โครงการ
โครงการรักษ์ความเป็ นไทย
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื! อง สนองกลยุทธ์ที! 2
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรี ยนอนุบาลละงู
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภา แซ่จุง้ และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดการจัดการศึกษาที!เกี!ยวข้องกับการ
สื บสานวัฒนธรรมไทย ไว้ในมาตรา 23 ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั9งความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมในเรื! องความรู ้เกี!ยวกับตนเอง สังคม
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและเน้นการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
จากสภาพของสังคมไทยในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดสังคม
วัฒนธรรมสมัยใหม่ ละเลยวัฒนธรรมดั9งเดิมส่ งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนซึ! งได้ละเลยวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของคนไทย ค่านิยมการดําเนินชีวิต เครื! องแต่งกาย
กิริยามารยาท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ดังนั9นโรงเรี ยนจึงต้อง
ปลูกฝังให้เยาวชนในวัยเรี ยน ได้ตระหนัก เห็นคุณค่า สื บทอดและรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้จึงได้
จัดทําโครงการ
“ รักษ์ความเป็ นไทย ’’ ขึ9น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื!อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมในการอนุ รักษ์
2. เพื!อปลูกฝังจิตสํานึกรักความเป็ นไทยให้กบั นักเรี ยน และตระหนักถึงความเป็ นไทย
3. นักเรี ยนมีความรักและชื!นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสมํ!าเสมอ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
- นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี!มีคุณธรรม จริ ยธรรม
- นักเรี ยนมีจิตสํานึกรักความเป็ นไทย
- นักเรี ยนทุกคนเห็นความสําคัญและเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสมํ!าเสมอ

3.2 เชิ งคุณภาพ
- นักเรี ยนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริ ยธรรมตามวัตถุประสงค์
- นักเรี ยนร้อยละ 80 มีจิตสํานึกรักความเป็ นไทย
4. ขั.นตอนการดําเนินงานและกิจกรรม
4.1 ขั9นตอนการดําเนิ นงาน
1. เขียนโครงการ / เสนอ / อนุมตั ิโครงการ
2. ประชุมคณะครู / คณะทํางาน / รับทราบการดําเนิ นงาน
3. มอบหมายภารกิจงาน
4. ดําเนินงานตามขั9นตอน
4.2 กิจกรรมสําคัญ
ที!
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์
กิจกรรมมารยาทงาม
กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย
นิเทศ กํากับ ติดตามผล ประเมินผล
รายงานสรุ ปการดําเนิ นงาน

ระยะเวลา
พ.ย. 53 - ก.ย.54
มิถุนายน 54
มิ.ย.54-ก.ย.54
กันยายน 54
กันยายน 54

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวประภา แซ่จุง้
นางจิราภรณ์ เกิดดํา
และคุณครู ทุกคน
นางสุ จินธรา สุ ธากุล
คณะทํางาน

5. งบประมาณ
รวมใช้งบประมาณทั9งสิ9 น 1,000 บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี9
รายการ/กิจกรรมคําชี9 แจงในการใช้
จําแนกตามหมวดรายจ่ายเป็ น
ที!
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์
400
400
2. กิจกรรมมารยาทไทย
300
300
3. กิจกรรมเอกลักษณ์ไทย
300
300
รวมทั9งสิ9 น
1,000
1,000

6. การประเมินผล
ที!
ตัวชี9วดั ความสําเร็ จ
1. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
2. คุณภาพผูเ้ รี ยน

วิธีวดั ผล / ประเมินผล
แบบสํารวจ
สํารวจ / นิเทศ

เครื! องมือที!ใช้วดั
แบบสํารวจ
แบบนิเทศ

7. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
7.1 นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
7.2 นักเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมและนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

ลงชื!อ ................................ ผูเ้ สนอโครงการ
(นางประภา แซ่จุง้ )
ครู คศ.2 โรงเรี ยนอนุบาลละงู

ลงชื!อ .................................. ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายปริ ญญา ดําเต๊ะ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุบาลละงู

ลงชื!อ ................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายมงคล เจริ ญฤทธิJ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน

