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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
แผนงาน    กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

สนองมาตรฐานของ สพฐ  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นพิจารณา 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพวงพกา  แสนค าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา, นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31 มีนาคม 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้ าแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.2 เพ่ือความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 2.3  เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน 

  

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

            นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือระลึกและได้
เห็นความหมายและความส าคัญของกิจกรรมในวันส าคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น 
     3.2. เชิงคุณภาพ  
            นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีความรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของวันต่าง ๆ มีคุณธรรม
และความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา  



258 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ   
กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในปีที่ผา่นมา เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพัฒนาเปน็รายมาตรฐานและราย
สาระ 

นักเรียนทุก
ระดับชัน้ 

พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 คณะกรรมการ
วชิาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครู และนักเรียน พ.ค. – มิ.ย. 
2565 

0 นางสาวกัญญาณี 
ชวาเขียว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. กิจกรรมวันไหว้ครู ครู และนักเรียน 20 พ.ค. 2565 3,000 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

5. กิจกรรมวันไหว้ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสทุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

ครู และนักเรียน 2 มิ.ย 2565 500 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

6. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ครู และนักเรียน 28 ก.ค. 2565 500 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง(กิจกรรมวันแม่) 

ครู และนักเรียน 12 ส.ค. 2565 500 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

8. กิจกรรมวันพ่อ ครู และนักเรียน 5 ธ.ค. 2565 500 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

9. กิจกรรมวันเดก็และวันขึ้นปีใหม่ ครูและนักเรียน
ชั้นม.3 , ม.6 

ธ.ค. 2565 – 
ม.ค. 2566 

1,500 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

10. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน ์ ครูและนักเรียน
ชั้นม.3 และม.6 

ม.ค. – ก.พ. 
2566 

13,000 กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

11.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ นักเรียนทุกคน ม.ค. – ก.พ. 
2566 

 คณะกรรมการ
วิชาการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

112. ประเมินผลและสรปุโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  - ปรับปรงุการด าเนินโครงการ 

ครู และนักเรียน มี.ค. 2566 
 

กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน  20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ................. บาท 
    (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    ()  โรงเรียนจัดสรร(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) จ านวน  .....20,000...บาท 

(    )  หน่วยงานอื่นๆ  จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/

หน่วย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวันไหว้ครู  3,000 3,000  
2 กิจกรรมวันไหว้ถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 500 500  

3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

 500 500  

4 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง(กิจกรรมวันแม่) 

 500 500  

5 กิจกรรมวันพ่อ  500 500  
6 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่  1,500 1,500  
7 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์  14,000 14,000  
      

รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 บาท  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
    นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือระลึกและได้เห็น
ความหมายและความส าคัญของกิจกรรมในวันส าคัญที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีความรู้ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของวันต่าง ๆ มีคุณธรรมและ
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
การสังเกต, การตรวจสอบ 

 
 
 

การสังเกต   
การสัมภาษณ์ 
การประเมินผล 

  
แบบสังเกต, แบบ

ตรวจสอบ 
 
 

แบบสังเกต   
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน สามารถใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์  
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ภายในโรงเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รักความเป็น
ไทย ธ ารงไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรักและสามัคคีระหว่างนักเรียนและ
คณะคร ูมีความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 

 
ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวพวงพกา  แสนค าแพ) 
                          ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

    ( นายวาสิงหน  วิไลรัตน์ ) 
   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                      รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ     
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                  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางวินนา  เทพค า) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
   
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
  
 
 

 


