
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการท าบุญตักบาตร 
 

๒. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
           แผนงานโครงการ                        แผนงานโครงการต่อเนื่อง              แผนงานโครงการขยายผล 
    ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย.......................................................... .................................................................. 
 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไปรพร แสงจันทร์ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
 
๔. สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑.๖ กลยุทธ์ข้อที่ ๑ ของโรงเรียนสาธิต 
 
๕. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งช้ีที ่
    สอดคล้องกับ สมศ. มาตรฐานด้าน พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีที่    ตัวบ่งช้ีที่   
 
๖. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบันนั้น 
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ได้ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประการหนึ่งนั้นก็คือ การ
ท าบุญตักบาตร อันสืบเนื่องมาจากสภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ใน
ทุกสถานที่เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับเวลาของแต่ละบุคคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้เล็งเห็นว่า บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงาม
นี้ไว้ โดยเฉพาะนักเรียน ได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ตามวัตถุประสงค์จะต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงด้วย อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามให้แก่เยาวชน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ประการ คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญาแก่บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๗.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรื่องการท าบุญตักบาตร 
๗.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
๗.๔ เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการท าบุญในพระพุทธศาสนา  
๗.๕ เพ่ืออบรมจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
๗.๖ เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาพระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น 
๗.๗ เพ่ือส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสได้ท าบุญ  

 เป็นประจ า 
 



๘. เป้าหมาย 
    ๘.๑ เชิงปริมาณ  
   นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง 
             
    ๘.๒ เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมในการตักบาตร 
 
๙. ระยะเวลาโครงการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
๑๐. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอน ช่วงวลาด าเนินโครงการ เอกสารหลักฐาน 
ขออนุมัติโครงการ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ แบบขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งกรรมการ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒ ค าสั่งปฏิบัติงาน 
ประชุมวางแผน ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 
ด าเนินโครงการ พ.ย. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓ ภาพกิจกรรม 

จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ    ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ แบบประเมิน/สรุปรูปเล่มโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ รูปเล่มโครงการ 

 
๑๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และผู้ปกครอง 3๐๐ คน โดยประมาณ 
 
๑๒. แหล่งงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน                        จ านวนเงิน..................................บาท 
  งบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตฯ        จ านวนเงิน........๑๐,๐๐๐.........บาท 
  นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา............................จ านวนเงิน....................บาท 
 
๑๓. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน 
๑. หมวดค่าอาหาร ค่าอาหารถวายพระอาจารย์จ านวน ๓ รูป จ านวน ๔ เดือน เดือนละ ๘๐๐ บาท  ๓,๒๐๐ บาท 
๒. หมวดค่าใช้จ่าย - ถุงพลาสติก ขนาด ๒๓ × ๓๖ จ านวน ๕ - ๑๐ โล   

- ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงาน  
๒,๖๐๐ บาท 
   ๒๐๐ บาท      

๓. หมวดค่าวัสดุ - ค่าพวงมาลัย จ านวน ๒๐ พวง เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จ านวน ๔ 
เดือน (พระวิมาดา, พระนางสุนันทา, พระพุทธรูปองค์ใหญ่, ศาลพระ
ภูม,ิ ร.๖, พระพุทธรูปตรงเวที, ห้องแผน, ห้องพักครู, ห้องประชุม) 

๔,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (หมายเหตุ : ขอเบิกจ่ายในลักษณะถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริงทุกประการ) 



๑๔. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 
 

๑๕. เกณฑ์ความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ผลผลิต) หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดด้านปริมาณ ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนตระหนักด้วยความศรัทธา
แล ะป ฏิ บั ติ ต น ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แล ะ
เหมาะสมในการตักบาตร 

 

   
 
๑๖. เครื่องมือการประเมิน / ติดตามโครงการ 

ระยะเวลาการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน เครื่องมือ 
๑๕ วัน ๑. เพื่อทราบถึงข้อบกพร่อง แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 ๒. เพ่ือปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้
มีคุณภาพ 

 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าบุญตักบาตร 
๒. นักเรียนเข้าใจและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา 
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  
 
 

                                            (อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์) 
                                  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 


