บทที่ 2
สาระสาคัญของการรับนักเรียน
ระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะกล่าวในบทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะกล่าวแต่ส่วนที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการเท่านั้น ได้แก่
1. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.ศ.2542
พ และแก้ไขเพิ่มเติ(ฉบั
ม บที่2) พ.ศ.2545
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ.2545
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
5. กฎกระทรวง ว่าด้วยการกาหน ดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ พ .ศ.2545
6. นโยบายและแนว ปฏิ บัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวนโยบาย ด้านการศึกษาตามม าตรา 3 กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มี
การพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ก้าว ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ มาตรา 4 ยังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกด้วย
ในด้านสิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษา มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมกับรัฐ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 : 20)
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประกาศเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเ
สรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 บัญญัติให้
กระทาได้โดยอา ศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ผู้มีอานาจปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา ” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจาการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“สถานศึกษา ” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบั น มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจ
หน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา 10 กาหนดให้ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิแล ะโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 40 ให้มีหน้าที่กากับ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545 : 6, 20)
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ใ ห้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้
วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา
17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เ ด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแ ต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษา ภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ การมาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมีสาระดังต่อไปนี้
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษาภาคบังคับ ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึ
กษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหมายคว ามรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็น
ประจาหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
“เด็ก ” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่
สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศ ไว้ ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มาตรา 6 ให้ผู้ป กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษา
มีอานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ก ารศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ได้จัดระเบียบราชการและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถดาเนินการให้ดาเนินการไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 34 กาหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการออกระเบียบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและกาหนดอานาจหน้าที่
ของสถานศึกษา มาตรา 35 สถานศึกษาที่เป็นโ รงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มาตรา 16 ให้
คณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล จัดตั้ง หรือเลิก
สถานศึกษา ฯลฯ
มาตรา 37 กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. มีอานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
3. รับผิดชอบในการพัฒนาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 38 คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่กากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
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5. กฎกระทรวง ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน
หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศ ณ วันที่
2 ธันวาคม พ.ศ.255 4 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีหลักการ นโยบาย วิธีการ ดังนี้
1. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่ แก้ไขทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทร วงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา .ศ.พ 2550 และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ การบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2550 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชนสานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้
2. นโยบาย
2.1 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
2.2 สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
2.3 ประกันโอกาสเด็ก ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.5 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.6 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
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2.7 สนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสร้า งภาคี เครือข่ายการรับ
นักเรียนและประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับ นักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึงผลกระทบต่อ
สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
2.8 ส่งเสริม ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
2.9 สนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง
ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต อนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่
เรียน
2.10 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมี
ความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
2.11 ส่งเสริมให้มีการประ ชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน
2.12 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ให้รับเงิน
บริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
3. วิธีการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาหนด แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และดาเนินการให้โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในแต่ละระดับ ดังนี้
3.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา
3.1.1 ให้ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็ก
ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
3.1.2 ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4 - 5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี
ที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
3.1.3 สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า 3 ปีเข้าเรียน
3.1.4 ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
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3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.2.1 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม
3.2.2 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่
ในเขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้
วิธีการ จับฉลากและประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.3.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน
ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
3.3.2 ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อใน การจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก
3.3.3 ให้โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก
ทั้งนี้ จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3.3.4 โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
3.3.5 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจานวนผู้สมัคร เกินกว่าจานวนนักเรียนที่
โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก และมีความจาเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET
จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา โรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยวิธีการ
จับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็
นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ คุณภาพการ
จัดการศึกษา ให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20 โดยขอความ
เห็นชอบของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียน คู่พัฒนา โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่าง
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เพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับ
เพิ่มจากนักเรียนทั่วไปในข้อ 2) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอก
เขตพื้นที่บริการ)
ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกิน ร้อยละ 50 โดยกาหนดเกณฑ์ให้พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียน
ความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้4อ
4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้อง รับนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษใน
การรับเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
4.1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
4.2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
4.3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4.4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4.5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่
พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
4.6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
4.7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการ รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รับนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเ ศษ พร้อม
ประกาศหลักเกณฑ์ก่ อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณา ให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดาเนินการ
พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การ
พิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็นตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในข้อ 4
5) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตาม
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้
ใกล้เคียงกัน
3.3.6 กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
1) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสาหรับเด็ กทั่วไปจะสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็ นต้องกวดวิชา
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เพิ่มเติม รวมทั้งให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน 4 วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน
O-NET
2) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและยุติธรรม
3.3.7 ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนั กเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้ผู้ปกครองทราบ
2) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อ สมัคร เรียนที่โรงเรียนที่
ได้รับการจัดสรร โอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่น โดยวิธีจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสาหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อม
กันที่โรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการ
สมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อ
มูล
ประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
4) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับ
ฉลาก สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ
1) หรือเสนอชื่อให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่น
ให้ตามความเหมาะสมแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.4.1 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษ
าปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
ที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มี
โครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กาหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจาก
โรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ ให้
โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยให้นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ดูแล แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
2) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 ให้
กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 (2)
คะแนน O-NET ร้อยละ 20

17
3) ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียน
ตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายสาชีพ โดยวางแผนการับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด
ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
3.4.2 โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 โดยให้กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20 นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมอยู่ในร้อย
ละของการสอบ คัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 หากโรงเรียนมีความจาเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3.3.3.4) ซึ่งโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
จังหวัดฉะเชิงเทรา อุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้
ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
3.5 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้ รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโร งเรียน ทั้ง ระดับ ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการ
เข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามกฎหมาย รวมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
3.6 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
3.6.1 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แสวงหาและ
เข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
3.6.2 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 – 43 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต)
ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบากไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
และจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อน
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ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผล
การเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับ
การศึกษาได้รับการศึกษาครบทุกคน
3.6.3 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
1) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน โรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ คือ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โรงเรีย น
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จานวน 12 โรง) โรงเรียน
กาญจนาภิเษก (จานวน 9 โรง) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระศรีนครินทร์ (จานวน 12 โรง) โดย
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
2) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
2.1) ห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและคณะกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555
ประกาศ ณ วันที 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554
2.2) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ให้รับนักเรียนตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงกา รสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2554
2.3) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โรงเรียนในโครงการ 207 โรงเรียน รับนักเรียนตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนละ
1 ห้อง
นักเรียนห้องละ 30 คน
2.4) ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ให้โรงเรียนในโค รงการ 14 โรงเรียน รับนักเรียนตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และประกาศของโรงเรียน โดยรับ
นักเรียนห้องละ 25 คน
2.5) ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ ที่ส่งเสริม
ความสามาร ถทางวิชาการและด้านอื่นๆ โดยกาหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกิน
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สัดส่วน 20 : 80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น ) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว
มีความประสงค์ที่จะเพิ่มห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกิน
สัดส่วน 30 : 70 ในปีการศึกษา 2555 (ตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามาตรฐาน
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และจัดบริการการศึกษาห้องเรียนปกติอย่างมี
คุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ได้แก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ในโรงเ รียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.และพสวท .สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจานวน
นักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการ
สอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล ะ
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
4.1โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียน ระดับ ก่อนประถมศึ กษาห้องละ 30 คน หากมี
ความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
4.1.2 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละ 40 คน หากมี
ความจาเป็น ต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
4.1.3 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องละ 40 คน หากมี
ความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
4.2โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้โ รงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน หากมีความจาเป็นต้องรั บเกิน ให้รับ
ได้ไม่เกินห้องละ 15 คน
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4.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้โรงเรียนรับนักเ รียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับประถมศึกษา ห้องละ 30 คน
ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ระดับมัธยมศึกษา ห้องละ 30 คน และรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ไม่
เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
4.4 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับ นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 30 คน หรื อระดับประถมศึกษาไม่เกิน ห้องละ 50 คน โดยใช้
วิธีการจับฉลากระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คนหรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ห้องละ 40 คน
เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่ กาหนด ระดับก่อน ประถมศึกษา
ไม่น้อยกล่าห้องละ 30 คน หรือรับนักเรียนระดั บประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน นอกจากนั้น
ให้รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่นๆโดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยก
ประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
4.5 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีควา มประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลากเพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตาม
วิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ
40 คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว
และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
5. วันและเวลาการรับนักเรียน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
5.2 ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
5.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ 2-6มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 11 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
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ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 11 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 11 มีนาคม 2555 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดส่งเด็กเข้าเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 25 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5.2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ 10 มีนาคม 2555
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
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ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
1.2) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
๒) นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนนO-NET
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
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สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
4) นักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1) โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่ เดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
1.2) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท3ี่ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนนO-NET
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน
ประกาศผล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
1.3) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ(ถ้ามี)
รับสมัคร

วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน

ประกาศผล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
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มอบตัว

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
2) โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1) นักเรียนที่สอบคัดเลือกและใช้คะแนนO-NET
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30น. ณ โรงเรียน
2.2) นักเรียนความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
2.3) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออืนๆ
่ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
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5.2.5

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
รับสมัคร วันที่ 1-30 เมษายน 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
รับสมัคร วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
คัดเลือก
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 30 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
3) โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
รับสมัคร วันที่ 15-19 มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน

27
ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
4) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ)
รับสมัคร ระดับก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 15-19 มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก ระดับก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 4 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 25 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ระดับก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 7 เมษายน 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
ระดับก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5.3 ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และ
วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึ
กษา 2555
6. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน หลักเกณฑ์ และการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการ
6.2 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่การศึกษา
6.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้ นที่การศึกษาอื่น
ภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนทุกคนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
6.4 ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง
6.5 ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียน
พิเศษได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็ บค่าใช้จ่าย ร้อยละ
3 ของจานวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น
6.6 ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องและ ควบคุมให้โรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
6.7 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.1 ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.2 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนไ
ด้
7.3 รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกประถมศึ
ษา กษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
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8.บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
8.1 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ
.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา .พศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 นโยบาย รัฐบาล นโยบายกระทรว งศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของประชาชน
8.2 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
8.3 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน โดยกาหนด
มาตรการดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบทุกคน
8.4 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
8.5 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
8.6 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียน พิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
8.7 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
8.8 ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กาหนด และให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
8.9 ควบคุม ดูแลและประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ ปกครองและ
ครู สมาคม ศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาค
จากผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
8.10 ประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด /อาเภอให้จั ดการศึกษาสาหรับเด็กที่
ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
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9. บทบาทของโรงเรียน
9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.2 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมก าร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรร มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
และความต้องการของประชาชน
9.3 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
9.4 ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
9.5 ประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด /อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
9.6 ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET
นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
9.7 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ
9.8 ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2555 ให้เสนอคณะกรรมการ
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาและมีอานาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่
กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้มีประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งมีหลักการ นโยบาย วิธีการ ดังนี้
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1. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนาร มณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจกา รบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ
.ศ. 2550
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสา
นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้
2. นโยบาย
2.1 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
2.2 สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
2.3 ประกันโอกาสเด็ก ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.5 ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้ านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
2.6 ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
2.7 สนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสร้างภาคี เครือข่ายการรับ
นักเรียนและประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับ นักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึงผลกระทบต่อ
สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
2.8 ส่งเสริม ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
2.9 สนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง
ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่
เรียน
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2.10 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมี
ความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
2.11 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน
2.12 สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ให้รับเงิน
บริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
3. วิธีการ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาหนด แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และดาเนินการให้โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในแต่ละระดับ ดังนี้
3.1ชั้นก่อนประถมศึกษา
3.1.1 ให้ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็ก
ก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
3.1.2 ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี
ที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
3.1.3 สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า 3 ปี เข้าเรียน
3.1.4 ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.2.1 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม
3.2.2 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้
วิธีการจับฉลากและประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.3.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สารวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจานวนนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน
ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2555 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคานึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
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3.3.2 ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนเปิ ดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก
3.3.3 ให้โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้ มีการจับฉลาก และสัดส่วนจานวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก
ทั้งนี้ จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3.3.4 โรงเรียนทั่วไป ให้รั บนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน
ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
3.3.5 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจานวนผู้สมัครเกินกว่าจานวนนักเรียนที่
โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก และมีความจาเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET
จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงให้กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยวิธีการ
จับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับ คุณภาพการ
จัดการศึกษา ให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก และกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ สมัครจาก
(1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20 โดยขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียน คู่พัฒนา โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนดีประจาอาเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่าง
เพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึ งร้อยละ 50 ให้รับ
เพิ่มจากนักเรียนทั่วไปในข้อ 2) จนครบจานวนที่ประกาศรับ
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอก
เขตพื้นที่บริการ)
ให้รั บนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 50 โดยกาหนดเกณฑ์ให้พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียน
ความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่เงื่อนไขพิเศษหรืออืนๆ่ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ4
4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าโรงเรี ยนมีความจาเป็นจะต้อง รับนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษใน
การรับเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น
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4.1)
4.2)
4.3)
4.4)

นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้อง

ได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4.5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียน
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
4.6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
4.7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการ รับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รับนักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษ พร้อม
ประกาศหลักเกณฑ์ก่ อนการพิจ ารณาและผลหลังการพิจารณา ให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดาเนินการ
พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การ
พิจารณาเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจาเป็นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 4
5) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตาม
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้
ใกล้เคียงกัน
3.3.6 กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดาเนินการ
ดังนี้
1) โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยให้มีระดับ
ความยากง่ายพอเหมาะสาหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม รวมทั้ง
ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวมใน4 วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน O-NET
2) โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กากับและดูแ ล
โรงเรียน
เพื่อตรวจสอบว่าผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
3.3.7 ในการดาเนินงานตามแนวทางข้างต้น ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่
เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้ปกครองทราบ
2) นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อ สมัคร เรียนที่โร งเรียนที่
ได้รับ การจัดสรร โอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่น โดยวิธีจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ มศึกษา พิจารณาจัดระบบให้
นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสาหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษา
อยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามความพร้อมและความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรี ยน และในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อ
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โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทาง
การศึกษา
4) นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับ
ฉลาก สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่ อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ 1)
หรือเสนอชื่อให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อานวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้
ตามความเหมาะสมแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น
3.4 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป)
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้งชั้นก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สถานศึกษา ใดปฏิเสธไม่รับคนพิการ
เข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตามกฎหมาย รวมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
3.5 โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ
และความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แสวงหาและ
เข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
4. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
4.1โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนป ระถมศึกษาห้องละ 30 คน หากมี
ความจาเป็นต้องรั บเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 40 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
4.1.2 ให้โรงเรียนรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษ าปีที่ 1 ห้องละ 40 คน หากมี
ความจาเป็น ต้องรั บเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
4.1.3 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา ปีที่ 1 ห้องละ 40 คน หากมี
ความจาเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
4.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้โ รงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน หากมีความจาเป็นต้องรั บเกิน ให้รับ
ได้ไม่เกินห้องละ 15 คน
4.3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เส
นอแผนการรับนักเรียนระดับ ก่อน
ประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 40 คน หรือระดับประถมศึกษาไม่เกิน ห้องละ 50 คน โดยใช้วิธี การจับฉลาก
ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน หรือรับนั กเรียนระดับประถมศึกษา ห้องละ 40 คน เพื่อรับ
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นักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ต ามวิธีการที่กาหนด ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยก ว่า
ห้องละ 30 คน หรือรับนักเรียนระดั บประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน นอกจากนั้น ให้รับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่นๆโดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่
ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนด
5. วันและเวลาการรับนักเรียน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละ
โรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
5.2 ให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ ดังนี้
5.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร วันที่ 2-6มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 11 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 11 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 11 มีนาคม 2555 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศชื่อโรงเรียนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดส่งเด็กเข้าเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
จับฉลาก วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก
วันที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
วันที่ 18 มีนาคม 2555
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เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 25 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5.2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน วันที่ 10 มีนาคม 2555
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
1.2) จับฉลาก
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
๒) นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
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สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
4) นักเรียนที่มเี งื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
5) นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือ
คณะกรรมการเขตพื้นทีการศึ
่ กษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

39
ประกาศผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
อีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.4

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
รับสมัคร วันที่ 1-30 เมษายน 2555
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียน

5.3 ช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน และ
วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2555
6. บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน หลักเกณฑ์ และการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการ
6.2 ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกั ดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่การศึกษา
6.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนทุกคนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
6.4 ให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่ บริการของโรงเรียนที่มีอัตรา
การแข่งขันสูง
6.5 ให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียน
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พิเศษได้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทุนเรียนโดยไม่เก็ บค่าใช้จ่าย ร้อยละ 3
ของจานวนนักเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษในแต่ละชั้น
6.6 ให้ความเห็นชอบการเพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้องและ ควบคุมให้โรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
6.7 แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.1 ประสานการรับนักเรียนและกากับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.2 กาหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่
ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
7.3 รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกประถมศึ
ษา กษาและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐานทราบ
้
ภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน
8.บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
8.1 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555 ของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ
.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา .พศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 นโยบาย รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของประชาชน
8.2 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
8.3 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน โดยกาหนด
มาตรการดูแลนักเรียนและผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพื้นที่
การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบทุกคน
8.4 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา
8.5 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสารวจจานวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน
8.6 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า
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8.7 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
8.8 ควบคุม ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามที่กาหนด และให้โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว
8.9 ควบคุม ดูแลและประสานไม่ให้โรงเรียน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ ปกครองและ
ครู สมาคม ศิษย์เก่าของสถานศึกษา มูลนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาค
จากผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับนักเรียนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ
8.10 ประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด /อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่
ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
9. บทบาทของโรงเรียน
9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ของโรงเรียนจากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับ
นักเรียนครั้งนี้ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.2 ประกาศการรับสมัครนักเรียน ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
และความต้องการของประชาชน
9.3 ประสานโร งเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
9.4 ส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก
9.5 ประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด /อาเภอให้จัดการศึกษาสาหรั บเด็ก
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
9.6 ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET
นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
9.7 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโ
รงเรียนเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ
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9.8 ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2555 ให้เสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาและมีอานาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่
กาหนดให้เป็นอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการต่างๆ ในการ
ดาเนินการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต . (2545.) ได้สารวจความคิดเห็นของครู ผู้บริหารสถานศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในประเทศ จานวน 3,879 คน ระหว่างวันที่ 15 – 20 เมษายน
2545 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการรับนักเรียนในปี 2554 ร้อยละ 71.96 จุดเด่นของการรับ
นักเรียน คือ เน้นการสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถของเด็กเป็นหลัก ร้อยละ 36.34 มีช่องทางการสมัคร
สอบที่หลากหลาย ร้อยละ 15.49 เปิดโอกาสและให้การช่วยเหลือเด็กที่พลาดหรือไม่มีที่เรียนได้เข้าเรียน
ร้อยละ 10.84 การเอาจริงเอาจังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 9.48 หน่วยงานต่างๆ
ทางานเป็นระบบมากขึ้น ร้อยละ 8.08 จุดด้อยของการรับนักเรียน พบว่า นโยบายกับแนวทางปฏิบัติยังไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและยังมีข่าวการรับเด็กฝากอยู่ร้อยละ 32.89 เด็กในเขตกับนอกเขตได้รับโอกาส
ในการเข้าโรงเรียนต่างกันและการแบ่งพื้นที่ของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ร้อยละ 11.82 ข้อจากัดและการเข้า
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงร้อยละ 8.84 ขั้นตอนการรับสมัครและการสอบยุ่งยาก ร้อยละ 7.71 เมื่อเปรียบเทียบ
การรับนักเรียนในปีนี้กับปีที่ผ่านมาก พบว่า ดีขึ้นร้อยละ 43.13 โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เห็น
ว่าดีขึ้นร้อยละ 62.50 เพราะเด็กมีที่เ รียนทางกระทรวงศึกษาธิการมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี
ในขณะที่เห็นว่ายังเหมือนเดิมร้อยละ 49.47 ความสาเร็จของการรับนักเรียน คือ การได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายร้อยละ 22.99 การรับเด็กจานวนมากขึ้น ร้อยละ 17.52 การให้ความสาคัญแก่เด็กร้อยละ
14.91 กระทรวงศึก ษาธิการมีนโยบายชัดเจน ร้อยละ 11.66 ปัญหาเด็กฝากน้อยลง สามารถทาตาม
เป้าหมายได้สาเร็จร้อยละ 9.44
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2554.) รายงานผลดาเนินงานการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลการ
ดาเนินงานแลศึกษาผลกระทบของการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 เพื่อเสนอแนวทางการดาเนินงาน
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ผลการศึกษา
พบว่า
ผลการดาเนินงานการรับนักเรียนในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 1,901,627 คน คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของประชากรวัยเรียนและร้อยละ 84.05 ของ
แผนการรับนักเรียน หากจาแนกรายชั้น พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
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ความสามารถในการรับนักเรียนทุกชั้นได้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม คือ กลุ่มเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและ
เด็กพิการ
ผลกระทบการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 ตามที่นาเสนอสภาพปัญหาแ ละความ
คิดเห็นในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่า มีผลกระทบการดาเนินงาน
ในด้านนโยบายการรับนักเรียน หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขที่มีพิเศษ ด้าน
นักเรียนจานวนต่อห้อง ด้านการระดมทรัพยากร และการใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ในการศึกษาต่อ โดยใน
ด้านนโยบายควรมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี การรับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบปัญหานักเรียนบางส่วนได้ได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน การ
ประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ทั่วถึง โรงเรียนมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน การรับ
นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นโยบายมีความเหมาะสม แต่ยังพบปัญหาการรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับการสมัครน้อย
เกินไป คุณภาพของโรงเรียนต่างกัน ในภาพรวมของนโยบาย มีความเหมาะสมด้านหลักเกณฑ์และวิธีการ
รับนักเรียน การรับนักเรียนรอบเดียว ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะมีความรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม ลดปัญหาการเรียกผลประโยชน์ตอบแทน เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ได้เข้าเรียน การรับนักเรียนที่มี เงื่อนไขพิเศษ ควรมอบอานาจให้สถานศึกษาได้ตัดสินใจให้เป็นไปตาม
บริบทของโรงเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด และโรงเรียนควรมีการ
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบล่วงหน้ าถึงแนวทางการรับนักเรียน
ร่วมกับโรงเรียนคู่พัฒนา จานวนนักเรียนต่อห้อง ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ควรเกิน 40
คนต่อห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ควรเกิน 50 คนต่อห้อง เป็นจานวนที่
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพ การระดมทรัพยา กร ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่จาเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของนักเรียน แต่ต้องมีความโปร่งใส
ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีการกาหนดช่วงเวลาการ
ดาเนินการระดมทรัพยากรอย่างชัดเจน ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเป็นส่วนลด
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค จัดเงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม หรือสนับสนุนการ
ลดหย่อนภาษีให้ครอบค ลุมมากขึ้น และควรจัดอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับห้องเรียนพิเศษด้วย ต้องมี
ระเบียบในการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม การนาคะแนน O-NET มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน ควรใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยต้องมีการแจ้งให้
นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งต้องกาหนดสัดส่วนการใช้ให้เหมาะสมโดยคานึงถึงบริบท
ของโรงเรียนเป็นสาคัญ สัดส่วนคะแนนในการสอบคัดเลือกที่เหมาะสมเป็นร้อยละ
20 ของการสอบ
คัดเลือก โดยใช้กับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง แต่ในกรณีโรงเรียนศึกษาพิเศษค วรจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 นโยบายการรับนักเรียนควรมีความชัดเจนและ
ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีการกาหนดนโยบายการรับนักเ
รียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา มีการ
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ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นโยบายการรับนักเรียนควรมีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของโรงเรียน มีการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา การกาหนดเงื่อนไขพิเศษโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา การกาหนดเขตพื้นที่บริการให้ชัดเจนและค รอบคลุมพื้นที่ มีการนาผล O-NET GPAX มา
เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกินห้องละ
40 คน เพิ่มโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มากขึ้น มีการพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภ าพทัดเทียมกัน เพื่อลดอัตราการการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
การระดมทรัพยากรควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .(2553.) รายงานผลการดาเนินงานการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพและ ปัญหาการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ศึกษาความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรียน
ศึกษาผลกระทลจากการดาเนินงานามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และเพื่อเสนอแนว
ทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 185 เขต และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
จานวน 31,281 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 1,760 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา หาค่าความถี่ (f) ร้อยละ (%) การทดสอบไคสแคว์ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
สภาพและปัญหาการรับนักเรียน การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสมแต่ยังพบปัญหา มีเด็กนักเรียนบางส่วนไม่ได้เรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน การประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไม่ทั่วถึ ง โรงเรียนมีคุณภาพไม่
เท่าเทียมกัน การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสม ยุติธรรม ให้ความ
เสมอภาคและชัดเจนในการปฏิบัติ แต่ยังพบปัญหาการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่
บริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครน้อย
เกินไป คุณภาพของโรงเรียนต่างกัน การดาเนินงานรับนักเรียนรอบ 2 มีความโปร่งใส การรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสม แต่ยังพบปัญหานโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียน
เดิมให้เต็มตามแผนการรับนักเ รียนก่อน การประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนน้อยเกินไป คุณภาพของโรงเรียนแตกต่างกัน และโรงเรียนมีจานวนห้องเรียนไม่พอกับความ
ต้องการเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
มีความเห็นไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สัง
กัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม และ
ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เต็มตาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนนั้น โดยเห็นควร
กาหนดอัตราส่วนของเด็กนักเรียนเดิมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่ นให้ชัดเจน มีการสอบคัดเลือก ยกเลิก

45
นโยบายให้รับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเดิมเข้าเรียน และโรงเรียนควรรับผิดชอบจัดหาที่เรียนให้เด็กที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิมตามความเหมาะสม
สรุปผลการรับนักเรียน จากผลการวิจัยพบว่า การรับนักเรียนในโรงเรียนทั่ วไปในชั้นอนุบาล
1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 40.45 ร้อยละ 67.82 ร้อยละ 75.02 และร้อยละ
47.68 ของประชากรวัยเรียนตามลาดับ และการรับนักเรียนใน โรงเรียนสาหรับเด็กด้อยโอกาสในชั้น
อนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 50.67 ร้อยละ 59.47 ร้อยละ 86.71
และร้อยละ 85.38 ของแผนการรับนักเรียนตามลา ดับ นอกจากนี้การรับนักเรียนในโรงเรียนสาหรับเด็ก
พิการในชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ
49.73 ร้อยละ 77.24
มากกว่าร้อยละ 12 และร้อ ยละ 88.91 ของแผนการรับนักเรียนตามลาดับ และการรับนักเรียนใน
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จานวน 369 โรงเรียน
พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้มากกว่าร้อยละ 6.47 ของ
แผนการรับนักเรียน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.35 ของผู้สมัครโดยอัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ
ร้อยละ 1.95 ภาคเหนือมีอัตราการแข่งขันเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.07 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา
เฉลี่ยต่าสุดเท่ากับร้อยละ 1.85 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 จานวน 367 โรงเรียน
พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ ร้อยละ 104.74 ของแผนการ
รับนักเรียนหรือร้อยละ 77.11 ของผู้สมัคร โดยอัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 1.36 ภาค
ตะวันออกมีอัตราการแข่งขันเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.48 ภาคกลางมีอัตราเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับร้อยละ
1.26
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในภาพรวม พบว่า มีแผนการรับสมัคร
12,614 คน นักเรียนมาสมัคร 21,061 คน รับไว้จริง 12,964 คน แสดงว่าสามารถรับนักเรียนได้มากกว่า
แผนการรับนักเรียนสมัครทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลกระทบการรับนักเรียนระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการดาเนินงานโดยประชุมคณะทางาน และ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นาเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
(กพฐ.) นาเสนอขอความคิดเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีกระบวนการปรับแก้หรือ
พิจารณาใหม่เพื่อใหม่การแก้ไขก่อนลงนาม ส่งผลให้การดาเนินงานการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนล่าช้ากว่ากาหนด ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่
า มีระยะเวลา
ดาเนินงานน้อย เนื่องจากปฏิทินการรับนักเรียนมีระยะเวลาดาเนินงานจากัด ส่งผลต่อการชี้แจงทาความ
เข้าใจกับโรงเรียน การกาหนดสัดส่วนและจานวนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การ
กาหนดพื้นที่การรับนักเรียนที่ต้องมีการประสานกับโรงเรียนอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน
เอกชน ระดับโรงเรียน พบว่า ด้านคุณภาพการศึกษาต่าลง เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการรับนักเรียน 40
คนต่อห้องตามนโยบาย ได้ส่งผลให้จานวนห้องเรียนที่จากัด พื้นที่น้อย อัตรากาลังครูไม่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอ และโรงเรียนที่รับนักเ รียนเดิมเข้าเรียนทั้งหมดทาให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่สนใจ
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เรียน ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องระดมทรัพยากรเพิ่ม
เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ส่วนในโรงเรียนอัตราการ
แข่งขั นสูงเมื่อมีนโยบายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนครบตามแผน ส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนอื่นไม่สามารถเข้าเรียนได้ ด้านความเสมอภาค พบว่า นโยบายปีการศึกษา 2553 เป็นการสร้าง
โอกาสสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมมีความต้องการที่จะเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แต่ไม่มีความเสมอภาคต่อนักเรียนที่มีความสามารถสูงจากโรงเรียนเอกชน โรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรียนอื่นๆ และด้านการรับนักเรียนสังกัดอื่นๆ พบว่า การเปิดโอกาสให้โรงเรียนรับนักเรียนมากกว่า 40
คนต่อห้อง ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดกลางและข นาดเล็กในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทาให้นักเรียนลดน้อยลงจนในที่สุดกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางไม่มีโอกาสจะได้นักเรียนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพตกต่าลงไปเรื่อยๆ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .(2552.) ได้ทารายงานผลการดาเนินงานรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552 พบว่า 1) การกาหนด
พื้นที่บริการ พบว่า ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุดคือ นักเรียนโควตาพื้นที่บริการไม่
ครบตามจานวน และการมีพื้นที่ห่างไกลก็เป็นปัญหาเช่นกัน โดยได้กาโดยข้อเสนอแนะว่า ควรให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพื้นที่บริหารใหม่ให้เหมาะสมกบระยะของการเดินทางและเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีโอกาสมากขึ้น 2) การกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน พบว่า ปัญหาสาคัญควรได้รับ
การแก้ไขปัญหามากที่สุดคือ การเพิ่มสั ดส่วนนักเรียนโควตาโควตาในจังหวัดไม่ครบตามจานวนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีแผนการับนักเรียนกาหนดจานวนนักเรียนมากเกินไป และต้องการให้รับนักเรียน
ทั่วไปเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะว่าควรให้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถพิเศษ
ควรมีสัดส่วน เพิ่มขึ้น 3) การประชาสัมพันธ์ พบว่า ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุดคือ
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนไม่เพียงพอ โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารเกิดปัญหา และ
สื่อการประชาสัมพันธ์ยังมีปัญหา และมีข้อเสนอแนะว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานควร
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้วยอีกประการหนึ่ง 4) การ
กาหนดระยะเวลาในการรับสมัคร พบว่า ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด คือ การ
กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทาเอกสารชี้แจงการอยู่ ประจาให้นักเรียนเข้าใจก่ อนสมัคร
ตัดสินใจเข้าเรียน หรือขยายระยะเวลาในการรับสมัครรอบสอง และมีข้อเสนอแนะให้รับสมัครนักเรียน
ออกเป็นสองช่วงและเพิ่มเวลาให้มากขึ้นจาก 7 วัน เป็น 15 วัน 5) การกาหนดวิธีการคัดเลือก พบว่า
ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไข คือ ความล่าช้าในการส่งนักเรียนโควตาจา
กสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ล่าช้าเกินไปและมีข้อเสนแนะควรจัดให้มีการคัดเลือกเป็น 1 – 2 กลุ่ม 6) การเก็บค่าใช้จ่าย
พบว่า ปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหามาที่สุด คือ โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในเรื่อง
เอกสารประกอบการสมัครแต่ในการรับสมัครโรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด นอกจากนี้การเป็นนักเรียน
ประจาควรเก็บค่าหอพักเฉพาะนักเรียนที่อยู่ประจา สามารถผ่อนค่าใช้จ่ายในการชาระได้ และได้
เสนอแนะว่าควรให้ผู้ปกครองได้ศึกษาประกอบการตัดสินใจ 7) ปัญหาด้านอื่นๆ พบว่า ปัญหาที่ควรได้รับ
การแก้ไขคือ การให้โอกาสนักเรี ยนในการปรับตัวโดยให้ไปและกลับก่อนเป็นระยะเวลาจนกว่าจะการ
ปรับตัวได้ และมีข้อเสนะแนะค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในบางเรื่อง เช่น ค่าอาหารควรกาหนดสัดส่วนให้
ใกล้เคียงกันและเหมาะสมกับภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่
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ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ (2550) ศึกษาวิจัยการดาเนิน งานรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 พบว่า การดาเนินงานรับนักเรียนมีขั้นตอน 8
ขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งนโยบายและ
แนวปฏิบัติ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงาน ดูแลการรับนักเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
การรับนักเรียนของจังหวัด ประกาศแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน สารวจเด็จที่มีอายุอยู่เกณฑ์ แจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและโรงเรียนแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
การจัดสรร รับสมัคร คัดเลือกตามวิธีต่างๆ ประกาศผลรายงานตัวและจัดหาที่เรียนรอบสอง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนติดตามประเมินผล
รายงานสาธารณชน ผลการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2550 จากประชากรทั้งสิ้น 2,399,818 คน
แผนการรับนักเรียน 2,661,954 คน และรับได้ 2,060,549 คน คิดเป็นร้อยละ 85.86 ของประชากร
และร้อยละ 77.41 ของแผนการรับนักเรียน ภาพรวมกับรับนักเรียน พ .ศ.2550 มีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2547 – 2549 ลดลง ร้อยละ -6.25 – 2.60 และ -0.91
ตามลาดับ ภาพรวมการรับนักเรียนจาแนกเป็นระดับชั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2547- 2550 พบว่า ระดับปฐมวัยมีแนวโน้มลดลงจาก 589,541 คน 573,976 คน
649,601 คน 633,839 คน ตามลาดับ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้ มลดลง 717,776 คน
649,601 คน 633,839 คนและ 619,170 คน ตามลาดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มลดลง
806,929 คน 789,808 คน 784,081 คน และ 768,498 คน ตามลาดับ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 326,943 คน 344,706 คน 355,953 คนและ 373,145 คน ตามลาดับ ผลการรับ
นักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยภาพรวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนใหญ่รับได้น้อยกว่าแผนร้อยละ 30 จาแนกเป็นระดับปฐมวัย จานวน 160 เขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 173 เขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 168 เขต และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 173 เขต
ส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับนักเรียนสูงกว่าแผนร้อยละ 110 ขึ้นไป มี 12 เขต จาแนกเป็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 เขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 เขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 4 เขต ด้านความคิดเห็นของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกรายการ มีค่าระหว่าง 48.78 – 98.83
และ 49.61 – 100 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละกลุ่ม
พบว่ามีอัตราส่วนแตกต่างกันออกไปตามกล่มของผู้ตอบแบบสอบถาม
สุรัตน์ อนันตชาติ .(2550.) ได้ทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทาง การปฏิบัติจัดทาสามะโน
ผู้เรียนและการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข ต 1
และเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความต้องการแนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน
7 ขั้นตอน 37 รายการ
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความ
ตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการทั้งหมด และเสนอแนะให้ยุบรวม 4 รายการ เป็น 2 รายการ
และเพิ่ม 1 รายการ เป็น 7 ขั้นตอน 36 รายการ
3. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 7 ขั้นตอน
37 รายการ มีความเหมาะสม
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าแนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน
7 ขั้นตอน 37 รายการ มีความเป็นไปได้
5. แนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข ต 1 และ เขต 2 จานวน 7 ขั้นตอน 37 รายการ ตรงตามความ
ต้องการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 36 รายการ ดังนี้
5.1 การวางแผนการจัดทาสามะโนผู้เรียน 5 รายการ ได้แก่ 1) จัดประชุมบุคลากรให้
ทราบนโยบายและความสาคัญของการจัดทาสามะโนผู้เรียน 2) แต่งตั้ งคณะทางานจัดทาสามะโนผู้เรียน
ตามความเหมาะสม ทั้งความรู้ความสามารถ 3) กาหนดบทบาทหน้าที่คณะทางาน 4) กาหนดแนวทางใน
การจัดทาสามะโนผู้เรียน 5) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
5.2 จัดทาสามะโนผู้เรียน 6 รายการ ได้แก่ 1) ประสานงานกบชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ
ขอความร่วมมือในการจัดทาสามะโนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์การจัดทา
สามะโนผู้เรียนไปยังชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ 3) สารวจข้อมูลเด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษา 4) จาทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 5) นา
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสามะโนผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนการศึกษา 6) นาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสา
มะโนผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนของบประมาณ
5.3 รายงานผลการจัดทาสามะโนผู้เรียน 3 รายการ ได้แก่ 1) สรุปผลการจัดทาสามะโน
ผู้เรียน 2) รายงานผลการจัดทาสามะโนผู้เรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 3) รายงานผลการ
จัดทาสามะโนให้บุคลากรในสถานศึกษาและขุมชนรับทราบ
5.4 เตรียมการการรับนักเรียน 3 รายการ ได้แก่ 1) ผู้บริหารรับทราบนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนและการแบ่งเขตพ้นที่บริการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) จัดประชุม
ชี้แจงครูและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการการรับนักเรียน ประกอบด้วยครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
5.5 จัดทาแผนการรับนักเรียน 9 รายการ ได้แก่ 1) ประชุมคณะกรรมการการรับ
นักเรียนเพื่อจัดทาแผนการรับนักเรีย นตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) จัดทาแผนที่เขตบริการของสถานศึกษา 3) กาหนดวัน เวลาการรับนักเรียนของสถานศึกษา 4) กาหนด
หลักเกณฑ์ สัดส่วนและวิธีการรับสมัครนักเรียนของสถานศึกษา 5) นาข้อมูลจากการสามะโนผู้เรียนมา
จัดทาบัญชีรายชื่อเด็กในเ ขตพื้นที่บริการที่อยู่อายุถึงเกณฑ์ เข้าเรียน 6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ส่ง
เด็กมาเข้าเรียนในสถานศึกษา 7) ประสานงานกับท้องถิ่น ชุมชน ในการติดต่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
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ในการเข้าเรียน 8) การจัดทาคู่มือและใบสมัครในการรับนักเรียนของสถานศึกษา 9) จัดทาเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียน
5.6 ดาเนินการรับนักเรียน 6 รายการ ได้แก่ 1) จาหน่ายใบสมัคร ตามวัน เวลา สถานที่
ที่สถานศึกษากาหนด 2) ผู้สมัคเข้าเรียนยื่นใบสมัครตามกาหนดเวลาสถานที่ที่สถานศึกษากาหนด 3)
ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผน 4) ประกาศผลการรับสมัคร 5) รับรายงานตัวนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโรงเรียน 6) รับมอบตัว
5.7 ประเมินผลและการรายงานผลการรับนักเรียน 4 รายการ ได้แก่ 1) สรุปประเมินผล
การรับนักเรียนแต่ละวันของสถานศึกษา 2) รายงานผลการเข้าเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
3) ดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเข้าเรียน 4) สรุปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการดาเนินงานเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานครั้งต่อไป
บุญเอื้อ โสภิณ . (2549.) ได้ทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบว่า
1. ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความต้องการแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 4 ขั้นตอน 19 ประเด็น ดังนี้
1.1 ขั้นการวางแผนการรับนักเรียน ประกอบด้วย 8 ประเด็น 1) กาหนดนโยบายการรบ
นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 2) กาหนดเป้าหมายการรีบนักเรียนเข้าเรียนในสสถานศึกษา 3)กาหนดวัน
เวลาการรับนักเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 4) กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 5)
กาหนดแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเข้าเรียนให้ทั่วถึง 6) กาหนดให้มีการประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 7) กาหนด
แนวทางการดูแล กากับ ติดตามการปฏิบัติการรบนักเรียนของสถานศึกษา 8) กาหนดการายงานผลของ
สถานศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
1.2 ขั้นปฏิบัติตามแผนการรับนักเรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็น 1) ประกาศ เรื่อง การ
แบ่งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนของสถานศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์
ไปยังประชาคมหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน 3) สารวจความต้องการการเข้าเรียนของนักเรียนในเขต
พื้นที่บริ การ 4) แต่งตั้งครูทาหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียนตามที่กาหนด 5) สถานศึกษารับนักเรียนเข้าเรียน
ตามวันเวลาที่กาหนด 6) รายงานผลการับนักเรียนตามเป้าหมาย ตามแผนที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.3 ขั้นตรวจสอบและรายงานผลการรับนักเรียน ประกอบด้วย 3 ประเด็น 1) ทาการ
ประเมินผลการรับนักเรียนตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กาหนด 2) รายงานปัญหาอุปสรรค ในการรับ
นักเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 3) รายงานกรณีนักเรียนเข้าเรียนข้ามเขตพื้นที่บริการให้เขต
พื้นที่การศึกษาทราบ
1.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการรับนักเรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็น 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันนาผลการประเมินหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ใน
การวางแผนการรับนักเรียนในปีต่อไป 2) ใช้ผลจากการดูแล กากับ ติดตามระหว่างการรับนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น
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1.4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ที่พัฒนานั้นสอดคล้องตรงตามเนื้อหาโครงสร้าง
และหลักวิชาการ ทั้ง 4 ขั้น 19 ประเด็น
1.4.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ทั้ง 4 ขั้น 19 ประเด็นมีความเหมาะสม
1.4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ทั้ง 4 ขั้น 19 ประเด็น มีความเป็นไปได้
งานวิจัยต่างประเทศ
สานักงานการจัดก ารศึกษาของประเทศมาเลเซีย . (2012). ได้รายงานการรับนักเรียนของ
ประเทศมาเลเซีย ใช้วิธีเลื่อนชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา ไม่ดูความรู้ทางวิชาการเดิมเคยมีการสอบเด็ก
ในชั้นประถมศึกษาที่ 3 ผู้ที่ได้คะแนนดีมาก ไม่ต้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่จะได้เลื่อนชั้นไปเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เลย ภายหลังได้ยกเลิกไป เพราเกรงนักเรียนจะถูกกดดันในการเรียน การเข้าเรียน
ต่อชั้นมัธยมาศึกษาปีที่ 1 ใช้วิธีพิจารณาผลสัมฤทธิ์เด็กในชั้นประถมศึกษาปี่ 6 ในวิชาภาษามาเลเชีย
อังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนจีนจะดูคะแนนภาษาจีน แ ละทมิฬในโรงเรียนทมิฬ โดย
การสอบ Primary School Achievement Test)
Chang Chiung-fang. (2011). กล่าวถึงการรับนักเรียนของประเทศไต้หวัน ใช้วิธีสอบรวม
(Admission) เข้าโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นเวลาหลายปี ซึ่ง Lin Wen-hu Organizations) ชี้ว่าที่ผ่านมา
อนาคตของเด็กถูก กาหนดง่ายๆ ด้วยวิธีการวัดและประเมินที่แคบเกินไป คือ เน้นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทาง
วิชาการหรือบางสาขาวิชาเท่านั้น เป็นการไม่ยุติธรรมต่อเด็กอื่นๆ ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลประกาศ
เพิ่มแนวทางที่สองขึ้นสาหรับนักเรียนที่ไม่ได้สอบรวมหรือพลาดจาการสอบรวม นับเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่
ของการรับนักเรียน Wu Chyi-in นักวิจัยจาก Institute of Socioligy, Academia Sinica ชี้ว่าหากการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เปิดกว้างขึ้น จะสามารถแก้ปัญหาการศึกษา
ของประเทศได้มากแต่ผู้ปกครองก็ยังสับสนต่อการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของนโยบายดังกล่าว
โดยรู้สึกว่ารัฐบาลกาลังใช้เป็นเป็นหนูทดลอง
Priyodesk. (2011). กล่าวถึงการรับนักเรียนของประเทศอินเดีย โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่
รับนักเรียนโดยใช้วิธีจับสลากมานานแล้ว และในปีการศึกษา 2555 ประกาศให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการจับสลรก เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนจะมีวิธีการรับ
นักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ในโรงเรียนเอกชนจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชา
ภาษาเบงกาลี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ส่วนโรงเรียนรัฐบาลจะต้องจัดสรรโ ควตาเข้าเรยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 สาหรับลูกหลานของผู้ปลดปล่อยอินเดียจากการปกครองของอังกฤษ (Freedom
fighters’ children) จานวน 5 % และสาหรับเด็กพิการร้อยละ 2%
Ministry of Education Singgapore. (2010). กล่าวถึงการรบนักเรียนของประเทศสิงค์โปร์
ว่ามีการจัดทา พิมพ์คู่มือการเลือกโรงเรียนสาหรับผู้ปกครองที่จะใช้ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนให้กับ
นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเรียนต่อเนื่องไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีการ
สอบอีก คู่มือนี้จะมีรายละเอียดสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่ วไป มีตัวอย่างใบ
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สมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร คาแนะนาในการเลือกโรงเรียน การยื่นใบสมัคร แนวทางการพิจารณา การ
แจ้งผลรายงานตัว รวมทั้งการขอย้ายโรงเรียนหลังการประกาศผลแล้ว โดยนักเรียนทั่วไปจะพิจารณาจาก
คะแนนสอบไล่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดลาดับโรงเรียนมัธยมศึ กษาที่เลือกไว้ 6 โรงเรียน ส่วน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับการพิจารณาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในจานวนประมาณ
5-20 % ของจานวนที่รับได้ ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการนี้จานวน
80 โรงเรียน นักเรียนจะใช้วิธีการ
สอบแข่งขันและการสัมภาษณ์ กรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ สามารถสมัครเข้าเรยนในกลุ่มนักเรียนทั่วไปได้
อีกครั้งหนึ่ง
Rebecca Allen, Simon Burgess and Lieigh McKenna. (2010). ได้ศึกษาวิจัยการรั บ
นักเรียนของประเทศอังกฤษ เรื่อง The Earty Impact of Brighton and Hove’s School Admission
Reforms พบว่า ผลกระทบจาการ ปฏิรูประบบการรับนักเรียนในเมือง Brighton และ Hove คือ
เปลี่ยนเป็นใช้วิธีการจับสลากสาหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจากวิธีเดิมที่หลังจากจัดสรรที่นั่งให้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการเรียบร้อยแล้ว จะมีที่นั่งเหลือสาหรับรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการที่มีจานวนมาก
เกินกว่าที่นั่งที่เหลือพอจะรับได้ ซึ่งเดิมใช้วิธีพิจารณาระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน ใครอยู่ใกล้สุดก็
ได้เข้าเรียนก่อน เมื่อใช้วิธีการจับสลากแทน พบว่า ทาให้นักเรียนที่ อยู่นอกเขตพื้นที่บริการบางคน ที่มีผล
การเรียนดีกว่า ต้องพลาดหวัง ทาให้ลดจานวนผู้ปกครองที่มี ฐานะที่พากันมาซื้อบ้านบริเวณรอบเขต พื้นที่
บริการ และช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคมลง ผู้วิจัยแนะนาให้รอดูผลกระทบในระยะยาวต่อไป
Department for Childern,School and Families. (2010). กล่าวถึงการรับนักเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก ทั้งระดับประถมศึกษาตอ นต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้อง
ลงทะเบียนที่โรงเรียนในเขตบริการ หากไม่มีโรงเรียนในเขตจะต้องติดตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักฐานสาคัญที่ใช้พิจารณาในการรับนักเรียนของโรงเรียนนิวยอร์ก คือ สาเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียน
จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงนิวยอร์ก จึงจะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าเรียนประเภทต่างๆ 3 รอบ
ดังนี้
1. รอบพิเศษ (Specialtzed) สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
2. รอบทั่วไป (Main) สาหรับนักเรียนโดยทั่วไป
3. รอบเสริม (Supplementary) สาหรับนักเรียนที่พลาดโอกาสจากรอบพิเศษและรอบ
ทั่วไป มีแผนใ ห้เลือก 12 แบบ ตามศักยภาพของนักเรียน ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็จะจัดให้เรียนที่อยู่ใกล้บ้าน
ที่สุด
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า แนวทางการรับนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อจัดสรรโอกาสและสิทธิการศึกษาให้เป็นไปอย่างทั่วถึ ง เท่าเทียม และ
เป็นธรรม โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะการดาเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบทางด้านนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

