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ชื่อโครงการ      ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง   
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส,  นางจำรูญลักษณ ์ เลิศจุลัศจรรย์  และคณะ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ ๒ ข้อ ๑, ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม  2562  –  31  มีนาคม  2563 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณ์                
ในการเรียนและการทำงาน  เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข               
โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความรู้  ข้อมูล
ข่าวสาร  ระเบียบวินัยข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนและนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือให้นักเรียน                
มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                 
ได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้น  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติของโรงเรียน   
และนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จำนวน  1,934  คน 
  3.1.2  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 
   3.2  เชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย และระเบียบ        
ข้อปฏิบัติของโรงเรียน 
   3.2.2  นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม  สามารถการดำเนิน
ชีวิตในโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ถึง  

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

4.1  ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดกิจกรรม  
4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการ  
4.4  ปฐมนิเทศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
4.5  สรุป  ประเมินผล  รายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  10,000  บาท)  
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         10,000         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 

1 พฤษภาคม 2562  
- 

31 ตุลาคม 2562 

 

2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 

4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 

1 พฤษภาคม 2562  
- 

31 ตุลาคม 2562 

 

6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 15 โหล × 40 บาท 
- อาหารว่าง (ขนม)                    
  180 ชิ้น × 5 บาท 

- 

 
 

600 
900 

- 

7 จัดตกแต่งสถานที่ 
- ป้าย  
- วัสดุอุปกรณ์ 

 
- 

 
500 
500 

- 

รวมทั้งสิ้น - 10,000 - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

6.  การวัดผลประเมินผล 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้รับความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติของโรงเรียน   
และนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ 
  7.2  นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต                       
สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 

………………………………….…………………………………. 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
2.  นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถการดำเนินชีวิตในโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต    

- การสอบถาม   
- การสังเกต 
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     (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
               (นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส)                                    (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
     ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
 
 
 
                 (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

  (ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 


