
1. ช่ือโครงการ: จัดกิจกรรมวันสุนทรภู 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายธานีวัฒน  บุญโต 
ตําแหนง : หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
โทรศัพทมือถือ : 097-2342053 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

- ใชทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในการดําเนินโครงการ 
- ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินโครงการ 
 

2) ดานการมีเหตุผล 
- สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู จาก

การศึกษาปายนิเทศ 
- สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดแสดงผลงานและแสดงความสามารถทางภาษา 
- สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษารวมกันสงเสริม และอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูตลอดไป 

    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
- มีการวางแผนการดําเนินโครงการ 
- มีการประชุมเพ่ือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
- มีการประเมินผลโครงการเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 
 

4) เง่ือนไขความรู 
- นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู 
- นักเรียนนักนักศึกษาไดแสดงผลงานและแสดงความสามารถทางภาษา 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู และใหความรวมมือใน

การเขารวมกิจกรรม 
 

6) สังคม 
ครูและผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมซ่ึงชวยเสริมสรางทักษะและความสามารถทางภาษา 
 

7) เศรษฐกิจ 
ระดมทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือเปนการลดรายจาย 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
ดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ี ใชหองเรียนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและ

การแขงขัน 
 

9) วัฒนธรรม 
- สงเสริมใหครู และนักเรียนนักศึกษาเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู เห็น

คุณคาของภาษาไทยซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
- สงเสริมใหครู นักเรียน นักศึกษารวมกันอนุรักษ และใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

 



3. หลักการและเหตุผล: 
ประเทศไทยไดกําหนดใหวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกป เปนวันสุนทรภู ซ่ึงทานไดรับการการยก

ยองจากองคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ใหเปนกวีเอกของโลกอีกดวย 
เนื่องจากสุนทรภูเปนกวีเอกของไทยท่ีมีผลงานทางวรรณกรรมท่ีสําคัญมากมายหลายอยางท่ีสืบทอดเปน
มรดกทางวรรณคดี โดยเฉพาะกลอนสุภาพท่ีเปนแบบแผนใหศึกษากันมาจนถึงปจจุบันนี้ 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงไดจัดกิจกรรมวันสุนทรภูข้ึน โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ การจัด
ประกวดปายนิเทศ การแตงกลอนแปดสุภาพ การอานทํานองเสนาะ และการพูดประวัติชีวิตและผลงาน
ของสุนทรภู เพ่ือรําลึกถึงคุณงานความดีของสุนทรภู เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงาน
วรรณกรรมของสุนทรภู และรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาใหคงอยูสืบไป 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู 
2. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถ 
3. เพ่ือยกยองและรําลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู 
4. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษารูคุณคาและอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาไว 
5. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษา 

 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เขารวมกิจกรรม 
ครู อาจารยเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู ไดแสดงออกถึง

ความสามารถ นักเรียนนักศึกษาไดรวมยกยองและรําลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู ผูเขารวมกิจกรรม
เห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาไวสืบไป 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เขารวมกิจกรรม 50 คน และครู 

อาจารยเขารวมกิจกรรม จํานวน 315 คน 
เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู ได

แสดงออกถึงความสามารถ นักเรียน นักศึกษาไดรวมยกยองและรําลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู 
ผูเขารวมกิจกรรมเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาไวสืบไป 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   อาคารเรียน 5 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู จากการศึกษา

ปายนิเทศ 
2. นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกถึงความสามารถ 
3. นักเรียน นักศึกษา ไดรวมยกยองและรําลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู 
4. ผูเขารวมกิจกรรมเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาไวสืบไป 
 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 50 คน และ ครู 
อาจารยเขารวมกิจกรรม จํานวน 15 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวี
เอกสุนทรภู ไดแสดงออกถึงความสามารถ นักเรียน นักศึกษาได
รวมยกยองและรําลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู ผูเขารวม
กิจกรรมเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวฒันธรรมทางภาษาไว
สืบไป 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  8,000 บาท 

 
11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/
วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.ประชุมครูเพื่อ
วางแผนจัดกจิกรรม 

    นักเรียนนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม
ประมาณ 50 คน 
ครูอาจารยเขารวม
กิจกรรมประมาณ 

15 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 5,000.00 

2.เสนอโครงการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู 

    

3.ประชาสัมพันธ     
4.ออกคําส่ังแตงต้ังครู
อาจารยดําเนินการ
จัดกิจกรรม 

    

รวมเงิน    8,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 8,000.00 

 
 

 


