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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที ่2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที ่2.3.2 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. งานส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 2. งานคณะสี 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบ็ญจา  เมืองโคตร และนายธนสรณ  ศากยโรจน์ 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแส ดง
ความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบ นักเรียนได้ความรู้และความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้อง
ปฏิบัติยึดถือ และโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน ด้วยความส าคัญดังกล่าว 
งานส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญ กลุ่มงานกิจการนักเรียน จึงท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (มาตรฐานที่ 1.2) 

 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม (มาตรฐานที ่1.2 ข้อ 1.2.1) 
 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ 1.2.2) 
 3. สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย (มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ1.2.3) 
 4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม (มาตรฐานที่ 1.2 ข้อ 1.2.4) 

3. เป้าหมาย 
ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีคุณภาพดังนี้ 
1. นักเรียน ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ตีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 

กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 
2. นักเรียน ร้อยละ 95 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3. นักเรียน ร้อยละ 95 มีความสมารถและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ

หลากหลาย 
4. นักเรียน ร้อยละ 95 มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

โครงการล าดับที่ 67 รหัสโครงการ กนร 4.8 
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4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของดน้สังกัด 
มาตรฐานการจัดการศึกษา และผลการด าเนินงานที่ 
ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลวางแผนจัดท าโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมติ 

 
พ.ย. 64 

 

 
หัวหน้างานส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 

ขั้น DO   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 64 

 
ฝ่ายบริหาร 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาสวันส าคัญ 
ต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 

 นายธานี วงษ์สุวรรณและ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรม วันส าคัญ 

2.1 วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 64  
2.2 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 13 ต.ค. 64  
2.3 วันลอยกระทง พ.ย. 64  
2.4 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 64  
2.5 วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค. 64  
2.6 วันมาฆบูชา ก.พ. 65  
2.7 วันวิสาขบูชา พ.ค. 65  
2.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 3 มิ.ย. 65  
2.9 วันไหว้ครู มิ.ย. 65  
2.10 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ก.ค. 65  
2.11 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 28 ก.ค. 65  
2.10 วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 65  
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 

 
ส.ค. 65 

 
ฝ่ายบริหาร 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมผู้เรียน  ฝ่ายบริหาร 
ขั้น ACTION 
1. ผู้รับผิดขอบกิจกรรมสรุปและรายงานผลกิจกรรมในความ
รับผิดชอบ 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการในภาพรวมต่อ
โรงเรียนและน าผลสรุปไปปรับใช้ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
นายธานี วงษ์สุวรรณและ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรม วันส าคัญ 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น........ 27,805....... บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช 3,000 

อุดหนุนรายหัว 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที ่9 

1,000 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 3,000 

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2,000 

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

- 

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2,500 

7.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัวิสาขบูชา 2,500 

8.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชนิีในรัชกาลที่ 10 

3,500 

9.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัไหว้ครู 2,200 

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-
เข้าพรรษา 

3,000 

11.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10 

3,000 

12.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 

2,105 

รวม(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)  27,805  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  : ค่าใช้จ่ายในกาจัดกิจกรรมวันปียะมหาราช (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 

 
ที่ 

  
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าดอกไม้ตกแต่งพระบรมรูป 1 1,500 1,500 
2 เงินประดบัพระบรมรูปมอบเป็นทุนการศึกษา 1 1,500 1,500 
 รวม 3,000 

กิจกรรมที่ 2  :  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที่ 
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าดอกไม้ตกแต่งพระบรมรูป 1 1,000 1,000 
 รวม 1,000 



347 

กิจกรรมที่ 3  :  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (เงินรางวัลประกวดกระทงใหญ่) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 โครงสร้างกระทงใหญ่ 1 3,000 3,000 
 รวม 3,000 

กิจกรรมที่ 4  :  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายบอกงานและเครื่องประดับตกแต่งพระบรม
สาทิศลักษณ์ 

1 2,000 2,000 

 รวม 2,000 

กิจกรรมที่ 5  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่(ใช้งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 รางวัลการจัดนิทรรศการ ประกวดทาง
วิชาการ รางวัลเพื่อจับสลากให้นักเรียน 

100 100 รางวัลสนับสนุนจาก
คร ู

 รวม - 

กิจกรรมที่ 6  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าปัจจัยถวายวัด 5 500 2,500 
2 ค่าใช้จ่ายร่วมกิจกรรมแห่ผ้าพระบถ    
 รวม 2,500 

กิจกรรมที่ 7  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าปัจจัยถวายวัด 5 500 2,500 
 รวม 2,500 
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กิจกรรมที่ 8  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10  
(งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 

 
ที ่

  
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอุปกรณ์โครงสร้างจัดท าพระบรมฉายา
ลักษณ์ 

1 2,500 2,000 

2 ค่าดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ 1 1,000 1,000 
3 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร  500 500 
 รวม 3,500 

กิจกรรมที่ 9  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (เงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจัดท าป้ายบอกงาน 1   
2 ค่าดอกไม้เพ่ือจัดเวทีและตกแต่งเวที 1 
3 ค่ารางวัลในการจัดพานไหว้ครูของนักเรียน  
4 ค่ารางวัลในการประกวดกลอนหรือเรียงความ 2 ระดับ 
5 ค่าเช่าเครื่องเสียง  
 รวม 2,200 

กิจกรรมที่ 10  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ถวายวัด 1 วัด 1 500 500 
2 เครื่องสังฆทาน 5 500 2,500 
 รวม 3,000 

กิจกรรมที่ 11  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 

 
ที ่

  
รายการ 

จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอุปกรณ์โครงสร้างจัดท าพระบรมฉายา
ลักษณ์ 

1 2,500 2,500 

2 ค่าดอกไม้ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ 1 500 500 
 รวม 3,000 
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กิจกรรมที่ 12  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน) 
 

ที ่
  

รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าดอกไม้ดอกไม้หน้าโต๊ะหมู่ 1 300 300 
2 ค่าไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์หน้าเสาธง ค่า

ติดตั้ง และไม้โครงสร้าง 
1 3,000 1,805 

 รวม 2,105 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

ศึกษาเอกสารรายการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการส ารวจ
ข้อมูล สอบถามจากครูและ
นักเรียน  

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ มีความภูมีใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความสามารถและ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
4. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

เกณฑ์คุณภาพ ในระดับดีตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางเบ็ญจา  เมืองโคตร) 
ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 

1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ.............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
(นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
1 ตุลาคม 2564 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


