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1. โครงการ  พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ   ตลอดปีการศึกษา 
3. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  นางสายรุ้ง รักษาดี 
4. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  (มาตรา 6 ) 
และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน  โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ(มาตรา 22)  ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังด้านความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้
และบูรณการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา   

ดังนั้นงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้มีการจัดต้ังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่ในวัยการศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 
6. เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.6จ านวน 500 คน 
           2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นผู้กู้รายเก่าทุกคน 
           3. กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนท่ีได้รับกู้ยืมเงินเป็นผู้มีวินัย มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี 

2. กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดับดี  
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7. วิธีการด าเนินงาน(PDCA) 
  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

Plan 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
มี.ค. – พ.ค. 2561 

 
นางสายรุ้ง รักษาดี 

2 Do 
ด าเนินกิจกรรมในโครงการขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
3.2 คัดเลือกนักเรียน 
3.3 จัดท าสัญญากู้ยืมเงินรายใหม่ รายเก่า 

 
 
 
พ.ค. – ธ.ค. 2561 
 

 
 
 
คณะท างานกองทุนฯ 

4 Check 
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 

 
ก.พ. 2562 

 
นางสายรุ้ง  รักษาดี 

5 Action 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 2562 

 
นางสายรุ้ง  รักษาดี 

 
8. งบประมาณ 

8.1 งบประมาณจ านวน  7,377บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ( / ) เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจ านวน 7,377 บาท 
 8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรม  พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   7,377 

 
9. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนท่ีขาด
แคลน   ทุนทรัพย์ได้รับการ
พิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
 
2. ร้อยละของกิจกรรมกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอ 

1. ผู้เรียนท่ีเป็นผู้กู้ราย
เก่าร้อยละ 100 ได้รับ
การจัดสรรให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา 
2. ครูได้รับการจัดสรร
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ในการท างาน 

1.สังเกตการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน 

 

2.สอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

1.แบบส ารวจรายช่ือ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.แบบบันทึกการ
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3.แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  นักเรียนท่ีได้รับกู้ยืมเป็นผู้มีวินัย มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี 
10.2  กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดับดี  

 
 

ลงช่ือ..............................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสายรุ้ง    รักษาดี) 
                                                         ครู 

 
ลงช่ือ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  พัฒนางานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 กระดาษถ่ายเอกสารเอ 4/80 แกรมDouble A 

500แผ่น 
7 รีม 145 1,015  

2 ซองสีน้ าตาลขยายข้าง C4110แกรม 10 ซอง 5 50  

3 น้ ายาลบค าผิดปากกา Reynolds 3.0 ml. 1 ด้าม 40 40  
4 แฟ้มพลาสติก 6 แฟ้ม 5 30  
5 ลวดเสียบ#1ชนิดกลม elfin กล่องละ 50 ตัว 10 กล่อง 6 60  
6 แฟ้มโชว์เอกสารปกพีวีซีตราช้างNo.77มีท่ีสอด

กระดาษA 4  
 2 แฟ้ม 100 200  

7 ลวดเย็บกระดาษ/MAXNo.10 6 กล่อง 7 42  
8 เครื่องปรินท์เตอร์ Epson  L 200 1 4,490 4,490  
9 หมึกเติมเครื่องปรินท์เตอร์เลเซอร์CanonMF3010 1 850 850  
10 หมึกเติมเครื่องปรินท์เตอร์ Epson  L 200 ทุกสี   4 150 600  

รวม ( เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 7,377  
 

 


