
งาน/โครงการ:  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
                       จากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ:   เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม  2565        

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวกัณฐมณี  แสนค าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา,   นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์ 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 1.2 เพ่ือความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 1.3 เพ่ือเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
            1.นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์
และศิษย์ภายในโรงเรียน แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  
            2.นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 คน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา “รักความเป็นไทย”เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม 
 
     เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ           
 
  3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

      1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     2. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควร     
พัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
               3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

    ขั้นด าเนินการ (DO) 

     4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
     5. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     6. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง(กิจกรรมวันแม่) 
     7. กิจกรรมวันพ่อ 



     8. กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ 
 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
     9. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

     10. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
    - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   -  ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 
  4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมวางแผนเพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
พ.ค. – มิ.ย. 

2564 
ด าเนินการ

แล้ว 
ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

2. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในปีที่ผ่านมา 
เพ่ือศึกษาและพิจารณา
จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
เป็นรายมาตรฐานและราย
สาระ 

 
พ.ค. – มิ.ย. 

2564 
ด าเนินการ

แล้ว 
- 

3. สร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
พ.ค. – มิ.ย. 

2564 
ด าเนินการ

แล้ว 
 

4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

20 พ.ค. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 

5. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

 28 ก.ค. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 

6. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม

 12 ส.ค. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ราชชนนีพันปีหลวง(กิจกรรม
วันแม่) 

7. กิจกรรมวันพ่อ  5 ธ.ค. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 

8. กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปี
ใหม่ 

 ธ.ค. 2564 – 
ม.ค. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 

9. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์  ม.ค. – ก.พ. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้รับการด าเนินการ 

10. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

 ม.ค. – ก.พ. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหาร 

11. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

 มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

 โครงการได้รับการด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข 

รวม 25,000 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 

 

 

 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 
คน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์
และศิษย์ภายในโรงเรียน แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ
ต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ให้แก่ศิษย์ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
จ านวน 528 คน เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และ
ศิษย์ภายในโรงเรียน แสดงถึงความ
กตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ 

บรรลุ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ านวน 528 
คน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา “รักความเป็น
ไทย”เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
จ านวน 528 คน เทิดทูนสถานบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ ของสถานศึกษา “รักความเป็น
ไทย”เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี
งาม 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณธรรมและความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสากล และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 



 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


