คาสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ที่ ๐๔๓ / ๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
*********************************************************************
เนื่องในวัน พฤหัสบดีที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๕๕7 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบู ชาขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริ มให้ นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันทางศาสนาและเพื่อให้
นักเรี ย นรู้จั กวัน ส าคัญทางศาสนาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒ นธรรม
ประเพณี อันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งแต่ก่อนมั กจะทาการหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นเอง ใน
การนี้ โ รงเรี ย นจึ ง ได้ด าเนิ น การฝึ กให้ นั ก เรี ยนได้เ รียนรู้แ ละฝึ กปฏิบัติ จึงได้ด าเนิ นการหล่ อ เทีย นพรรษาขึ้ น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๕๕7
เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
๑. นางสาวนงลักษณ์
วงค์ราษฎร์
ประธาน
๒. นางลภัสรดา
ดินหม้อ
รองประธาน
๓. นางงามตา
บุญปั๋น
กรรมการ
๔. นางศิริรัตน์
อินต๊ะชัย
กรรมการ
5. นางสาวสุวิสาข์
จันทพิมพ์
กรรมการ
6. พี่เลี้ยงเด็ก , นักการภารโรง , แม่บ้าน
กรรมการ
7. คณะครูทุกท่าน
กรรมการ
8. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่หล่อเทียน และอุปกรณ์ในการหล่อเทียนในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ให้
เรียบร้อย
2. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
2.๑ ระดับอนุบาล
๑. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
ประธาน
2. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
รองประธาน
3. นางณัชชา
ธะนันวงค์
กรรมการ
4. นางจิณณ์ณิชา
สมุดความ
กรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์
แสงเมือง
กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์
เตชะ
กรรมการ
7. ครูประจาชั้นทุกคน
กรรมการ
8. ครูพี่เลี้ยงทุกคน
กรรมการ
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์เอกปฐมวัยทุกคน
กรรมการ
/2.2 ระดับ...

-22.๒ ระดับประถมศึกษา
๑. นางวาสนา
หาญจริง
๒. นางเครือวัลย์
อุตมะโน
๓. นางสาวสุวรรณา
ปัญญารัตน์
๔. นางสาวราตรี
สุนทร
5. นางสาวผกาวรรณ
คาปิว
6. นางสาวปรียพร
มุกดา
7. นางสาวกฤติญา
กิติมา
8. นายไพฑูรย์
แสนบัวหลวง
9. นายณัฐวัตร
เดินแปง
10. นายภัทรภณ
ดวงภู
11. นายธีรวัฒน์
แสนศิริ
๑2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน
มีหน้าที่ ดูแลควบคุมความเรียบร้อยของนักเรียนขณะดาเนินการหล่อเทียน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
๑. นายเอกชัย
ชัยธนานันท์
ประธาน
๒. นางโสพิชชาญ์
สมใจ
รองประธาน
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม
4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
๑. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
๒. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
๓. นางสาวเฌนิศา
ครุฑเงิน
๔. นางสาวเจนจิรา
ปวงคา
5. นางสาวกนกพิชญ์
โนกุล
มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาหบูชา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
๑. นางลภัสลดา
ดินหม้อ
ประธาน
๒. นางจิรารักษ์
ตุลาชม
รองประธาน
3. นางสาววิไลวรรณ
ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
4. ครูทุกคน, พี่เลี้ยงเด็ก, ครูต่างชาติ
กรรมการ
มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนและนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาให้ดาเนินกิจกรรมไป
ด้วยความเรียบร้อย
/6.คณะกรรมการ...

-36. คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
๑. นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
ประธาน
๒. นายกิตติพัฒน์
พินิจสุวรรณ
รองประธาน
๓. นางขวัญชนก
คาแก้ว
กรรมการ
๔. นางณิชารีย์
รัตนอมรพิสิทธิ์
กรรมการ
5. นางสาววรรณภา
อวดคล่อง
กรรมการ
มีหน้าที่ วัดผล ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา พร้อมสรุปกิจกรรม
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
๑. ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว
2. นายศิวาพร
เกษแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ
เหรียญแก้ว
มีหน้าที่ พิธีกร ดาเนินการตามขันตอนของการดาเนินงาน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕7
(นางสาวพรพิศ เทพปัญญา)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญของไทย
ชื่อกิจกรรม
วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางชลภัสสรณ์
หมื่นอาจยิ้ม
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป ด้านกิจกรรมนักเรียน
สนองยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงราย
ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
ข้อที่ ๓ การพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน
ข้อที่ ๖ การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒๒ ผู้ เ รี ย นเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และปฏิ บั ติ ต นตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด สมศ.
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐาน สพฐ.
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการ่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
เนื่องจากค่านิยม จารีต ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานของชาติไทย ถูกค่านิยมต่างชาติเข้ามา
ทาลาย วิถีชีวิตอันดีงามของชาติไทย ถูกคลื่นวัฒนธรรมตะวันตก โหมซัดกระหน่าจนสภาพวิถีชีวิต การปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมของชาติไทยอ่อนเปลี้ยมีสภาพไม่ต่างกับคนพิการ วันสาคัญทางศาสนาเยาวชนไทยไม่ค่อยให้
ความสาคัญ ถูกลืม และละเลยโดยกระแสวันวาเลนไทน์ ดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ถูกซื้อแทนดอกไม้ธูปเทียนที่
จะนาไปวัด วันสาคัญทางศาสนามีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไปร่วมทาพิธี ด้วยเหตุนี้จึงมีกิจกรรมนี้ ขึ้น เพื่อปลูก
จิตสานึกความไปไทยและเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสถาพรต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันศาสนา
๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวันสาคัญทางศาสนา คือ วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ถกู ต้อง
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษาด้วยตนเอง

เป้าหมาย
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑.๑ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา
และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการหล่อเทียนขึ้นเอง
สถานที่ดาเนินการ
1. สถานที่หล่อเทียนพรรษา ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
2. สถานที่ร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ที่วัดฝั่งหมิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
1. การหล่อเทียนพรรษาที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕
- ระดับอนุบาล เวลาเช้า
- ระดับประถมศึกษา เวลาบ่าย
2. สถานที่ร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ที่วัดฝั่งหมิ่น วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผนและเตรียมการ
๑. ประชุมชี้แจงโครงการต่อคณะครู ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. เสนอโครงการ / กิจกรรม เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
๓. ออกหนังสือขอเชิญผู้ปกครองร่วมบริจาคทาบุญตามจิตศรัทธาและความเหมาะสม เช่น ขี้ผึ้ง เทียน
ผ้าอาบน้าฝน สังฆทาน จตุปัจจัย ฯลฯ
ขั้นดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณะครูและนักเรียนทราบกิจกรรมในโครงการ
- ครูประจาชั้นแจกเอกสารขอเชิญผู้ปกครองร่วมบริจาคทาบุญตามจิตศรัทธาและความ
เหมาะสม
- คณะครูรวบรวมการบริจาคทาบุญตามจิตศรัทธาและความเหมาะสมส่งที่ธุรการ
- ธุรการดาเนินการจัดทาหนังสือขอบคุณ
- ครูสหมิตรและนักการภารโรงเตรียมอุปกรณ์สาหรับการหล่อเทียน
- ครูลภัสรดาเตรียมอุปกรณ์ในการตักเทียนขึ้นหล่อ
๒. ดาเนินกิจกรรมการหล่อเทียนในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- เวลาเช้า
ระดับชั้นอนุบาล
- เวลาบ่าย
ระดับชั้นประถมศึกษา
๓. นาเทียนมาตกแต่งประดับประดาให้สวยงาม
๔. นาไปถวายที่วัดฝั่งหมิ่น
๕. ติดตามผล / ประเมินผล / รายงาน

แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ
พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย
.
.
.
.
.
.
.
.

๑. ประชุมชี้แจงกิจกรรม
๒. เสนอกิจกรรม เพื่อขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติ
๓. วางแผนเตรียมการ
(กาหนดกิจกรรม,
บุคลากรรับผิดชอบ,
ประชาสัมพันธ์,ออก
หนังสือเชิญผู้ปกครอง
ร่วมทาบุญ)
๔. ดาเนินการหล่อเทียน
๕. ดาเนินการถวายเทียน
๖. ติดตามผล /
ประเมินผล / รายงาน
งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษา : โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญของไทย
งบประมาณตั้งไว้ 800,000 บาท และใช้ในโครงการนี้จานวน ๑๒,๙๕๐ บาท มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าขี้ผึ้งในการหล่อเทียน
๘,๐๐๐ บาท
2. ค่าทาฐานแท่นเทียน
๒,๐๐๐ บาท
3. ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งเทียน ๒,๐๐๐ บาท
4. ค่ากระดาษลอกลาย
๒๐๐ บาท
5. ค่าสายฉนวน
๓๐๐ บาท
6. ค่าป้ายไวนิล
๔๕๐ บาท
7. มีดแกะสลัก
๑,๐๐๐ บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีความรักในสถาบันศาสนามากขึ้น
๒. นักเรียนรู้จักวันสาคัญทางศาสนาคือ วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และการปฏิบัติกิจกรรมที่
ถูกต้อง
๓. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษาด้วยตนเอง
ประเมินผล
- สังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินผลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

............................................ผู้เสนอกิจกรรม
( นางชลภัสสรณ์ หมื่นอาจยิ้ม )
ตาแหน่ง ครูผู้สอน คศ. ๑
.............................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม
( นางผ่องพรรณ ปินตาแสน)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
.............................................ผู้อนุมัติกิจกรรม
( นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

แบบประเมินโครงการ
ชื่อโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญของไทย
ชื่อกิจกรรม วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ , ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลทั่วไป
บุคคล
(
) ครู
.................................................
เพศ
( ) ชาย
ข้อมูลการประเมิน

(

รายการประเมิน

) นักเรียน

(
(

๕

) อื่นๆ

) หญิง
ระดับการประเมิน
๔
๓
๒

๑

การหล่อเทียนวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรมหล่อเทียน
๒.ความตั้งใจของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
หล่อเทียน
๓.ความร่วมมือของผู้ปกครองในการร่วมทาบุญ
๔.ระยะเวลาในการหล่อเทียน
การถวายเทียนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๔. การให้ความร่วมมือ/ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของนักเรียน
๖. ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมเหมาะสม
๕ = ดีมาก

๔ = ดี

๓ = กลาง

๒ = พอใช้

๑ = ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................

