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ชื่อโครงการ     กิจกรรมวันสำคัญ 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพูนทรัพย ์ เพลินลาภ,  นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์, 

   นางสุธิดา  ศรีโสภา   และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 2  ข้อ 1, 2       
สนองมาตรฐานการศึกษา    มฐ. 1, 3  
ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครู  อาจารย์                  
กล้าแสดงออก  และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน                  
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ  โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้จัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญข้ึน  ทั้งที่เป็นวันสำคัญเก่ียวกับชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และวันสำคัญทางประเพณี  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัก  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  สืบทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น  และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน  เห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  ที่โรงเรียน  ชุมชน  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดขึ้น 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน  ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.3  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน  เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำป้ายนิเทศ
เกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ  มีความภาคภูมิใจ  และร่วมกันอนุรักษ์  ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย  
 
3.  เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ        
    3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90 เห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 

   3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 95  ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.1.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำ 
ป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ  มีความภาคภูมิใจ  และร่วมกันอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 
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      3.2  เชิงคุณภาพ  
     3.2.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ
ต่าง ๆ ที่โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 

   3.2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 95  มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.2.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำ 
ป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ  มีความภาคภูมิใจ  และร่วมกันอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญ  ในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.
2562  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 25๖3  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์       
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการดังนี้ 

4.1  ประชุมคณะครูในโรงเรียน  เพ่ือกำหนดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์  และวันสำคัญทางประเพณีตามปฏิทิน 

4.2  แต่งตั้งครูรับผิดชอบจัดทำโครงการกิจกรรมวันสำคัญ  กำหนดวัตถุประสงค์  กิจกรรมให้
เหมาะสมตามวันสำคัญต่าง ๆ  

4.4  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
4.4  ดำเนินงานตามโครงการ 
4.5  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการจากแบบสอบถามคณะกรรมการ 

สถานศึกษา  ครู  ชุมชน  นักเรียน  สังเกตการณ์การร่วมกิจกรรมของนักเรียน  สัมภาษณ์ครู  นักเรียน               
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  สรุป  ประเมินผลรายงานโครงการ 
 
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000บาท)  
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         50,000         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
  
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

1 พิธีไหว้ครู 
- ค่าป้าย วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่  
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน แป้งเจิม  
- ถ่านไมค์ 
- ค่าน้ำดื่มสำหรับครู  
10 โหล × ๖๐ บาท  
- ค่าเช่าชุดนักแสดง 6 ชุด×100 บาท 

รวม 

- 

 
1,560 

 
100 
6๐๐ 

 
600 

2,860 

- 
1-30 มิถุนายน  

๒๕62 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

2 วันแม่แห่งชาติ 
- ค่าจ้างทำป้าย ตกแต่งเวที สถานที่                                         
- ค่าเช่าชุดนักแสดง 5 ชุด × ๒๐๐ บาท 
- กรอบรูป 48 กรอบ (48 อัน x 1๕0) 
- กระดาษ A4 ๓ รีม  
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร ๒ ห่อ  
- หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ขวด 
- ถ่านไมค์ลอย 
- ค่าช่อดอกไม้ติดเสื้อ 55 ช่อ 
   (55ช่อx2oบาท) 
- ค่าอาหารว่างต้อนรับแขก 

รวม 

- 

 
1,000 
1,000 
๗,๒๐๐ 
390 
๓๐๐ 
130 
100 

1,100 
 

700 
11,920 

- 
๑ - 31 สิงหาคม  

๒๕62 
 

 

3 วันปิยมหาราช 
- ค่าจัดทำพวงมาลา 

  
2,000 

 ๑-30 ตุลาคม  
๒๕62 

 

4 วันพ่อแห่งชาติ 
- ค่าจ้างทำป้าย ตกแต่งเวที สถานที่                                         
- ค่าเช่าชุดนักแสดง 5 ชุด × ๒๐๐ บาท 
- กรอบรูป 48 กรอบ (48 อัน x 1๕0) 
- กระดาษ A4 ๓ รีม  
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร ๒ ห่อ  
- หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ขวด  
- ถ่านไมค์ลอย 
- ค่าช่อดอกไม้ติดเสื้อ 55 ช่อ 
   (55ช่อx2oบาท) 
- ค่าอาหารว่างต้อนรับแขก 

รวม 

- 

 
1,000 
1,000 
๗,๒๐๐ 
390 
๓๐๐ 
130 
100 

1,100 
 

700 
11,920 

- 
1-31 ธันวาคม 

2562 
 

 

5 วันขึ้นปีใหม่ 
- ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล  3 ป้าย 

รวม 
- 

 
3,000 
3,000 

- 

1๕ ธันวาคม 2562  
- 

31 มกราคม 2563 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน 

6 วันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลคำขวัญ             
วันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งเวที 
สถานที่      
- ค่าเช่าชุดการแสดงชั้น ป.1-6 
และ ESM (7 สาย x 1,000 บาท) 

รวม 

- 

 
1,000 

 
1,700 

 
7,๐00 

 
9,700 

- 

 
1 - 30 มกราคม 

๒๕๖3 
 

 

7 วันสถาปนาลูกเสือ 
- ค่าป้าย 
- ค่าธงลูกเสือ 
- ค่าน้ำดื่ม 

รวม 

- 

 
๕๐๐ 
5๐๐ 
200 

1,2๐๐ 

- 
1 มิถุนายน 2562  

– 
31 กรกฎาคม2562 

 

8 วันวชิราวธุ 
- ค่าป้าย 
- ค่าเครื่องบวงสรวง 
- ค่าน้ำดื่มลูกเสือ 

รวม 

- 

 
๕๐๐ 
500 
2๐๐ 

1,200 

- 
1-30 พฤศจิกายน 

2562 

 

9 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
- ค่าป้าย 
- ค่าธงยุวกาชาด 
- ค่าน้ำดื่ม/อาหารว่าง 

รวม 

- 

 
500 
500 
200 

1,200 

- 
1 - 31 มกราคม 

2563 

 

10 วันสำคัญอ่ืน ๆ ตามคำสั่งของทาง
ราชการ 
 

- 
5,000 

- 
16 พฤษภาคม 2562  

- 
31 มีนาคม 2563 

 

 รวมทั้งสิ้น - 50,000 -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญอย่างสม่ำเสมอ 
2.  นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์  ขนมธรรมเนียมประเพณี
ไทย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.นักเรียนได้จัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ  

- แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรม 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  เข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ                    
ที่โรงเรียน  ชุมชน  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 95  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.2.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำ 
ป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ  มีความภาคภูมิใจ  และร่วมกันอนุรักษ์  ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 

…………………………………………………………. 
 
 
 
(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ)                                     (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  ครโูรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย      ตำแหน่ง  ครโูรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                                (ลงชื่อ)                                   ผู้เห็นชอบโครงการ        
                         (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                                  
                                (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


