กส ๐๖ ๑

ข้อเสนอโครงการ
ผู้จัดทำข้อเสนอโครงการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน :
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑ (๑.๑.๒)
๓ (๓.๑)
แผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร และส่งเสริมคุณลักษณะ
สำคัญของนวัตกร
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการและเหตุผล :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒)
มีเจตนารมณ์ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนมีความสำคัญ ผู้เรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
มีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม

๒

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรง
ตามพันธกิจของโรงเรียนมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเข้มเเข็งทางวิชาการ มีทักษะชีวิต เป็นนวัตกรและ
กล้าเเสดงออก ทางคุณธรรมและจริยธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑” ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าค่ายพระพุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการของข้อเสนอโครงการ
ที่

กิจกรรมดำเนินงาน

เดือน

มิถุนายน ๖๕

กรกฎาคม ๖๕

สิงหาคม ๖๕

สัปดาห์ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑

การเตรียมการ /การวางแผน (Plan : P)
๑. วางแผนโครงการ

√

- ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน
- ประชุมวางแผนการจัดการดำเนินงาน โดยนำ
ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรอบที่
ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการ
๒. เขียนโครงการ

√

- จัดทำข้อเสนอโครงการ
- กำหนดวัตถุประสงค์โครงการและหลักการเหตุผล
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ
- จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการ
- ขออนุญาตใช้สถานที่

√

๓

๒

การดำเนินการตามแผน (DO : D)
๑. ประชุมวางแผน

√

- ประชุมเตรียมความพร้อม ด้านการประสานงาน การ
ดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ
๒. เตรียมเอกสารและวัสดุ

√

- จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนและวัสดุอุปกรณ์
๓. จัดทำแบบประเมินโครงการ

√

- คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบประเมินโครงการ
๔. ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการ

√

- นัดหมายนักเรียนตามเวลาที่กำหนด
- ดำเนินการโครงการอบรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์”
๓

การตรวจสอบและการประเมินผล (Check : C)
๑. สรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

√

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบการ
ดำเนินงานและผลงาน
- ตรวจสอบ สรุปผล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานสรุปโครงการในระบบบริหารแผน
ยุทธศาสตร์
๔

การสรุปผล การรายงานผลและการปฏิบัติการต่อไป (Act : A)

๑. เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป
- ฝ่ายงบประมาณนโยบายและแผนนำเสนอการรายงาน
ผลการประเมินต่อที่ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาดำเนินการ : วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

√

๔

แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ :
๑. การประเมินผลตัวชี้วัดกลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์

เป้าหมาย หน่วยนับ

ค่า

เครื่องมือการประเมินผล

เป้าหมาย
การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียน

การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน
และรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน

๑๐

-สำเนาโครงการที่ได้รับ

โครงการ/

การอนุมัติ

กิจกรรม

-ใบลงทะเบียนนักเรียน

จำนวน

๑๕

โครงการ

-สำเนาโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ

หรือ

-ใบลงทะเบียนนักเรียน

กิจกรรม

-คู่มืออบรมสำหรับ
นักเรียน

๒. การประเมินผลตัวชี้วัดวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ หน่วยนับ

ค่า

เครื่องมือการประเมินผล

เป้าหมาย
๑. เพื่อเตรียมความพร้อม
นักเรียนเข้าสู่โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” และเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

จำนวนนักเรียนที่

ร้อยละ

๘๐

ผ่านการเข้าร่วม

-ใบลงทะเบียนนักเรียน
-คู่มืออบรมสำหรับนักเรียน

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
”ค่ายพุทธศาสน์”

๒. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี

นักเรียนมีเจตคติที่ดี

ค่าเฉลี่ย

๔

-แบบประเมินโครงการ

ต่อการเข้าค่ายพระพุทธศาสนา

ต่อการเข้าร่วม

-สรุปแบบประเมิน

โครงการ

โครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. นักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และเข้าร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าค่ายพระพุทธศาสนา

๕

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณสนับสนุนโครงการ
แหล่งเงินงบประมาณ :
รายรับ
๑. เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล – ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายจ่าย
๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๒๑๔ คน
๒. ค่าอาหารกลางวันครู ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๒๐ คน
๓. ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒๑๔ คน
๔. ค่าอาหารว่างครู ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒๐ คน
๕. ค่าภัตราหารเพลสำหรับพระวิทยากร จำนวน ๑ มื้อ
๖. ค่าน้ำปานะถวายพระวิทยากร ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒ รูป
๗. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๘. ค่าตอบแทนพระวิทยากร ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ชัว่ โมง จำนวน ๒ รูป
๙. ค่าเดินทางไป-กลับสำหรับพระวิทยากรแบบเหมาจ่าย
๑๐. ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 16.8 ตารางเมตรๆ ละ ๑๕๐ บาท
๑๑. ค่าจัดทำคู่มืออบรมสำหรับนักเรียน เล่มละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๑๔ เล่ม
๑๒. ค่าปัจจัยถวายวัด (ยืมวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม)
๑๓. ค่าดอกไม้สดสำหรับจัดสถานที่และบูชาพระ

๑๗,๑๒๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๑๗,๑๒๐ บาท
๑,๖๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๑๖๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๕๒๐ บาท
๔,๒๘๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
รวม ๖๕,๐๐๐ บาท
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
พิธีเปิดโครงการ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (พระวิทยากร)
บรรยายธรรมะ หัวข้อ“เยาวชนดีวิถีพุทธฯ” (พระวิทยากร)
รับประทานอาหารว่าง
บรรยายธรรมะ หัวข้อ “การดำเนินชีวิตด้วยจิตที่ไม่ประมาท” (พระวิทยากร)
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสันทนาการ “ฝึกสติยามบ่าย” (พระวิทยากร)
บรรยายธรรมะ หัวข้อ “พระคุณแม่” (พระวิทยากร)
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ - บริหารจิตเจริญสมาธิ. (พระวิทยากร)
พิธีปิดโครงการ - มอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ ระยะเวลา และกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๗

รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๑. นายฉลอง แสนโคก
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
๓. นางทิพยาภา มานะสม
๔. นางอรัญญา เซียวประเสริฐ
๕. นายศุภชัย สมนวล
๖. นางณัฏฐนันท์ เอี่ยมวิจารณ์
๗. นางสาวศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
๘. นายปราโมทย์ อาจวิชัย
๙. นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
๑๐. นางสาวอธิพร มากพูน
๑๑. นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
๑๒. นายอภิชาต คามีศักดิ์
๑๓. นายศักดิ์ดา ทองโสภณ
๑๔. นายธราพงษ์ การกระโทก
๑๕. นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช
๑๖. นายสุทัศน์ คำเอี่ยมเอก
๑๗. นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
๑๘. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๘

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ อว ๘๑๑๘.๑๑/
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
เรียน ผู้อำนวยการ
ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษา
ด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕” ซึ่งระบุไว้ในตารางเมตริกซ์การจัดโครงการ – กิจกรรมของโรงเรียน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี นั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังไม่คลี่คลาย
จึงขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ วัน
ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขออนุมัติโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕” เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
ความเข้มเเข็งทางวิชาการ มีทักษะชีวิต เป็นนวัตกรและกล้าเเสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการจากเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล –
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง
เมตริกซ์ ดังนี้
๑. ชื่อโครงการ เดิม โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕
นำเสนอโครงการเป็น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕”
๒. วันที่จัดโครงการ เดิม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
นำเสนอโครงการ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๓. สถานที่จัดโครงการ เดิม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร นำเสนอโครงการเป็น
ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ งบประมาณ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางเมตริกซ์
(นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์)
ประธานโครงการ

