
1.ชื่อโครงการ  : จัดกิจกรรมวันส ำคัญของชำติและพระมหำกษัตริย์ 
2.ลักษณะโครงการ   : โครงกำรต่อเนื่อง 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

: นำงสำวณัฐณิชำ เมืองศรีสุข 
4. สอดคล้องกับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  : ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

5.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจำกวิทยำลัยฯ สนับสนุนให้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงประเพณี วัฒนธรรม และวันส ำคัญ
ของชำติ ให้นักเรียน นักศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม จึงจัดให้มีโครงกำร
เสริมสร้ำงประเพณี วัฒนธรรม และวันส ำคัญของชำติ เพ่ือให้นักเรียน เพ่ือให้นักศึกษำได้ปฏิบัติตำม
กิจกรรมวันต่ำงๆได้ครบ และได้รู้ว่ำวันส ำคัญต่ำงๆมีวันอะไรบ้ำง  
 
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของวันส ำคัญต่ำงๆและให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน-นักศึกษำได้ ปฏิบัติตำมกิจกรรมนั้นๆสืบต่อกัน 
 
7. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

7.1 เชิงปริมาณ 
-ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน-นักศึกษำของสถำนศึกษำทุกคน 

  7.2 เชิงคุณภาพ 
- บุคลำกรและนักศึกษำของสถำนศึกษำร้อยละ 100 ได้รู้ถึงวันส ำคัญและหลักกำร

ปฏิบัติในแต่ละวันส ำคัญต่ำงๆ  
 

8.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมตั้งคณะกรรมกำร ม.ค.62 - 
2.ขออนุมัติโครงกำร ม.ค.62 - 
3.ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ม.ค.-ธ.ค.62  
4.รวบรวมและสรุปผลจำกกำร
ประเมิน 

ม.ค.-ธ.ค.62 
- 

5 .จัดท ำรำยงำนผลกำรจั ด
กิจกรรมเสนอผู้บริหำร 

ม.ค.-ธ.ค.62 
- 

รวมค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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8. กิจกรรม 
 

กิจกรรม วันด าเนินการ 
งบประมาณในการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมวันไหว้ครู  16  มิ.ย. 62 2,500 บำท  
- กิจกรรมวันสุนทรภู่  16  มิ.ย. 62 2,500 บำท  
-กิ จ ก ร ร ม วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษำเพจ้ำอยู่หัว ร. 10 

28 ก.ค. 62 2,000 บำท  

- กิจกรรมวันภำษำไทยโลก มิ.ย. 62 -  
-กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรษำ 
12 สิงหำมหำรำชินี 

12 ส.ค. 62 1,000 บำท  

- กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 17 ส.ค. 62 1,500 บำท  
-กิจกรรมวันปิยมหำรำช 23 ต.ค. 62 -  
-กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรษำ 
5 ธันวำ มหำรำช 

5 ธ.ค. 62 1,500 บำท  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
 
9. งบประมาณ 
 จ ำนวนงบประมำณทั้งสิ้น    10,000  บำท 

***หมายเหตุ  ทุกรำยกำรถัวจ่ำยตำมระเบียบรำชกำรจริง 
 
10. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

10.1 ครูและบุคลำกรวิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมขอนแก่น 
10.2 นักเรียน-นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมขอนแก่น  

11.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
11.1 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักศึกษำ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่จัดขึ้น 
11.2 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักศึกษำ ได้น ำข้อมูลที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
 

12.การประเมินโครงการ 
 

ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง
เป้าหมาย 

วิธีประเมิน เครื่องมือ 

-ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และนักศึกษำ ได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่จัดข้ึน 
 

-มี ก ำรติ ด ต ำมกำร เข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรม 
-กำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

-ใบ เช็คชื่ อ  นศ. ที่ เข้ ำร่วม
กิจกรรม 
-แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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13.1 คณะผู้บริหำรสถำนศึกษำเอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
13.2 นักเรียน นักศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
13.3 นักเรียน นักศึกษำตระหนักถึงควำมส ำคัญของกิจกรรมมำกข้ึน 
13.4 นักเรียน นักศึกษำมีจิตส ำนึกที่จะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมต่ำง ๆ ไว้ 
13.5 นักเรียน นักศึกษำได้แสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    กำรให้ควำมเห็นชอบโครงกำร 
       เห็นชอบ 
       ไม่เห็นชอบ เพรำะ………………………….. 

            .................................................................... 
 
ลงชื่อ…………………………………………..              ลงชื่อ…………………………………………………             
      (นำงสำวณัฐณิชำ เมืองศรีสุข)                            (นำยณัฐพล ประวะพรม)        
                  คร ู                                                     ผู้อ ำนวยกำร                                   

หัวหน้ำโครงกำร      
 
 
              กำรอนุมัติโครงกำร 
                       อนุมัต ิ
                                          ไม่อนุมัติเพรำะ…………………………… 
                                          ........................................................ 
 
        ลงชื่อ ว่ำที่ร้อยตรี…………………………………………….. 
                                  (วรวุธ     ปะวะพรม) 
                                ผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร 
                           ผู้อนุมัติโครงกำร 
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