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ชื่อโครงการ  : การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่  2  ข้อที่  2.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย  
ระยะเวลา :  1 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 เมษายน 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 

2548 การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรฐาน 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545   
    กระทรวงศึกษาธิการโดยความคิดเห็นชอบของคณะรับมนตรี นั้นจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้การรับนักเรียนใหม่การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ การรับนักเรียนใหม่เป็นระบบ โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จึงจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 หอ้งเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2565 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565 
 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

1. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4  ปีการศึกษา 2565 ตรงตามเป้าหมาย
ที่กำหนด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 360 คน   
 2. โรงเรียนออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ครบ 
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          3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
          4. โรงเรียนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2565 ตรงตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 
          2. โรงเรียนออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ครบ 

3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่สวยงามและเป็นจุดเด่น 
4. โรงเรียนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนที่สวยงาม 

4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

รับนักเรียนใหม่ตามปฏิทิน
ของ สพฐ. 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับนักเรียน 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรยีน 
และแนะแนวโรงเรยีน ให้
นักเรียนมาศึกษาต่อ 
3.เพื่อให้โรงเรียนมีป้าย
ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียนที่
สวยงามและเป็นจดุเด่น 
4.เพื่อให้โรงเรียนมีแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์แนะนำโรงเรียนที่
สวยงาม 

1.ร้อยละของครมูีความเขา้ใจใน
แนวทางการรับนักเรยีนปี
การศึกษา 2565 
2.ร้อยละความพึงพอใจ 
ในการตอบแบบสอบถามในการ
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ ์
3.จำนวนป้ายประชา 
สัมพันธ์การรับนักเรยีนที่
สวยงามและเป็นจดุเด่น 

100 
 
 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   6.1 ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   6.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
   6.3 ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 
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   6.4 ดำเนินการสอบ 
              6.5 รับมอบตัวนักเรียน 
 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ 

13 
          

 

2 จัดทำโครงการ 17            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

17 
          

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         5    

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน          9   

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

 
          

 

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            9 

8 สรุปและรายงานผล            9 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ....................บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 กระดาษดับเบิล้ A (A4)   2,000 2,000 2,000 
2 กระดาษการ์ดสี (A4)   1,000 1,000 1,000 
3 ไวนิลประกาศรับสมคัรนักเรียน  

ปีการศึกษา 2565 และโบชัวร์
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

  10,500 10,500 10,500 

4 กระดาษการ์ดหอมมีลาย   500 500 500 
5 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม   500 500 500 
6 กระดาษสติ๊กเกอร ์   500 500 500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ  
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

7 กระดาษชาร์ทส ี   500 500 500 
8 แฟ้มเอกสาร   500 500 500 
9 ที่เย็บกระดาษ (เบอร์ 10)   500 500 500 
10 ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10)   400 400 400 
11 ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 3)   400 400 400 
12 ลวดยิง (เบอร์ 3-10m)   400 400 400 
13 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์    500 500 500 
14 กาวยางน้ำขวดเล็ก   500 500 500 
15 คลิปกระดาษ    400 400 400 
18 ปากกาเคม ี   500 500 500 
19 กระดาษกาว 2 หน้า บาง   400 400 400 

รวม   20,000 20,000 20,000 

 
 ** หมายเหตุ รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานวิชาการ และนางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถาม 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตรงตามกำหนด  
2. โรงเรียนได้ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการครบ 
3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่สวยงามและน่าสนใจ 
4. โรงเรียนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจ 

 12.2 ผลผลิต    
1. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตรงตามกำหนด 
2. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
3. โรงเรียนจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียน 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  1. ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ยอมรับและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 

13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

          ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
   (นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย)                                       (นางฐปนีย์  นารี)  
  ตำแหน่ง  คร ู           รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 

              เห็นควรอนุมัติ                                        เห็นควรอนุมัต ิ
 
 
         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)             (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

 อนุมัติ     ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


