าเดียว (คละสี)
กระดาษโปสเตอร์สีบางสองหน้า (คละสี)
เทปกาว 2 หน้า (โฟม 2 หน้า)
เทปเยื่อกาว 2 หน้า ชนิดบาง ขนาด ¼นิ้ว
กาวแท่ง 21 กรัม ขาว UHU 189
Future Board
ปากกา
กระเป๋าอาเซียน
โล่อาเซียน
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

5,000
5,000

หมายเหตุ ..................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอัญชลี เขมะประภา)
วันที่......../..................../...............
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (ศธ.)
ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1,5.2,5.3,5.4
ด้าน คุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1,10.2,10.3,10.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3,5
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ส่งผลให้เรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันแล้ว
นักเรียนที่มีความสามารถและทักษะโดดเด่นเฉพาะด้านจะต้องได้รับการส่งเสริมด้วย การประกวดแข่งขัน
ทักษะต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้แสดงความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะทางด้านวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทั้งโรงเรียนร้อยละ 100 ได้พัฒนาความรู้ทักษะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภาคภูมิใจในผลงาน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรม
1. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
2. การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
3. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
4. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
4.2 ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
1. เสนอกิจกรรม
2. จัดการแข่งขัน
3. ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1
2
3

การแข่งขันตอบปัญหา
การแข่งขันจัดปูายนิเทศ
การประกวดมารยาทไทย

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

ผู้รับผิดชอบ
ครูทกคน
ครูทุกคน
นางลาพอง พูลเพิ่ม

6. งบประมาณ เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ (ระบุ)............
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา
1.1 การแข่งขันตอบปัญหา
1.2 การแข่งขันจัดปูายนิเทศ
1.2 การประกวดมารยาทไทย
รวม

เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
3,000
3,000

เงินอื่นๆ

รวม
3,000
3,000
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

- ความพึงพอใจที่
- การประเมินความพึงพอใจ
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้พัฒนาความรู้
1. การทดสอบ
ทักษะเต็มตามศักยภาพ
2. การตรวจผลงาน
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม
3. การประเมิน
สร้างสรรค์
3. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถคิดอย่าง
เป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
1. แบบทดสอบ
2. บันทึกการตรวจผลงาน
3. แบบประเมินความคิด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ
9.2 นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล
9.3 นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาทั้งภายในและนอกโรงเรียน
9.4 นักเรียนสร้างชื่อเสียงและพัฒนาตนเองในด้านสังคมศึกษาให้กับโรงเรียนอย่างดี

ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน )
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชือ่ ..........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรมนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ
จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหา

1.

เบิกค่าอาหารกลางวันนักเรียน

กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

3,000

3,000
3,000

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน)
วันที่......../..................../...............
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3,2.4
ด้าน คุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3,10.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2,4.2
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางลาพอง พูลเพิ่ม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คู่คุณธรรมอย่างเหมาะสม
ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิต การจัดการเรียนการสอน
ต้องผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกรายวิชา และได้จัดสาระเกี่ยวกับศาสนาไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรักและปฏิบัติขั้นตอนกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทั้งโรงเรียนร้อยละ 95 เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนของศาสนาได้
ถูกต้อง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในทุกด้าน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- นิมนต์พระสงฆ์
- เตรียมของถวายพระสงฆ์
- เตรียมเครื่องไทยธรรม
- เตรียมหนังสือสวดมนต์ให้ตัวแทนนักเรียน
- เตรียมดอกไม้ในพิธี
- นานักเรียนเข้าร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1.2 พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
- นิมนต์พระสงฆ์
- เตรียมเครื่องไทยธรรม
- เตรียมดอกไม้เวียนเทียน
- เตรียมปัจจัยถวายพระสงฆ์
- นานักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
1.3 พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
- นิมนต์พระสงฆ์
- เตรียมเครื่องไทยธรรม
- เตรียมดอกไม้เวียนเทียน
- เตรียมปัจจัยถวายพระสงฆ์
- นานักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
1.4 พิธีแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา
- นิมนต์พระสงฆ์
- จัดทาเทียนจานาพรรษา
- เตรียมตกแต่งรถเทียนพรรษา
- เตรียมเครื่องไทยธรรม
- เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
- นานักเรียนเข้าร่วมในการแห่เทียนพรรษา
1.5 พิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
- นิมนต์พระสงฆ์
- เตรียมเครื่องไทยธรรม
- เตรียมดอกไม้เวียนเทียน
- เตรียมปัจจัยถวายพระสงฆ์
- นานักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีในวันวิสาขบูชา
พิธีในวันอาสาฬหบูชา
พิธีแห่เทียนพรรษาในวัน
เข้าพรรษา
5 พิธีในวันมาฆบูชา

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2
3
4

/

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

/
/
/
/

ครูทุกคน

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ (ระบุ)............
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ
1.1 พวงมาลัย
3,200
1.2 พานพุ่ม
1,000
1.3 ดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา
600
1.4 เครื่องไทยธรรม วัน
2,250
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
1.5 เทียนพรรษา
2,700
1.6 ดอกไม้สดตกแต่งต้นเทียน
4,250
1.7 ดอกไม้ธูปเทียนสาหรับเวียน
6,000
เทียน
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินกิจกรรม
1.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1.2 พิธีในวันวิสาขบูชา
1.3 พิธีในวันอาสาฬหบูชา
1.4 พิธีในวันเข้าพรรษา
1.5 พิธีในวันมาฆบูชา
รวม
20,000

เงินอื่นๆ

รวม
3,200
1,000
600
2,250
2,700
4,250
6,000

18,000
(เงินการกุศล)

18,000

20,000
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจ
2.นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.นักเรียนร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกิจกรรมทางศาสนา

วิธีการประเมินผล
1.การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
9.2 นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรมทางศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชือ่ ........................... ...............................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

32
2
6
9
1
1
200

100
500
100
250
2,700
4,250
30

3,200
1,000
600
2,250
2,700
4,250
6,000
20,000
20,000

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

เงินอื่น ๆ

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ

1
3
4
5
6
7
8

พวงมาลัย
พานพุ่ม
ดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา
เครื่องไทยธรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
เทียนพรรษา
ดอกไม้สดตกแต่งต้นเทียน
ดอกไม้ธูปเทียนสาหรับเวียนเทียน
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม

1
2
3
4

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีในวันวิสาขบูชา
พิธีในวันอาสาฬหบูชา,พิธีในวันเข้าพรรษา
พิธีในวันมาฆบูชา

3,000
5,000
5,000
5,000

กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

18,000
18,000

หมายเหตุ รายละเอียดเงินการกุศล ถวายเจ้าอาวาส 1,000 บาท พระสงฆ์รูปละ 500 บาท
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
วันที่......../..................../...............
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม เทศน์มหาชาติ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3,2.4
ด้าน คุณภาพกาจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3,10.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2,4.2
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางลาพอง พูลเพิ่ม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กาหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีกิจกรรม
เพื่อเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้สืบทอดต่อไป
เทศน์มหาชาติ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะมา
ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการเทศน์มหาชาตินั้น ประกอบด้วย
พระคาถาภาษาบาลี จานวน 1,000 พระคาถา ประกอบด้วยมหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ โดยมีการแต่งเป็นรายยาวด้วย
ท่วงทานองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ก็จะมีท่วงทานองที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป
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ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กาหนดจัดให้มีเทศน์มหาชาติ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 มีการแห่องค์
กัณฑ์เทศน์มหากุศล ในเขตพระโขนง เพื่อประชาสัมพันธ์บอกบุญให้ประชาชนได้ทราบและร่วมทาบุญตามกาลัง
ศรัทธา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ
2.2 เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีด้านพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลัง
ได้สืบทอดต่อไป
2.3 เพื่อให้เกิดการทากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน คณะครูและบุคลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ คณะครูและนักเรียน ร้อยละ 95 บุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนทั่วไป
ประมาณ 2,000 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อปลูกจิตสานึกในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
และได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ คณะครูและนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รักษา
ประเพณีวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพใน
สังคม
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1) วางแผนดาเนินโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- จัดทาคาของบประมาณ
- จัดทาโครงการ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ
4.2) ดาเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- ประสานงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3) ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ
- จัดทาแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
4.4) ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดาเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินโครงการ
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1
2
3
4

วางแผนดาเนินโครงการ
ดาเนินงานตามแผน
ตรวจสอบ / ประเมินผล
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/
/
/
/

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ (ระบุ) เงินบริจาค
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
 เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1 เงินบริจาค
รวม

เงินอื่นๆ

รวม

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจ
2.นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3.นักเรียนร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกิจกรรมทางศาสนา

วิธีการประเมินผล
1.การประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะครูและนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ และ
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ จานวน 13 กัณฑ์
9.2 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติมหากุศล ประสบความสาเร็จเรียบร้อย
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ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชื่อ..........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/ กิจกรรม เทศน์มหาชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ

1
3
4
5
6
7
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม

1
2
3
4
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ...............................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรม
The Hero ท้าเปลี่ยนโลก
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3,2.4
ด้าน คุณภาพกาจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.3,10.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2,4.2
ลักษณะโครงการ
( / ) ต่อเนื่อง (ประจา) ( ) ใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางลาพอง พูลเพิ่ม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น และชุมชนบางส่วนมี
สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนคลองเคล็ด ซึ่งมีที่อยู่อาศัยเป็นอาคารชุด ที่ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมาประกอบอาชีพรับจ้างในกรุงเทพมหานคร ในแต่ละ
หน่วยของอาคารชุด มีผู้อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งครอบครัว ทาให้สภาพความเป็นอยู่แออัดไม่ถูกสุขลักษณะ เกิดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากการใช้ชีวิตประจาวันจานวนมาก ขยะและสิ่งปฏิกูลดังกล่าว ถูกระบายลงสู่คลองเคล็ด
ซึ่งเป็นคลองระบายน้าที่ใกล้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมากที่สุด ประกอบกับกลุ่ม HERO มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน
แนวพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนมาใช้ในโรงเรียน
และชุมชน ซึ่งในปีแรกได้ได้เชิญ วิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน นักการ และร่วมกันผลิตน้าหมัก
ชีวภาพ (EM : Effective Microorganisms) จากผัก ผลไม้ตามธรรมชาติ เพื่อนามาใช้ภายในโรงเรียนจนเกิดผล
และ ในปีต่อมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนี้ร่วมกับชุมชนคลองเคล็ด ซึ่งการดาเนินกิจกรรมร่วมกันนี้ ชุมชน
คลองเคล็ดและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ที่สามารถแก้ปัญหาน้าเสียในคลองเคล็ดได้ในระดับหนึ่ง
ให้มี ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของชุมชนคลองเคล็ดในปัจจุบันและอนาคต จึงได้จัดโครงการ “The Hero ท้า
เปลี่ยนโลก”ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนคลองเคล็ด
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 ของชุมชนคลองเคล็ด(บ้านที่ติดคลอง)เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียน และชุมชม มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ในระดับมาก
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 วางแผน
1) นาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2) นาเสนอโครงการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ขั้นดาเนินการ
1) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
2) นักเรียนตัวแทนคณะสีละ 10 คน สารวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน
3) คณะกรรมการ ดาเนินงาน และนักเรียน ประชุมสรุปสภาพปัญหาภายในและภายนอกที่ได้จากการ
สารวจ
4) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทาเอกสาร ซีดี และน้าหมักชีวภาพ
5) จัดทาเอกสารและแจกซีดีให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่องการรักษาดูแลรักษาคลองสิ่งแวดล้อม
และน้าหมักชีวภาพ ไปแจกชุมชน ให้ความรู้เรื่องการจัดทาน้าหมักชีวภาพ แก่นักเรียนแกนนาและตัวแทนชุมชน
คลองเคล็ดที่บ้านอยู่ติดคลอง
6) ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้าหมักชีวภาพ, EM Ball ให้นักเรียนตัวแทนคณะสี ลูกจ้าง
นักการ จัดทาเป็นหัวเชื้อเพื่อนาไปแลกกับเศษผักผลไม้และการผลิตน้าหมักชีวภาพและก้อน EM Ball ในชุมชน
คลองเคล็ด
7) เชิญชวนชุมชนคลองเคล็ดและตัวแทนนักเรียนทุกคณะสีเดินรณณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมคลองเคล็ด นา
น้าหมักชีวภาพและก้อน EM Ball ไปเทลงในคลองเคล็ด
8) ขออนุญาตจัดนาถังใส่น้าสกัดชีวภาพมีหัวก๊อกปิดเปิดเพื่อใช้ปล่อยน้าจุลินทรีย์ด้วยการหยดได้
ตลอดเวลา วางไว้บริเวณริมคลองโดยให้บ้านที่อยู่ติดคลองเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดทาน้าสกัดชีวภาพเพิ่มเติม
4.3 การติดตาม ตรวจสอบ
1) นักเรียนอาสาจิตสาธารณะ สารวจการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้าในคลองเคล็ดและการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนเกี่ยวกับการรักษาสภาพน้าในคลองเคล็ด
2) สารวจความพึงพอใจของชุมชน และนักเรียน เมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.4 การพัฒนา
1) นาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในการดาเนินงานครั้งต่อไป
2) ตัวแทนนักเรียนจิตสาธารณะนาเสนอผลการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนทุกคนหลังพิธีการเคารพธงชาติ
3) รณรงค์เชิญชวนร่วมเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ สารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและและชุมชนและ
ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย ต.ค พย

ธค

มค

กพ มีค

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย

วางแผน
ขั้นดาเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ
การพัฒนา

นางลาพอง
พูลเพิ่ม

6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  เงินนโยบายเรียนฟรี (SP2)  เงินอื่นๆ(ระบุ) เงินบริจาค
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

 เงินอุดหนุน  เงิน บ.ก.ศ.  SP2
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รวม

เงินอื่นๆ

รวม

1 เงินบริจาค
รวม
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมินผล

1.ร้อยละ 50 ของชุมชนคลองเคล็ด
การสารวจ
(บ้านที่ติดคลอง)เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม ในระดับมาก

เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจความคิดเห็น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
และร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
9.2 คนไทยยุคใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและ
สามารถทางานเป็นกลุ่มได้
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ลงชื่อ………….…………….……………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
ลงชื่อ………….………………………………………
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชื่อ..........................................................
(นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แก้ไข

อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
( นางวรรณี บุญประเสริฐ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/ กิจกรรม The Hero ท้าเปลี่ยนโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลาดับ

รายการค่าใช้จ่าย
รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ.
เงินเรียน
ฟรี 15 ปีฯ

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุ

1
3
4
5
6
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรม

1
2
3
4
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ...............................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลาพอง พูลเพิ่ม)
วันที่......../..................../...............

เงินอื่น ๆ

