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ช่ือโครงการ      รับเด็กเขาเรียน และการดําเนินงานตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห งชาติ  
พ.ศ. 2542ฯ 

แผนงบประมาณ               สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงและเป.นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางนันทิยา โรจนกร  ครูชั้นประถมศึกษาป3ท่ี 1  และครูสายชั้น ESM 
สนองกลยุทธ� สพฐ.           ขอท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษา    ขอท่ี 5   
ระยะเวลาดําเนินการ      1  พฤษภาคม  2556 -  31  มีนาคม  2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิม(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545   ได
กําหนดใหการศึกษาภาคบังคับเป.นการศึกษาชั้นป3ท่ีหนึ่งถึงชั้นป3ท่ีเกาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โดยให
ผูปกครองส งเด็กซ่ึงมีอายุย างเขาป3ท่ีเจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาจนอายุย างเขาป3ท่ีสิบหก  เวนแต สอบไดชั้นป3ท่ี
เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว  ถือว าพนเกณฑJการศึกษาภาคบังคับ  นับเป.นภารกิจหนาท่ีของโรงเรียน  

โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย  ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา  จึงไดทําโครงการรับเด็กเขาเรียน
และการดําเนินงานตาม  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2542  นี้ข้ึน  เพ่ือส งเสริมใหเด็กในวัย
เรียนไดเขารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
  

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือรับนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาป3ท่ี  1 

        2.2  เพ่ือรับนักเรียนขอยายเขาระดับประถมศึกษาป3ท่ี  2 - 6 
        2.3  เพ่ือจัดทําเอกสารการยายเขายายออกระหว างป3การศึกษา ประถมศึกษาป3ท่ี  1 - 6 
        2.4  เพ่ือรับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษ (ESM)  ระดับประถมศึกษาป3ท่ี  1 - 6 
        2.5  เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายการศึกษาของหน วยงานท่ีสังกัด 
        2.6  เพ่ือรายงานจํานวนนักเรียนเขา/ออกต อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุJ  เขต 1 
 

3.  เป/าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป3ท่ี 1  ป3การศึกษา  2556  จํานวน  8  หองเรียน 
             3.1.2  รับนักเรียนขอยายเขา  ระดับชั้นประถมศึกษาป3ท่ี  2 - 6  ป3การศึกษา  2556 
             3.1.3  จัดทําเอกสารนักเรียนขอยายเขาระดับชั้นประถมศึกษาป3ท่ี  1 - 6   
ป3การศึกษา 2556 
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         3.2   เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป3ท่ี 1  ป3การศึกษา  2556  ตามความตองการ
ของผูปกครองไดรอยละ  95 
    3.2.2  โรงเรียนรับนักเรียน และจัดทําเรื่องการยายเขาและยายออกยายออกระดับชั้น
ประถมศึกษาป3ท่ี  1 - 6  ในป3การศึกษา  2556  อย างเป.นระบบและรวดเร็ว 
        ก.  รับนักเรียนขอยายเขา ระดับประถมศึกษาป3ท่ี  2 - 6  ตามท่ีขอยายเขา  รอยละ 90 
                  ข.  บริการจัดทําเอกสารนักเรียนยายเขา  และยายออกชั้นประถมศึกษาป3ท่ี 1 - 6 
ระหว างป3การศึกษา  รอยละ 100 
    3.2.3  รับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษ (ESM)  ตามเกณฑJ  ป3การศึกษา 2556 
 รอยละ 100 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
           โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว างวันท่ี  1  เดือนกุมภาพันธJ  พ.ศ.  2557  
ถึงวันท่ี  31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2557   มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้  
             4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
             4.2  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
             4.3  จัดประชุมชี้แจงคณะครูสายชั้นประถมศึกษาป3ท่ี 1  คณะครูผูรับผิดชอบ 
             4.4  วางแผน ประสานงาน สถานท่ี  ผูปกครอง  บุคคลและหน วยงานท่ีเก่ียวของ 
             4.5  จัดเตรียมปQายประชาสัมพันธJ  เอกสาร  วัสดุอุปกรณJ  กําหนดการ  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
             4.6  ดําเนินการตามกําหนดการ 
             4.7  สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  4,000  บาท) 
โดยไดรับเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ าย ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว            4,000    บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค าใชจ ายจัดการศึกษา  -           บาท 
 5.3  เงินรายไดสถานศึกษา           -           บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค าใชจ ายงบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 ค าปQายไวนิล 2 ปQาย - 1,000 - มกราคม - กุมภาพันธJ 2557  
2 ค าวัสดุในการรับสมัคร 

การสอบวัดความรู 
- 500 - กุมภาพันธJ –มีนาคม 2557 

3 งบตอนรับและน้ําด่ืม
ผูปกครอง 

- 1,500 - กุมภาพันธJ –มีนาคม 2557 

4 สํารวจเด็กเขาเรียน งาน 
พรบ.สรุปและรายงานขอมูล 

- 1,000 - 
16 พฤษภาคม 2556 
- 31 มีนาคม 2557 

รวมท้ังส้ิน - 4,000 -  
(รายละเอียดใชจ ายงบประมาณ  ถัวจ ายทุกรายการตามจ ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล      
ตัวบ งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนรอยละ 100 ในเขตบริการไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ  
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาป3ท่ี 1 ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล  จํานวน 7 หองเรียน 
3. นักเรียนระดับประถมศึกษาป3ท่ี 1 - 6  หองเรียน
พิเศษ (ESM) ไดครบชั้นเรียน หองเรียนละ  40  คน 
4. การจัดทําเอกสารทะเบียนนักเรียน การยายเขา-
ยายออก ระหว างป3การศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาเป.นไปอย างเป.นระบบ ปUจจุบัน 
ทันเวลา 
5. ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ ไม นอยกว ารอยละ80 

1. แบบสํารวจรายชื่อนักเรียน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบทะเบียนนักเรียน 
4. แบบรายงาน, เอกสาร 
การยาย 

1. สํารวจ 
2. สอบถาม 
3. การตรวจเอกสาร 

 

7.  ผลท่ีคาดว=าจะได�รับ 
   7.1  ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุย างเขาป3ท่ี  7 - 16  ท้ังในเขตบริการและนอกเขตบริการไดรับ 
การศึกษาภาคบังคับมีท่ีเรียนและเขาเรียนไดอย างท่ัวถึงและเป.นธรรม  
 7.2  การจัดทําเอกสารทะเบียนนักเรียน  การยายเขา - ยายออก  ระหว างป3การศึกษา  ตลอดจน 
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษา  และการรายงานตนสังกัดเป.นไปอย างเป.นระบบ  ปUจจุบัน  และทันเวลา 

................................................................................................................... 
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(ลงชื่อ)                   ผูเสนอโครงการ  (ลงชื่อ)     ผูเสนอโครงการ 
                    (นางนันทิยา  โรจนกร)                                 (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
      ตําแหน ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย        ตําแหน ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                          ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายนคร  ไผ พูล) 
                                    ตําแหน ง  รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 
 
 
                                         (ลงชื่อ)                                 ผูอนุมัติโครงการ 
                                       (นายพีรพงษJ  โลหะมาศ) 
                                       ตําแหน ง   ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย 
 


