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ช่ือโครงการ   ป�จฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี  6 

แผนงบประมาณ   สร&างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให&ท่ัวถึงและเป*นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายฉลาด  พรหมอาจ  และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาป"ท่ี  6 
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข&อท่ี 3  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข&อท่ี 2, 3, 4  
ระยะเวลาดําเนินการ  10  มีนาคม  2557 – 30  มีนาคม  2557 
......................................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ<งพัฒนาผู&เรียนให&เป*นคนดี  มี
ป�ญญา  มีความสุขมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค<านิยมท่ีพึงประสงค@  เห็นคุณค<าของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความรู&  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก&ป�ญหา  การใช&เทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลังกาย  มีความรักชาติ  มีจิตสํานึก
ในความเป*นพลเมืองไทย  และพลโลก  ยึดม่ันในวิถีชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย@ทรงเป*นประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ@วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาไทย  การอนุรักษ@และ
พัฒนาสิ่งแวดล&อมมีจิตสาธารณะ  ท่ีมุ<งทําประโยชน@และสร&างสิ่งท่ีดีงามในสังคม  และอยู<ร<วมกันในสังคม
อย<างมีความสุข  รวมท้ังมีศักยภาพในการศึกษาต<อ  และประกอบอาชีพ  เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดย
มุ<งเน&นผู&เรียนเป*นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว<า  ทุกคนสามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  จึงจัดโครงการป�จฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ข้ึน  เพ่ือให&นักเรียนได&ตระหนักถึงความสําเร็จในการศึกษา  เกิดความรักความผูกพัน
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต<อสถานศึกษาตนเอง 
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  จัดพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 
 2.2  จัดพิธีป�จฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 
 2.3  เพ่ือให&นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต<อสถานศึกษาตนเอง 
 

3.  เป/าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ทุกคน  ท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียน 
ในป"การศึกษา 2556  ได&เข&าร<วมกิจกรรมป�จฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา 
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 3.2  เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ทุกคน  ท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียน ป"การศึกษา 
2556  เข&าร<วมกิจกรรมป�จฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา  เกิดความรักความผูกพันมีเจตคติท่ีดี
ต<อสถานศึกษา  สามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว<างวันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ถึง  

วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ@  จังหวัดกาฬสินธุ@ 
มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือจัดกิจกรรมให&นักเรียนท่ีเรียนจบข้ันสูงสุดของโรงเรียน  เกิดความ
รักความผูกพัน  และมีเจตคติท่ีดีต<อสถานศึกษาตนเอง  จึงจัดทําโครงการป�จฉิมนิเทศและมอบหลักฐาน
ทางการศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6  ข้ึน 

4.2  แต<งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงการ 
4.3  จัดทําโครงการป�จฉิมนิเทศ  และมอบหลักฐานทางการศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี  6 

โดยกําหนดวัตถุประสงค@  กิจกรรม  ให&เหมาะสมสอดคล&องกับผู&เรียน 
4.4  แต<งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต<งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ  
4.6  สรุป  ประเมินผล  รายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได&รับจัดสรร  7,000  บาท)  
โดยใช&เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ<าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว              7,000      บาท 

 5.2  เงินสนับสนุนค<าใช&จ<ายจัดการศึกษา            -             บาท 

 5.3  เงินรายได&สถานศึกษา    -     บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดค<าใช&จ<ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1. กิจกรรมบายศรีสู<ขวัญ 
-ค<าพานบายศรี 
-ค<าดอกไม& ธูปเทียน 

- 2,000 - 

10 มีนาคม 2557– 
30 มีนาคม 2557 

 

2. กิจกรรมพิธีทางสงฆ@ 
-ค<าภัตตาหาร 
-ค<าสังฆทาน 

- 2,000 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

3. งบรับรอง 
-น้ําด่ืม อาหารว<าง 

- 1,500 - 

10 มีนาคม 2557 
– 30 มีนาคม 2557 

 

4. จัดตกแต<งสถานท่ี 
-ปMาย ดอกไม&ตกแต<ง 

- 1,500 - 

รวมท้ังส้ิน - 7,000 - 
(รายละเอียดใช&จ<ายงบประมาณ  ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง) 

 

6.  การวัดผลประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ทุกคน  ท่ีจบการศึกษามีความรักความผูกพัน  และมีเจตคติท่ีดีต<อ
สถานศึกษาตนเองสามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ 

.......................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)                              ผู&เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                             ผู&เสนอโครงการ 
                    (นายฉลาด  พรหมอาจ)                                (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
    ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย           ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย   
                  
     (ลงชื่อ)                                    ผู&เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายนคร  ไผ<พูล) 
        ตําแหน<ง  รองผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย 
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู&อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายพีรพงษ@   โลหะมาศ) 
      ตําแหน<ง  ผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย 

ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 6 ทุกคน ท่ีเข&า
ร<วมกิจกรรม มีความรักความผูกพัน มีเจตคติท่ี
ดีต<อสถานศึกษาสามารถเรียนรู&และพัฒนา
ตนเองได&เต็มตามศักยภาพ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต    

- การประเมินความ 
  พึงพอใจ 
- การสอบถาม   
- การสังเกต 


