
โครงการ    วันส าคัญ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๓,๑๐ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๒,๑๓,๑๔ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๓  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่๑,๓   
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค ์ โปซิว   นางปราณี  สุคติภูมิ 
                                                    นางสาวธิติยา  เกาะสมัน 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
............................................................................ ................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ได้จัดท าโครงการวันส าคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕ ๕ ที่ผ่านมา ท าให้
นักเรียนมีความตระหนักและเรียนรู้ความเป็นมาในวันส าคัญ  เพ่ือเป็นการกระตุ้น  ปลูกฝังจิตส านึก ให้นักเรียน
ได้ระลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  บุคคลส าคัญ  เพื่อน าเอาสิ่งที่ดีงามมาเป็นแบบอย่างและรักษาให้คงอยู่
ตลอดไป  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น  ๘  กลุ่ม
สาระ  ๑  ใน  ๘  กลุ่มสาระนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ก าหนดการเรียน
การสอนในเรื่องข่าว  เหตุการณ์  และวันส าคัญ  ทุกชั้นเรียน  และวันส าคัญยังเก่ียวเนื่องกับประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการวันส าคัญเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต (OUTPUT) 
        ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทราบถึง
ความเป็นมาของวันส าคัญ  อันเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
        ๒.  เพ่ือให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดเจตคติที่
ดีในการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
        ๓.  เพ่ือให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมใน
พิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
        ๑.  นักเรียนจะได้รู้วิธีการปฏิบัติต่อวันส าคัญต่างๆ  
         ๒.  นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีในการด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
        ๓.  นักเรียนเข้าใจและมีส่วนร่วมในพิธีและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  ด้านปริมาณ 
          ๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 



          ๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการวันส าคัญ 
                    ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีความรู้เข้าใจในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 
 ๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนรู้และเข้าใจ ถึงความเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน     
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
นายไชยยงค ์ โปซิว 
ผู้บริหารโรงเรียน    

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
๑. ให้ความรู้เรื่องวันส าคัญทางสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๒. จัดป้ายนิเทศ  และจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆดังต่อไปนี้ 
-  วันออกพรรษา 
-  วันลอยกระทง 
-  วันพ่อแห่งชาติ 
-  วันรัฐธรรมนูญ 
-  วันส่งท้ายปีเก่า,วันขึ้นปีใหม่ 
-  วันเด็กแห่งชาติ 
-  วันคร ู
-  วันมาฆบูชา 
-  วันวิสาขบูชา 
-  วันงดสูบบุหรี่โลก 
-  วันสุนทรภู ่
-  วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 
-  วันแม่แห่งชาติ 
-  วันเยาวชนแห่งชาต ิ
-  วันฮารีรายอ 
-  วันเกียรติยศของโรงเรียน 
 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

นายไชยยงค ์ โปซิว   
นางปราณี  สุคติภูมิ 
น.ส.ธิติยา  เกาะสมัน                                           

 
 

 
 
 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายไชยยงค ์ โปซิว   
นางปราณี  สุคติภูมิ 
น.ส.ธิติยา  เกาะสมัน                                           

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

 นายไชยยงค ์ โปซิว   
นางปราณี  สุคติภูมิ 
น.ส.ธิติยา  เกาะสมัน                                           

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน      
ใช้สอย      
วัสดุ ๕,๐๐๐     

รวม ๕,๐๐๐     
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   กระดาษปอนด์ A๔ ๕ ๙๕ ๔๗๕ 

   กระดาษการ์ดสี ๑๘๐ แกรม ๓ ๑๒๐ ๓๖๐ 

   กาวลาเท็กซ์ TOA  ๑๖ ออนซ์ ๕ ๔๐ ๒๐๐ 

   กรรไกรตราม้า ๘ นิ้ว ๕ ๘๕ ๔๒๕ 

   กรรไกรซิกแซก จีน ๕ ๘๕ ๔๒๕ 

   ดินสอสี ๓๖ ส ี ๓ ๓๘๕ ๑,๑๕๕    
กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ๕ ๙๐ ๔๕๐    
ดินสอด า มิซูมิชิ  ๔ ๓๕ ๑๔๐    



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมใน พิธีการและ
กิจกรรมต่างๆในวัน ส าคัญ 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เข้าใจในพิธีการและ
กิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ 

รายงานการประชุมบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๗๕ 

 
 
            ลงชื่อ .........................................                          ลงชื่อ  ...................................... 
        (นายไชยยงค ์ โปซิว)                                     (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                   ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   กระดาษอินเจตโฟโต้  ๒ ๓๘๐ ๗๖๐ 

   กระดาษกาวย่นสีต่างๆ  ๕ ๔๘ ๒๔๐ 

   มีดคัตเตอร์ออร์ก้า  ๓ ๓๕ ๑๐๕ 

   แฟ้มสอดclear-holder  ๒ ๙๕ ๑๙๐ 

   ไส้แฟ้มสอด A๔ ๓ ๒๕ ๗๕ 

   รวม 
  

๕,๐๐๐ 

   


