
รหัสโครงการ......................  

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 
 
ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศ 
สอดคล้องมาตรฐาน  สพฐ.    มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
      มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ   

  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
      สื่อสารสองภาษา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ 
      รับผิดชอบต่อสังคม 
     กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
       12 ประการ ส านึกในความเป็นไทย และการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
     กลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้เทยีบเคียงมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มคีณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
                                                           เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
      กลยุทธ์ข้อที ่7 พัฒนาส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ข้อที่ 8 จัดการเรียนรูด้้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์(STEM)  
                       และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 กลยุทธ์ข้อที่ 9 จัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงการสร้างอาชีพและ 
                       การมีงานท า 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอนัญญา  ศรีภริมย ์
     กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล   
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2563 ( 16 พฤษภาคม 2563  -  31 มีนาคม  2564) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศกึษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนได้และถือว่าผู้เรยีนมีความส าคัญทีสุ่ด ดังนั้นการจดัการเรยีนรู้ไม่จ าเป็นต้องหา
ความรู้เพียงในห้องเรยีนเท่านั้นแตส่ามารถค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนได้เช่นกัน และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้ การใช้
ชีวิตประจ าวัน ทางโรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความส าคญัในเรื่องนี้จึงไดจ้ดัท าโครงการนี้ขึ้นมา 



 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้นักเรียนรู้สึกมีความสมัพันธ์อันดีระหว่างครู และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
    2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิต  
    3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ รูร้ักสามัคคี  

 
3. เป้าหมาย 
ผลผลติ       
      - จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  
ผลลัพธ์       
 

      - โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉมินิเทศให้กับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเดือน
กุมภาพันธ ์ของทุกป ี
 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
(1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค.64) 

งบ 
ประมาณ 

(16 พ.ค. 63 –
30 ก.ย. 63) 

งบ 
ประมาณ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน
สพม.39 สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการใน
ปีท่ีผ่านมา 
4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
4.1.4 จัดท าโครงการน าเสนอต่อฝา่ย
บริหาร 

พฤศจิกายน 63    นางอนัญญา  ศรีภริมย ์

กิจกรรม 

ระยะเวลา     (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

(1 ต.ค. 62 – 
31 มี.ค. 64) 

งบ 
ประมาณ 

(16 พ.ค. 63 – 
30 ก.ย. 63) 

งบ 
ประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

มกราคม  64    นางอนัญญา  ศรีภริมย ์
 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) กุมภาพันธ ์64 14,000   นางอนัญญา  ศรีภริมย ์



   เจ้าของโครงการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการก าหนด 
4.4 ขั้นประเมินผลและรายงานผล (A)  
4.4.1 สรุปประเมินโครงการ 
4.4.2 จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ
ฝ่ายบรหิาร 

มีนาคม  64    นางอนัญญา  ศรีภริมย ์

รวม  14,000    
 
5. งบประมาณ 
    จ านวน…………14,000………..บาท (หนึ่งหมื่นสี่พนับาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 

รายการงบประมาณ 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1.ค่าวัสดุ  ตามรายการประมาณการ 
 

  
 

 

 
 
 

 

14,000     14,000 
 
 

รายหัว 
 
 

 
 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 
(ระบุหน่วย) 

ราคา/ 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 
 
 
 
 

งานปัจฉิมนิเทศ ค่าอาหาร 212 30 6,360 
โออีซีส 1 390 390 
ด้ายผูกข้อมือ 4 35 140 
ดอกไม้ตกแต่งเวที 15 35 525 
ดอกไม้กลัดเสื้อ 55 15 825 

ช่อดอกไม้สด 10 50 500 
ธูป 1 450 450 
น้ าเปล่า 4 120 480 
กระดาษการ์ดหอม 2 180 360 
ป้ายไวนิล 1 3,000 3,000 



มาลัยข้อมือ 1 40 40 
บายศร ี 1 830 830 
น้ าแข็ง 2 50 100 

รวม 14,000 
 
 
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา         จ านวน  1   คน 
7.2 ครู                           จ านวน  14  คน 
7.3 นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชัน้ ม.6     จ านวน  55  คน 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1 ผลผลติ (output)  

-จัดกิจกรรมปัจฉิมนเิทศให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

2 ผลลัพธ์ (outcome)  
- โรงเรียนได้จดักิจกรรมปัจฉิมนเิทศให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนกัเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 

 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรูส้ึกมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู เพื่อนนักเรียนด้วยกนั เกิดความซาบซึ้ง และมีความสนุกสนาน 
 
  
 
 



 
 
ลงชื่อ…………………………………ผู้เสนอโครงการ                    ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางอนัญญา  ศรีภิรมย์)                                                (นางภิมุขสุดา  ไวยกูล) 
     ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
           16 พฤษภาคม 2563                                                   16 พฤษภาคม 2563                                     

 
ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                        ( นายวิษณุ  ปานสมบัติ ) 
                                      ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
                                                          16 พฤษภาคม 2562 
                                   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


