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ช่ือโครงการ   รับน	องใหม� สดใสวันเป�ดเทอม 
แผนงบประมาณ           สร	างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให	ท่ัวถึงและเป$นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางนันทิยา โรจนกร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1   
สนองกลยุทธ� สพฐ.         ข	อท่ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข	อท่ี 3  
ระยะเวลาดําเนินการ         16 – 31  พฤษภาคม  2556  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ท่ีเข	ามาเรียนใหม�  นักเรียนจะต	องพบสิ่งแวดล	อมใหม�  เพ่ือนใหม� 

คุณครูคนใหม�  สังคมใหม�  ซ่ึงอาจทําให	นักเรียนรู	สึกสับสน  เกิดภาวะเครียด  ส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถในการเรียนรู	  และการใช	ชีวิตประจําวันของนักเรียนได	  การปรับตัวจึงเป$นเรื่องท่ีสําคัญมาก 
นักเรียนท่ีเข	ามาเรียนใหม�  จําเป$นต	องได	รับการชี้นําในการปฏิบัติตนตามระเบียบถูกต	องของโรงเรียน รู	จัก
บริเวณโรงเรียน  อาคารสถานท่ีต�างๆ ในโรงเรียน  อันจะเป$นประโยชน@ต�อนักเรียน  ทําให	นักเรียนสามารถ
ปรับตัวในโรงเรียนได	ดีข้ึน  กล	าการแสดงออกอย�างสร	างสรรค@  เรียนรู	ได	อย�างมีคุณภาพ  เต็มความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ  และมีความสุข  ตลอดระยะเวลาท่ีได	รับการศึกษาจากทางโรงเรียน  

โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  จึงทําโครงการรับน	องใหม� สดใสวันเป�ดเทอมข้ึนมา  เพ่ือให	นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ได	รับการต	อนรับอย�างอบอุ�น สามารถปรับตัวเข	ากับเพ่ือนๆ  และสิ่งแวดล	อมใน
โรงเรียนได	อย�างม่ันใจ  นักเรียนมีความสุขท่ีจะเรียนรู	  ส�งผลดีต�อการจัดการเรียนรู	ให	มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือให	นักเรียนประถมศึกษาป,ท่ี 1  ท่ีเข	ามาเรียนใหม�  มีความรู	ความเข	าใจกฎระเบียบของ

โรงเรียน 
2.2  เพ่ือให	นักเรียนประถมศึกษาป,ท่ี 1  ท่ีเข	ามาเรียนใหม� สามารถปรับตัวเข	ากับเพ่ือนใหม�และ

สิ่งแวดล	อม  เรียนรู	ได	อย�างมีคุณภาพและมีความสุข 
 

3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

     3.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา 2556  ร	อยละ 90  มีความรู	ความ
เข	าใจกฎระเบียบของโรงเรียน 
              3.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา 2556  ร	อยละ 90  สามารถปรับตัว
เข	ากับเพ่ือนใหม�และสิ่งแวดล	อม  เกิดการเรียนรู	อย�างมีคุณภาพ  
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3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา 2556  ร	อยละ 90  มีความรู	ความ
เข	าใจกฎระเบียบของโรงเรียนดีข้ึน 
       3.2.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา 2556  ร	อยละ 90  สามารถปรับตัว
เข	ากับเพ่ือนใหม�และสิ่งแวดล	อม  เกิดการเรียนรู	อย�างมีคุณภาพและมีความสุข 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
           โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 
2556  ถึง  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  อําเภอเมือง
กาฬสินธุ@  จังหวัดกาฬสินธุ@  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้  
             4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
             4.2  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
             4.3  ประชุมชี้แจง วางแผน ดําเนินงาน   
             4.4  ดําเนินการตามโครงการ 
             4.5  สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได	รับจัดสรร  10,000  บาท) 
โดยได	รับเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว            10,000   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 ค�าปJายไวนิล - 500 - 

16 พฤษภาคม  2556  
ถึง 

31 พฤษภาคม   2556 

 
2 ค�าอาหารว�างนักเรียน 271 คนๆ

ละ 20 บาท 
- 5,420 - 

3 ค�าวัสดุ - 1,500 - 
4 ค�าเครื่องด่ืมผู	ปกครอง/นักเรียน - 2,580 - 

รวมท้ังส้ิน - 10,000 - 
(รายละเอียดใช	จ�ายงบประมาณ  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
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6.  การวัดผลและการประเมินผล      

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีความรู	ความเข	าใจกฎระเบียบของ
โรงเรียนดีข้ึน 
2. นักเรียนสามารถปรับตัวเข	ากับเพ่ือนใหม� 
และสิ่งแวดล	อม เกิดเรียนรู	อย�างมีคุณภาพ  
และมีความสุข 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบถาม 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว=าจะได�รับ 
7.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา  2556  ร	อยละ 90  มีความรู	ความเข	าใจ

กฎระเบียบของโรงเรียนดีข้ึน 
7.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ท่ี 1  ป,การศึกษา  2556  ร	อยละ 90  สามารถปรับตัวเข	ากับ 

เพ่ือนใหม�และสิ่งแวดล	อม  เกิดเรียนรู	อย�างมีคุณภาพและมีความสุข 
7.3  ครู นักเรียน  ผู	ปกครองมีความสัมพันธ@อันดีต�อกัน 

.................................................................................................................. 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                    ผู	เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)       ผู	เสนอโครงการ 
                    (นางนันทิยา  โรจนกร)                                  (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 
 
 


