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ชื่อโครงการ   รับเด็กเข้าเรียน และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม, นางสุธิดา  ศรีโสภา,  

นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.           ที ่๒ ข้อ ๑, ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 1 , 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑6  พฤษภาคม  ๒๕62  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐ 
มาตรา ๕๔  รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓                 
อันเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา  ตามมาตรา ๑๐  กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ                      
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้จัดทำโครงการรับเด็กเข้าเรียน  และการดำเนินงานตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  นี้ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษา
ครบทุกคน  เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.๒๕๔๕ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ได้ทนัเวลาตามกำหนด  ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน  โปร่งใสและยุติธรรม 

2.  เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่  7  ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับมีที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3.  เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารทะเบียนนักเรียน  การย้ายเข้า  ย้ายออก  ระหว่าง
ปีการศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปอย่างเป็นระบบ  ปัจจุบัน 
และทันเวลา 
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๓. เป้าหมาย 

๓.๑  เชิงปริมาณ 
                 ๓.๑.๑  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  รับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ตามหลักสูตร 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  จำนวน  ๗  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  ๔๐  คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

       ๓.๒.๑  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  ได้รับการศึกษาภาคบังคับมีที่เรียนและ              
เข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน  โปร่งใสและยุติธรรม 
       ๓.๒.๒  การจัดทำเอกสารทะเบียนนักเรียน  การย้ายเข้า  ย้ายออก  ระหว่างปีการศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ  ปัจจุบัน  ทันเวลา  
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
           โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  ๑6 พฤษภาคม ๒๕62  ถึง        
๓๑ มีนาคม ๒๕๖3  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการดังนี้  
           ๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
           ๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
           ๔.๓  จัดประชุมชี้แจงคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และครูผู้รับผิดชอบงานแต่ละ     
                  สายชั้น 
           ๔.๔  วางแผน  ประสานงาน  สถานที่  ผู้ปกครอง  บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           ๔.๕  จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์  เอกสาร วัสดุอุปกรณ์  กำหนดการ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๔.๖  ดำเนินการตามกำหนดการ 
           ๔.๗  สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 
 
5. งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 10,๐๐๐ บาท) 

โดยได้รับเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว            ……………1๐,๐๐๐ …………….บาท 
 ๕.๒  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา  ……………………-………………… บาท 
 ๕.๓  เงินรายได้สถานศึกษา           ……………………-………………… บาท 

 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
การจัดการศึกษาภาคบังคับและ
ประกาศแจ้งส่งเด็กเข้าเรียน  
๒ ป้าย ป้ายละ ๑,๕๐๐ บาท 

- ๓,๐๐๐   - 
มกราคม 2563 

- 
กุมภาพันธ์ 25๖๓ 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๒ ค่าตอบแทนครูและบุคลากร
ในวันรับสมัคร วันสอบ และ
วันรับมอบตัวนักเรียน
(วันหยุดราชการ) 
2๐ คน คนละ 10๐ บาท  
จำนวน 1 วัน 

- ๒,๐๐๐ - 

กุมภาพันธ์ 25๖๓ 
- 

มีนาคม 2563 

 

3 ค่าวัสดุในการรับสมัคร     
การสอบวัดความรู้ การสำรวจ
เด็กเข้าเรียน, งาน พรบ. 
สรุปและรายงานข้อมูล 

- ๓,0๐๐ - 
16 พฤษภาคม 2562 

- 
31 มีนาคม 2563 

 

๕ งบต้อนรับและน้ำดื่ม
ผู้ปกครอง 

- ๒,0๐๐ - กุมภาพันธ์ 25๖๓ 
- 

มีนาคม 2563 

 

รวมทั้งสิ้น  1๐,0๐๐    
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6. การวัดผลและการประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
๒. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
จำนวน ๗ ห้องเรียน 
๔. การจัดทำเอกสารทะเบียนนักเรียน 
การย้ายเข้า-ย้ายออก ระหว่างปีการศึกษา  
ตลอดจนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน 
ทันเวลา 
๕. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑. แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. แบบทะเบียนนักเรียน 
๔. แบบรายงาน, เอกสารการย้าย 

๑. สำรวจ 
๒. สอบถาม 
๓. การตรวจเอกสาร 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  ผู้ปกครองทราบระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ได้ทันเวลาตามกำหนด  ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน โปร่งใสและยุติธรรม 

๗.๒  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗  ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับมีที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๗.๓  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารทะเบียนนักเรียน  การย้ายเข้า  ย้ายออก  ระหว่างปี
การศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ  ปัจจุบัน  และทันเวลา 

…………………………………………………………. 
 
 
 
(ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ              (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
        (นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม)                                           (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย            ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                  ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


