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ชื่อโครงการ

รับเด็กเขาเรียน และการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542ฯ
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป.นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนันทิยา โรจนกร ครูชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 และครูสายชั้น ESM
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 5
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤษภาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได
กําหนดใหการศึกษาภาคบังคับเป.นการศึกษาชั้นป3ที่หนึ่งถึงชั้นป3ที่เกาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให
ผูปกครองสงเด็กซึ่งมีอายุยางเขาป3ที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาจนอายุยางเขาป3ที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นป3ที่
เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว ถือวาพนเกณฑJการศึกษาภาคบังคับ นับเป.นภารกิจหนาที่ของโรงเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงไดทําโครงการรับเด็กเขาเรียน
และการดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2542 นี้ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเด็กในวัย
เรียนไดเขารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1
2.2 เพื่อรับนักเรียนขอยายเขาระดับประถมศึกษาป3ที่ 2 - 6
2.3 เพื่อจัดทําเอกสารการยายเขายายออกระหวางป3การศึกษา ประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6
2.4 เพื่อรับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษ (ESM) ระดับประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6
2.5 เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายการศึกษาของหนวยงานที่สังกัด
2.6 เพื่อรายงานจํานวนนักเรียนเขา/ออกตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุJ เขต 1
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 ป3การศึกษา 2556 จํานวน 8 หองเรียน
3.1.2 รับนักเรียนขอยายเขา ระดับชั้นประถมศึกษาป3ที่ 2 - 6 ป3การศึกษา 2556
3.1.3 จัดทําเอกสารนักเรียนขอยายเขาระดับชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6
ป3การศึกษา 2556
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 ป3การศึกษา 2556 ตามความตองการ
ของผูปกครองไดรอยละ 95
3.2.2 โรงเรียนรับนักเรียน และจัดทําเรื่องการยายเขาและยายออกยายออกระดับชั้น
ประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6 ในป3การศึกษา 2556 อยางเป.นระบบและรวดเร็ว
ก. รับนักเรียนขอยายเขา ระดับประถมศึกษาป3ที่ 2 - 6 ตามที่ขอยายเขา รอยละ 90
ข. บริการจัดทําเอกสารนักเรียนยายเขา และยายออกชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6
ระหวางป3การศึกษา รอยละ 100
3.2.3 รับนักเรียนเขาเรียนหองเรียนพิเศษ (ESM) ตามเกณฑJ ป3การศึกษา 2556
รอยละ 100
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธJ พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 จัดประชุมชี้แจงคณะครูสายชั้นประถมศึกษาป3ที่ 1 คณะครูผูรับผิดชอบ
4.4 วางแผน ประสานงาน สถานที่ ผูปกครอง บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.5 จัดเตรียมปQายประชาสัมพันธJ เอกสาร วัสดุอุปกรณJ กําหนดการ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
4.6 ดําเนินการตามกําหนดการ
4.7 สรุป ประเมินผล และรายงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 4,000 บาท)
โดยไดรับเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
4,000
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ลักษณะการจาย
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1 คาปQายไวนิล 2 ปQาย
1,000
มกราคม - กุมภาพันธJ 2557
2 คาวัสดุในการรับสมัคร
500
กุมภาพันธJ –มีนาคม 2557
การสอบวัดความรู
3 งบตอนรับและน้ําดื่ม
1,500
กุมภาพันธJ –มีนาคม 2557
ผูปกครอง
4 สํารวจเด็กเขาเรียน งาน
16 พฤษภาคม 2556
1,000
พรบ.สรุปและรายงานขอมูล
- 31 มีนาคม 2557
รวมทั้งสิ้น
4,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนรอยละ 100 ในเขตบริการไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาป3ที่ 1 ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 7 หองเรียน
3. นักเรียนระดับประถมศึกษาป3ที่ 1 - 6 หองเรียน
พิเศษ (ESM) ไดครบชั้นเรียน หองเรียนละ 40 คน
4. การจัดทําเอกสารทะเบียนนักเรียน การยายเขายายออก ระหวางป3การศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาเป.นไปอยางเป.นระบบ ปUจจุบัน
ทันเวลา
5. ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ80

เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล
1. แบบสํารวจรายชื่อนักเรียน 1. สํารวจ
2. แบบสอบถาม
2. สอบถาม
3. แบบทะเบียนนักเรียน
3. การตรวจเอกสาร
4. แบบรายงาน, เอกสาร
การยาย

7. ผลที่คาดว=าจะไดรับ
7.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุยางเขาป3ที่ 7 - 16 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการไดรับ
การศึกษาภาคบังคับมีที่เรียนและเขาเรียนไดอยางทั่วถึงและเป.นธรรม
7.2 การจัดทําเอกสารทะเบียนนักเรียน การยายเขา - ยายออก ระหวางป3การศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษา และการรายงานตนสังกัดเป.นไปอยางเป.นระบบ ปUจจุบัน และทันเวลา
...................................................................................................................
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)

(นางนันทิยา โรจนกร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผพูล)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษJ โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุJพิทยาสัย

