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ชื่อโครงการ

ปจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6
แผนงบประมาณ
สร&างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให&ทั่วถึงและเป*นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายฉลาด พรหมอาจ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6
สนองกลยุทธ สพฐ.
ข&อที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ข&อที่ 2, 3, 4
ระยะเวลาดําเนินการ
10 มีนาคม 2557 – 30 มีนาคม 2557
.........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ<งพัฒนาผู&เรียนให&เป*นคนดี มี
ปญญา มีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม และค<านิยมที่พึงประสงค@ เห็นคุณค<าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู& ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก&ปญหา การใช&เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึก
ในความเป*นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย@ทรงเป*นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ@วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ@และ
พัฒนาสิ่งแวดล&อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ<งทําประโยชน@และสร&างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู<ร<วมกันในสังคม
อย<างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต<อ และประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มุ<งเน&นผู&เรียนเป*นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว<า ทุกคนสามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ
โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย จึงจัดโครงการปจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ขึ้น เพื่อให&นักเรียนได&ตระหนักถึงความสําเร็จในการศึกษา เกิดความรักความผูกพัน
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต<อสถานศึกษาตนเอง
2. วัตถุประสงค
2.1 จัดพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6
2.2 จัดพิธีปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6
2.3 เพื่อให&นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต<อสถานศึกษาตนเอง
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ทุกคน ที่จบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน
ในป"การศึกษา 2556 ได&เข&าร<วมกิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา
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3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ทุกคน ที่จบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน ป"การศึกษา
2556 เข&าร<วมกิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา เกิดความรักความผูกพันมีเจตคติที่ดี
ต<อสถานศึกษา สามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว<างวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ@ จังหวัดกาฬสินธุ@
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดกิจกรรมให&นักเรียนที่เรียนจบขั้นสูงสุดของโรงเรียน เกิดความ
รักความผูกพัน และมีเจตคติที่ดีต<อสถานศึกษาตนเอง จึงจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศและมอบหลักฐาน
ทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ขึ้น
4.2 แต<งตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงการ
4.3 จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศ และมอบหลักฐานทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6
โดยกําหนดวัตถุประสงค@ กิจกรรม ให&เหมาะสมสอดคล&องกับผู&เรียน
4.4 แต<งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.5 แต<งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
4.6 สรุป ประเมินผล รายงานโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได&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
ที่

กิจกรรม

1. กิจกรรมบายศรีสู<ขวัญ
-ค<าพานบายศรี
-ค<าดอกไม& ธูปเทียน
2. กิจกรรมพิธีทางสงฆ@
-ค<าภัตตาหาร
-ค<าสังฆทาน

ลักษณะการจ<าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
2,000
-

-

2,000

-

10 มีนาคม 2557–
30 มีนาคม 2557
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ<าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1,500
-

3. งบรับรอง
-น้ําดื่ม อาหารว<าง
4. จัดตกแต<งสถานที่
1,500
-ปMาย ดอกไม&ตกแต<ง
รวมทั้งสิ้น
7,000
(รายละเอียดใช&จ<ายงบประมาณ ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง)

10 มีนาคม 2557
– 30 มีนาคม 2557

6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ทุกคน ที่เข&า - แบบประเมินความพึงพอใจ
ร<วมกิจกรรม มีความรักความผูกพัน มีเจตคติที่ - แบบสอบถาม
ดีต<อสถานศึกษาสามารถเรียนรู&และพัฒนา
- แบบสังเกต
ตนเองได&เต็มตามศักยภาพ

วิธีวัดและประเมินผล
- การประเมินความ
พึงพอใจ
- การสอบถาม
- การสังเกต

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป"ที่ 6 ทุกคน ที่จบการศึกษามีความรักความผูกพัน และมีเจตคติที่ดีต<อ
สถานศึกษาตนเองสามารถเรียนรู&และพัฒนาตนเองได&เต็มตามศักยภาพ
..........................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผู&เสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นายฉลาด พรหมอาจ)
ตําแหน<ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผู&เสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน<ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย
ผู&เห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ<พูล)
ตําแหน<ง รองผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผู&อนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ@ โลหะมาศ)
ตําแหน<ง ผู&อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย

