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ชื่อโครงการ
ศูนยอาเซียนศึกษา
แผนงบประมาณ
ฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความร!วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุธิดา ศรีโสภา, นายพัฒนา ศรีโสภา, นายประวิช สินธุศิริ และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ข1อ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา
ข1อ 3, 4, 6, 11, 13
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป<นประชาคมอาเซียนในป= 2558 เป<นการสร1างสังคม
ภูมิภาคให1พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู!ร!วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน ประชาคม
อาเซียนก!อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อส!งเสริมความเข1าใจอันดีต!อกันระหว!างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว1
ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร1างสรรคความเจริญก1าวหน1าทางด1านเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู!ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน
ร!วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได1แก! ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟJลิปปJนส
สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พม!า และกัมพูชา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
เป<นหน!วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญดังกล!าว จึงกําหนดให1มีนโยบายและ
เปKาหมายเพื่อให1ผู1ที่เกี่ยวข1องมีความรู1 ความเข1าใจ และตระหนักในการเป<นประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย จึงจัดโครงการศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อเป<นแหล!งเรียนรู1เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ให1นักเรียนมีความรู1 ความเข1าใจ และตระหนักในการเป<นประชาคมอาเซียน และเป<น
การเตรียมความพร1อมของเด็กไทยสู!ประชาคมอาเซียนในป= 2558
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อให1นักเรียนมีความรู1เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด1านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน
2.2 เพื่อให1นักเรียนเคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต!างใน
การนับถือศาสนา
2.3 เพื่อให1นักเรียนมีความภูมิใจในความเป<นไทยและความเป<นอาเซียน
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยทุกคน มีความรู1เกี่ยวกับประเทศอาเซียนใน
ด1านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน
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3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยทุกคน เคารพและยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต!างในการนับถือศาสนา
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยทุกคน มีความภูมิใจในความเป<นไทยและ
ความเป<นอาเซียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 มีความรู1เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
ในด1านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน ตามระดับชั้นเรียนในระดับดี
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต!างในการนับถือศาสนามากขึ้น
3.2.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 ภูมิใจในความเป<นไทยและ
ความเป<นอาเซียนมากขึ้น
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย กําหนดจัดโครงการศูนยอาเซียนศึกษา ในระหว!างวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย อําเภอเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชน และตัวแทนนักเรียน ร!วมกันหาแนวทาง
เตรียมความพร1อมของเด็กไทยให1มีความรู1 ความเข1าใจ และตระหนักในการเป<นประชาคมอาเซียน จึง
จัดทําโครงการศูนยอาเซียนศึกษา ขึ้น
4.2 แต!งตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงการศูนยอาเซียนศึกษา
4.3 จัดทําโครงการศูนยอาเซียนศึกษา โดยกําหนดวัตถุประสงค กิจกรรมให1เหมาะสม
สอดคล1องกับผู1เรียน และสภาพการเรียนรู1เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน
4.4 แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแต!ละกิจกรรม
4.5 แต!งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถามคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ชุมชน นักเรียน บันทึกการใช1ห1องศูนยอาเซียนศึกษา สังเกตการเข1าไปศึกษาหาความรู1
ในศูนยอาเซียนศึกษาของนักเรียน สัมภาษณครู นักเรียน ที่เข1าไปศึกษาหาความรู1ในศูนยอาเซียนศึกษา
สรุป ประเมินผล และรายงานโครงการศูนยอาเซียนศึกษา
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได1รับจัดสรร 25,000 บาท)
โดยใช1เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ!ายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
25,000 บาท
5.2 เงินสนับสนุนค!าใช1จ!ายจัดการศึกษา
บาท
5.3 เงินรายได1สถานศึกษา
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดค!าใช1จ!ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ!าย
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
8,000
-

1 ปKาย
2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู1/ใบ
งาน/วัสดุฝUก/แบบรายงาน
7,000
โครงการ/รูปภาพ
3 จัดตกแต!งศูนยอาเซียน
10,000
รวมทั้งสิ้น
25,000
(รายละเอียดค!าใช1จ!าย ถัวจ!ายทุกรายการตามจ!ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ!งชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนร1อยละ 90 มีความรู1เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนในด1านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน ตามระดับชั้น
เรียนในระดับดี
2. นักเรียนร1อยละ 90 เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต!าง
ในการนับถือศาสนามากขึ้น
3. นักเรียนร1อยละ 90 ภูมิใจในความเป<นไทย
และความเป<นอาเซียนมากขึ้น

-

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
1. การสอบถาม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. การสังเกตพฤติกรรม
3. แบบทดสอบ
3. การทดสอบ
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสัมภาษณ

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การสัมภาษณ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสัมภาษณ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. สัมภาษณ

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 มีความรู1เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด1าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกฎบัตรอาเซียน ตามระดับชั้นเรียนมากขึ้น
7.2 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 เคารพและยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ยอมรับความแตกต!างในการนับถือศาสนา
7.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ร1อยละ 90 มีความภูมิใจในความเป<นไทยและความเป<น
อาเซียน
……………………………………………………………………………………………..
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(ลงชื่อ)

ผู1เสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายพัฒนา ศรีโสภา)
ตําแหน!ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผู1เสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน!ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

ผู1เห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ!พูล)
ตําแหน!ง รองผู1อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผู1อนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ โลหะมาศ)
ตําแหน!ง ผู1อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

