
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันสำคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ 1/ ยุทธศาสตร์ที่ 1/ กลยุทธ์ข้อที่ 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ข้อที่ 1, 2, และ4 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ป้ายคัตเอ้าท์วันสำคัญต่างๆ ที่ติดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน มีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สถานศึกษาเข้าร่วมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เนื่องในวัน
สำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และป้ายร่วมรณรงค์การขับขี่
ปลอดภัย 7 วันอัตราย เป็นต้น อีกท้ังเพ่ือเสริมสร้างความสวยงามให้กับสถานศึกษา ดังนั้นงานบริหารงานทั่วไปจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวันสำคัญ และกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้ผู้ปกครองและ
บุคคลทั่วไปได้รับทราบ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา 
๒) เพ่ือสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๓) เพื่อเสริมสร้างความสวยงามด้านภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงกิจกรรมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากป้ายคัตเอ้าท ์
- สถานศึกษามีความสวยงามด้านภูมิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผล 

๑๘ มี.ค. ๖๓ 
๑๙ มี.ค. ๖๓ 
๒๐ มี.ค. ๖๓ 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มี.ค. ๖๔ 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
 

๕. งบประมาณ งบประมาณอุดหนุนการศึกษา จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบดำเนินการ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าป้ายไวนิล ”วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓”   ๒,๘๕๐  
- ค่าป้ายไวนิล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๖๓”   ๒,๘๕๐  
- ค่าป้ายไวนิล “วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๓”   ๒,๘๕๐  
- ค่าป้ายไวนิล “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔”   ๒,๘๕๐  
- ค่าป้ายรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย ๗ วันอันตราย   ๑,๕๐๐  

รวม   ๑๒,๙๐๐  

๖. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล 

- นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคล -
ทั่วไปรับรู้เรื่องกิจกรรมของสถานศึกษา
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารวันสำคัญ 

- สังเกตความสนใจของนักเรียน  
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคล
ทั่วไป 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไปรับรู้เรื่องกิจกรรมของสถานศึกษา 
๒) นักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไปความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวันสำคัญ 
๓) สถานศึกษามีความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการฯ 
 
           (นายสัญญา สุริยภา) 
               ตำแหน่ง ครู 
        .........../................/............. ๔        เม.ย.          ๖๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ ................. ... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์) 

งานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม ซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ 2/ ยุทธศาสตร์ที่ 2/ กลยุทธ์ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1, 2, 3, และ4 

สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ข้อที่ 1, 2, 
และ4 

 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมา
จนถึงปลายปีการศึกษา ทำให้วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดการชำรุด และ
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเฉพาะโต๊ะเก้าอ้ีของนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องทำการสำรวจตรวจสอบโต๊ะ
เก้าของครูและนักเรียน เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้มีความพร้อมทั้ ง
วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       3.2 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย 
       3.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และปลอดภัย 
 เชิงคุณภาพ   

-  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 18 มี.ค. 63 งานอาคารสถานที่ 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน 19 มี.ค. 63 งานอาคารสถานที่ 
3 ดำเนินงานตามโครงการ เม.ย. 63 งานอาคารสถานที่ 
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 29 มี.ค. 63 งานอาคารสถานที่ 
 3.2 ดำเนินงานซ่อมแซมตามขั้นตอน เม.ย. 63 งานอาคารสถานที่ 
4 ประเมินผล 26 เม.ย. 63 งานอาคารสถานที่ 
5 สรุป รายงานผล 1 พ.ค. 63 งานอาคารสถานที่ 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - - - 
3 ดำเนินงานตามโครงการ - - 12,000 - - 12,000 
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 
 3.2 ดำเนินงานซ่อมแซม    -  -  -  
4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดีมี
ความปลอดภัย 
6.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
8.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการฯ 
 
            (นายสัญญา สุริยภา) 
      ............../................/............... 4        เม.ย.       63 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ ประเสริฐสังข์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ ๑/ ยุทธศาสตร์ที่ ๑/ กลยุทธ์ข้อที่ ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑.๒ ข้อที่ ๑, 

๒, และ๔ 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพ่ิม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันแสดง 
ความจงรักภักด ีเพ่ือถวายเป็นราชสักการะต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ดังนั้นในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ นี้ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้วางแผนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้แสดงความจงรักภักดี ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยประกอบพิธี 
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้แสดง ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒.๓ เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝน

วิทยาคารได้สำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อปวงพสกนิกรซาวไทย 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ผลผลิต 

๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑.๒  บุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



 ๓.๒ ผลลัพธ ์
๓.๒.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีในการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๓.๒.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๓.๒.๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๔. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
๕. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 ๕.๑  จัดจุดลงนามถวายพระพร 
 ๕.๒  การประกอบพิธีราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล 
 ๕.๓  การประกวดจัดป้ายนิเทศ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๔  การประกวดเขียนเรียงความ “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๕  การประกวดวาดภาพระบายสีไม้ “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 
๖. การดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๑ ประชุมคณะกรรมการ ๑๘ ก.ค.. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 
๒ เสนอโครงการ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 
๔ ประเมินผล / สรุป / รายงาน ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 

 
๗. งบประมาณการดำเนินการ  งบอุดหนุนการศึกษา  ๔,๘๐๐  บาท 

รายการ งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดแต่งสถานที่ - - ๑,๐๐๐ 
๒. ค่ารางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ - ๓,๖๐๐ - 
๓. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปโครงการฯ - - ๒๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ๔,๘๐๐ 

 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของทั้งหมด 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม

กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา”ในระดับมาก 
 
 
 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 



ผลลัพธ์ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่

ได้ทำความดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกเคารพรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการฯ 
 
           (นายสัญญา สุริยภา) 
               ตำแหน่ง ครู 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
(นางชุติมา ปราบมนตรี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
................ / ...................../ .................... 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ ๑/ ยุทธศาสตร์ที่ ๑/ กลยุทธ์ข้อที่ ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑.๒ ข้อที่ ๑, 
๒, และ๔ 

 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ   วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถือได้ว่าเป็น“วันพ่อแห่งชาติ“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ งานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรได้วางแผนจัดกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้แสดงความจงรักภักดี ได้ตระหนักใน
พระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยประกอบพิธี
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จัดประกวดแต่งกลอนวันพ่อ ประกวดการจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ และร่วม
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันชาติไทย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 

๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้แสดง ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๒.๒ เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้สำนึกและ ตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรซาวไทย 

๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารไดต้ระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทย 

 
 



 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ผลผลิต 
  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๓.๑.๒  บุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๒ ผลลัพธ ์

๓.๒.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๓.๒.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทย 
 
๔. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
๕. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 ๕.๑  การประกอบพิธีราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล 
 ๕.๒  การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันชาติไทย 
 ๕.๓  การประกวดจัดป้ายนิเทศ “วันพ่อแห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๔  การประกวดเขียนเรียงความ “วันพ่อแห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๕  การประกวดแต่งกลอน“วันพ่อแห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๖  การประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ “วันพ่อแห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 
๖. การดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๑ ประชุมคณะกรรมการ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒ เสนอโครงการ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๓ ดำเนินการตามโครงการ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔ ประเมินผล / สรุป / รายงาน ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
๗. งบประมาณการดำเนินการ  งบอุดหนุนการศึกษา  ๗,๐๐๐  บาท 

รายการ งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดแต่งสถานที่ - - ๑,๘๐๐ 
๒. ค่ารางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ - ๕,๐๐๐ - 
๓. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปโครงการฯ - - ๒๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เจ็ดพันบาทถ้วน) ๗,๐๐๐ 

 
 
 
 



 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของทั้งหมด 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม

กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ในระดับมาก 
 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่

ได้ทำความดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึง
ความสำคัญของวันชาติไทย 

 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

 
๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการฯ 
 
           (นายสัญญา สุริยภา) 
               ตำแหน่ง ครู 
     .............../................../............ ๔      เม.ย.        ๖๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
........................................................................... .
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 



 
 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ ๑/ ยุทธศาสตร์ที่ ๑/ กลยุทธ์ข้อที่ ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑.๒ ข้อที่ ๑, 

๒, และ๔ 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันแม่ เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในหลายประเทศท่ัวโลกจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพ่ือให้เกียรติแก่ผู้
เป็นแม่และความเป็นแม่ ในประเทศไทยไดก้ำหนดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงตรง
กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งจัดกิจกรรมวันแม่ 
ให้ลูกๆ ได้แสดงออกซ่ึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ การจัดกิจกรรมดังกล่าว
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้ให้ความสำคัญ 
ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู 
ต่อมารดาและผู้มีพระคุณ และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ งานส่งเสริมกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ได้วางแผนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ โดยการประกอบพิธีถวายราช
สักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จัดประกวดเขียนเรียงความเรื่องเทิดพระคุณ
แม่ ประกวดการจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประกวดวาดภาพระบายสีไม้วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมผู้เรียนเขียนจดหมายถึงแม่ และการมอบรางวัลแด่ตัวแทนคุณแม่ดีเด่น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสวันแม่
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้แสดง ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี พระราชพิธีที่ดีงามของไทย 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ผลผลิต 

๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๓” ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

๓.๑.๒  บุคลากรในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๓” ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

 ๓.๒ ผลลัพธ ์
๓.๒.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีในการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
๓.๒.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
๓.๒.๓  ผู้เข้าร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 

 
๔. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
๕. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 ๕.๑  การประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี 
 ๕.๒  การแสดงบนเวที “รำถวายพระพร” ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ 
 ๕.๓  การมอบรางวัลและของที่ระลึกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๕.๔  การประกวดจัดป้ายนิเทศ เฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๕  การประกวดเขียนเรียงความ “เทิดพระคุณแม่” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๖  การประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๗  การประกวดวาดภาพระบายสีไม้ “วันแม่แห่งชาติ” ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย 
 ๕.๘  เขียนจดหมายถึงแม่(นักเรียนทุกคนเขียน) 
 
๖. การดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๑ ประชุมคณะกรรมการ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ผู้ที่รับมอบหมายตามคำสั่งฯ 
๒ เสนอโครงการ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓ งานส่งเสริมกิจกรรมฯ 
๓ ดำเนินการตามโครงการ ๙ ส.ค. ๒๕๖๓ ผู้ที่รับมอบหมายตามคำสั่งฯ 
๔ ประเมินผล / สรุป / รายงาน ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ ผู้ที่รับมอบหมายตามคำสั่งฯ 

 
๗. งบประมาณการดำเนินการ  งบอุดหนุนการศึกษา  ๑๑,๐๒๐  บาท 

รายการ งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ - - ๑,๐๐๐ 
๒. ค่ามาลัยกร เข็มกลัดดอกมะลิ เกียรติบัตร และของที่ระลึกมอบแก่คุณ

แม่ดีเด่น ๒๓ ท่าน 
- - ๕,๒๗๐ 



๓. ค่าของทีร่ะลึกมอบแด่คุณแม่ดีเด่นระดับโรงเรียน ๑ ท่าน - - ๑๕๐ 
๔. ค่าจัดเตรียมการรำถวายพระพร - ๕๐๐ - 
๓. ค่ารางวัลและเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ - - ๓,๙๐๐ 
๔. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปโครงการฯ - ๒๐๐ - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันยีสิ่บบาทถ้วน) ๑๑,๐๒๐ 
 
๘. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมด 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

“วันแม่แห่งชาติ” ในระดับมาก 
 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำ

ความดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระ
ราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

- ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการแสดงออกถึงความรัก ความ
กตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 

 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

 
๙. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการฯ 
 
           (นายสัญญา สุริยภา) 
               ตำแหน่ง ครู 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ ................. ... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 



ชื่อโครงการ   วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ 1/ ยุทธศาสตร์ที่ 1/ กลยุทธ์ข้อที่ 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ข้อที่ 1, 

2, และ4 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เราทุกคนเกิดมาย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้เกิดสติปัญญา และ
ความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครู เพื่อ
แสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ที่สืบทอดกันมา
ยาวนานหลายชั่วอายุคน ซึ่งการไหว้ครูมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่ การไหว้ครูเพ่ือแสดงความเคารพ การไหว้ครู
ในวันครู การไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะป้องกันตัว และก่อนแสดงศิลปะดนตรี 
 สำหรับโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนให้มีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของ
ครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารทุกระดับชั้นได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้ครู จึงจัดทำพานไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณครู-อาจารย์ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
 2.4 เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ร้อยละ 100 
 3.1.2 คณะครู อาจารย์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ร้อยละ 100 

3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เป็นผู้มีความเคารพนบนอบและระลึกถึงคุณครู อาจารย์ 
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของไทย 
4. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 



 
5. เนื้อหาสาระ (กรณีมีการอบรมฯ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
6. กิจกรรมดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 29 พ.ค. 63 งานส่งเสริมกิจกรรมฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 31 พ.ค. 63 ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ 
3 ดำเนินการตามโครงการ 6  มิ.ย. 63 ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ 
4 ประเมินผล/สรุป/รายงาน 12  มิ.ย. 63 ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ 

 
7. งบประมาณดำเนินการ   ได้รับงบอุดหนุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท 

รายการ งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่ารางวัลการประกวดพานไหว้ครู - 2,400 - 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง จัดสถานที่ - - - 
3. ค่าใช้จ่ายฝ่ายปฏิคม - 160 - 
4. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฯ - - 200 
5. ค่ากระดาษจัดทำเกียรติบัตร - - 240 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามพันบาทถ้วน) - 3,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของทั้งหมด 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯในระดับ มาก 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารเป็นผู้ที่มีความเคารพนอบนอบ และ

ระลึกถึงบุญคุณครู อาจารย์ 
- นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

 
- สัมภาษณ์ 
 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบบันทึกสถิติ 

 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ................................................................... 

 
 
 
 
 



10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบและระลึกถึงคุณครู อาจารย์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์กับครู อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการฯ 
 
           (นายสัญญา สุริยภา) 
              ตำแหน่ง   ครู 

............ /....................... / .............. 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ ประเสริฐสังข์) 

งานงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 

4         เม.ย.           63 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมวันไหว้ครู” 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2563 

ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
 

ที ่ รายการ 
ราคา 

/หน่วย 
จำนวน 
/หน่วย 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต.  

1 รางวัลประกวดพานประเภทสวยงาม ระดับ ม.ต้น      
 - ชนะเลิศ   300   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 1   200   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 2   100   
2 รางวัลประกวดพานประเภทสวยงาม ระดับ ม.ปลาย      
 - ชนะเลิศ   300   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 1   200   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 2   100   
3 รางวัลประกวดพานประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

ระดับ ม.ต้น 
     

 - ชนะเลิศ   300   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 1   200   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 2   100   
4 รางวัลประกวดพานประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

ระดับ ม.ปลาย 
     

 - ชนะเลิศ   300   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 1   200   
 - รองชนะเลิศ อันดับ 2   100   
5 ค่าใช้จ่ายฝ่ายปฏิคม   160   
6 ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปการดำเนินงาน   200   
7 กระดาษจัดทำเกียรติบัตร 280 1 ห่อ 240   

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  (สามพันบาทถ้วน) 3,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัยเรียน วัยใส ขับข่ีปลอดภัย รู้วินัยจราจร 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ 1/ ยุทธศาสตร์ที่ 1/ กลยุทธ์ข้อที่ 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ข้อที่ 1, 2, 

และ4 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น
จำนวนมาก แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะคิดเป็นร้อยละ 91.1 
ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมดและร้อยละ 89.9 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะทุกประเภท  
จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคลรวมถึงนักเรียนซึ่งได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย
ในขณะขับขี่ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการขับขี่และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
จากการสำรวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน  
เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี มีอัตราการไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 90.1 – 94.7 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเยาวชนซึ่งถือว่า
เป็นอนาคตของชาติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตนเองขณะขับขี่ ดังนั้นจึงมีโอกาส
เสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงข้ันพิการหรือเสียชีวิตได้ 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่
ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมาย
จราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน 
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนคนอ่ืนๆ ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และ พ.ร.บ.จราจร 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านผลผลิต 
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

100 ของจำนวนทั้งหมด 
3.1.2 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนร้อยละ 100 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ 
3.1.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร หรือความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมข้ึน 
 
 



3.2 ด้านผลลัพธ์ 
3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ พ.ร.บ.จราจร 
3.2.2 นักเรียนมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการรักษาวินัยการขับข่ียานพาหนะ มีมารยาทในการขับข่ี

การมีน้ำใจและเอ้ืออาทรให้แก่กัน 
3.2.3 การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนลดลง 

 
4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
 
5. วิธีดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เขียนโครงการและเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 17 ธ.ค. 2563 งานบริหารงานทั่วไป 
2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 18 ธ.ค. 2563 งานบริหารงานทั่วไป 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเตรียมงาน 18 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการฯ 
4 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 24 ธ.ค. 2563 งานบริหารางานทั่วไป 
5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 25 ธ.ค. 2563 งานบริหารงานทั่วไป 
6 ดำเนินการตามโครงการฯ ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการฯ 
7 ประเมินผล / สรุป / รายงาน 15 มี.ค. 2564 งานบริหารงานทั่วไป 

 
6. กิจกรรมในโครงการ 

ที ่ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1 การเดินรณรงค์ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัย 25 ธันวาคม 2563 
2 การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร, พ.ร.บ.จราจร, 

พ.ร.บ.ขนส่งที่ควรรู้, และการขับข่ีปลอดภัย 
กรกฎาคม 2563 

3 การตั้งชมรมความปลอดภัยทางถนนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มิถุนายน 2563 
4 การจัดทำและติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในสถานศึกษา พฤษภาคม 2563 

 
7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าดำเนินการจัดทำป้ายเดินรณรงค์ฯ - - 2,140 
2. ค่าดำเนินการจัดอบรมฯ 3,000 - 500 
3. ค่าจัดทำป้ายสัญญาณจราจรติดตั้งภายในโรงเรียน - - 1,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 6,640 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่

นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนทั้งหมด 

 
- แบบบันทึกสถิติ 

 
- สังเกต 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมฯในระดับมาก 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 



ผลผลัพธ์ 
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ และ พ.ร.บ.จราจร 
- นักเรียนมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการรักษาวินัยการ

ขับข่ียานพาหนะมีมารยาท 
- การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนลดลง 
 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 

 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน 
     - โรงพยาบาลอำเภอทุ่งฝน 
     - เทศบาลตำบลทุ่งฝน 
     - ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้ มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการ
ขับข่ี การรู้จักป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนคนอ่ืนๆ ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนัวธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการฯ 
 
            (นายสัญญา สุริยภา) 
      ............../................/............... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ ประเสริฐสังข์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 

4      เม.ย.      63 



ชื่อโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ ๑/ ยุทธศาสตร์ที่ ๑/ กลยุทธ์ข้อที ่๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑.๒ ข้อที่ ๑, ๒, 

และ๔ 
  มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน ๖) ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ  ๑) เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อน
พุทธศักราช ๘๐ ปี เจ้าชายสทิธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ  ๒) เช้า
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เมือ่
พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 
๖ ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย          
๓) หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา ๔๕ ปี เมื่อ
พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง  
ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ  เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง ๓ เหตุการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน ๖ ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวสิาขบูชา" ซึ่งแปลว่า การบูชา
ในวันเพ็ญเดือนหก  องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ดังมีคำแถลงสรุปความ
ได้ว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ทรงตรัสรู้ เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการ
รับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นที่สำนักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติและท่ีทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง (observance) ตามความเหมาะสม” 
 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มองเห็นความสำคัญ และคุณประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการขึ้นเพ่ือ
สร้างความสามัคคีของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ไดม้ีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน รักษาส่งเสริม
ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาจิตใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมและรักษาศีล อันจะนำไปสู่การเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ทรงคุณค่า ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างความสามัคคีของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้ทำกิจกรรม

ร่วมกัน 
 ๓. เพื่อรักษาส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา 
 
๓. เป้าหมาย 

✓ 



๓.๑ ด้านผลผลิต 
๓.๑.๑ นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมด 
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ 

๓.๒.๑ นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีความตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของชาติ 

๓.๒.๒ นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

๓.๒.๓ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับชุมชนและวัด 
 
๔. สถานที่ดำเนินการ วัดทิพย์วนาราม บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
 
๕. กิจกรรมดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑๓ พ.ค. ๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 
๒ ประชุมคณะกรรมการ ๑๔ พ.ค. ๖๓ ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 
๓ เสนอโครงการฯ ๑๕ พ.ค. ๖๓ งานกิจกรรมเสริมฯ 
๔ ดำเนินการตามโครงการฯ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 
๕ ประเมินผล / สรุป / รายงาน ๓๑ พ.ค. ๖๓ ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 

 
๖. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- - - - 
- - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมด 

 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯใน
ระดับมาก 

- สังเกต - แบบบันทึกสถิติ 

ผลผลัพธ์ 
- นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่ง

ฝนวิทยาคาร ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของชาติ 

- นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคาร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 

 
 



๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วัดทิพย์วนาราม บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนของชาติได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาติไทย ได้รับ
การอนุรักษ์สืบสานจนถึงชนรุ่นหลัง อีกท้ังโรงเรียน ชุมชน และวัดมีความสัมพันธ์อันดีในการร่วมจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการฯ 
 
            (นายสัญญา สุริยภา) 
      ............../................/............... 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ ประเสริฐสังข์) 

งานงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 
สนองนโยบาย/กลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านที่ 1/ ยุทธศาสตร์ที่ 1/ กลยุทธ์ข้อที่ 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 ข้อที่ 1, 2, 

และ4 
 มาตรฐาน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะเวลาดำเนินการ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา เกิดจากความจำเป็นในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกัน
เป็นจำนวนมาก เพ่ือปฏิบัติกิจวัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามือและพลบค่ำ การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชา
พระรัตนตรัย ฯลฯ จำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวาย ซึ่งช่วงแรกเริ่ม
อาจเป็นการถวายเทียนที่มีขนาดเล็ก ธรรมดา ครั้นต่อมาได้มีการมัดเทียนที่มีขนาดเล็กนั้นรวมกันเป็นต้นคล้ายต้น
กล้วยหรือลำไม้ไผ่ แล้วติดเข้ากับฐานที่เรียกว่า “ต้นเทียน”หรือ”ต้นเทียนพรรษา” และต่อมามีวิวัฒนาการจนเป็น
เทียนพรรษาในปัจจุบัน 
 วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร มนีโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ
บูรณาการร่วมกัน จัดทำโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาในปีนี้ เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญ 
ของประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนา เน้นการบูรณาการของกลุ่มสาระฯเข้าด้วยกัน และแบ่งการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการตามแนวทางของโครงการเดิม เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกัน 
 ดังนั้นการดำเนินการโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา จึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โดยคณะผู้บริหาร รับผิดชอบเป็นประธานการดำเนินงานร่วมกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสืบทอดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการตระหนักถึงการ 
มีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือบูรณาการโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาของทุกกลุ่มสาระฯเข้าด้วยกัน เพ่ือเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสืบสานประเพณีทางศาสนาสำคัญของชาติให้
ดำรงสืบไป 

2.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคาร 

2.4 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.5 เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝน

วิทยาคาร 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านผลผลิต 
3.1.1 นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการสืบสาน

ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมด 
3.2 ด้านผลลัพธ์ 

3.2.1 นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีความตระหนักถึง
ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของชาติ 

3.2.2 นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

3.2.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับชุมชนและวัด 
 
4. สถานที่ดำเนินการ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
 
5. กิจกรรมดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 8 ก.ค. 2563 งานกิจกรรมเสริมฯ 
2 ประชุมคณะกรรมการ 10 ก.ค. 2563 ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 
3 เสนอโครงการฯ 12 ก.ค. 2563 งานกิจกรรมเสริมฯ 
4 ดำเนินการตามโครงการฯ 15 ก.ค. 2563 ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 
5 ประเมินผล / สรุป / รายงาน 25 ก.ค. 2563 ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งฯ 

 
6. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าดำเนินการจัดทำเทียนพรรษา - - 2,000 
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และจัดเตรียมขบวนแห่ - - 3,800 
3. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปโครงการฯ   200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน) 6,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมด 

 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯใน
ระดับมาก 

- สังเกต - แบบบันทึกสถิติ 

ผลผลัพธ์ 
- นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่ง

ฝนวิทยาคาร ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของชาติ 

- นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคาร ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกสถิติ 



8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สถานีตำรวจทุ่งฝน (เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร) 
     - วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อ.ทุ่งฝน จ. อุดรธานี 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนของชาติได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาติไทย ได้รับ
การอนุรักษ์สืบสานจนถึงชนรุ่นหลัง อีกท้ังโรงเรียน ชุมชน และวัดมีความสัมพันธ์อันดีในการร่วมจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการฯ 
 
            (นายสัญญา สุริยภา) 
      ............../................/............... 

ผู้ตรวจ / พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์) 

งานแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้พิจารณาโครงการ 
............................................................................
............................................................................ 

 
(นายอุทิศ ประเสริฐสังข์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 อนุมัติ  เห็นชอบ 
ข้อเสนอแนะ....................................................... 
............................................................................
........................................................................... 

 
 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

................ / ...................../ .................... 
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