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ชื่อโครงการ   ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุกันยา  ทิวะสิงห์ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ ๒ ข้อ ๑, 2  ที่ 2 ข้อ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 1  
ระยะเวลาดำเนินการ  1  มกราคม  2563 – 31  มีนาคม  2563 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี                     
มีปัญญา  มีความสุขมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต                   
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกใน            
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ  ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการศึกษา  เกิดความรัก                 
ความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษาตนเอง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณะครูและสถานศึกษาตนเอง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  369  คน  ที่จบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2562  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา 
   3.2  เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  369  คน ที ่จบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียน                               
ปีการศึกษา 2562  เกิดความรักความผูกพันมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 
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4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2563  ถึง  
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

4.1  ประชุมคณะกรรมการ   
4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.3  ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานทางการศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  
4.4  สรุป  ประเมินผล  รายงานโครงการ 

 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 25,000 บาท)  

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 5.1 เงินอุดหนุนรายหัว          25,000       บาท 
 5.2 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา            -             บาท 
 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
- ค่าพานบายศรี 
- ค่าพราหมณ์ทำพิธี 

- 
 

3,000 
2,000 

- 

1 มกราคม 2563  
–   

31 มีนาคม 2563 

 

2 งบรับรอง 
- น้ำดื่ม 40 โหล × 
60 บาท 
- อาหารว่าง 400 ชุด ×              
20 บาท 

- 

 
3,000 

 
8,000 

 

- 

3 ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
- ค่าป้าย  
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 
- ค่าดอกไม้ตกแต่ง 

- 

 
1,000 
1,000 
1,000 

- 

4 ค่าจัดทำทำเนียบนักเรียน 
- กระดาษ 
- หมึกพิมพ์ 
- ค่าเข้าเล่ม  

- 

 
2,000 
2,000 
2,000 

 

รวมทั้งสิ้น - 25,000 - 
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(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

6.  การวัดผลประเมินผล 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  พิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
ประสบผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7.2  นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณะครูและสถานศึกษาตนเอง 

……………………………………………………… 
 

  
 
       (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสุกันยา  ทิวะสิงห์)                                 (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
       ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย           ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
 
                  
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายอภิเดช แจ่มพงษ์) 
                              ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน ได้รับ
หลักฐานการจบการศึกษา 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความรัก
ความผูกพัน  มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
3. มีทำเนียบนักเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต    

- การสอบถาม   
- การสังเกต 


