บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เป็น รายงาน การพัฒนา การดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 2) เพื่อ
สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3) เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการดาเนินงานการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
4) เพื่อทราบสภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
1 กลุ่ม
ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดสานักง านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน
147 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนละ 1 คน
จานวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555 สถิติที่ใช้ในการรายงานผลการ
ดาเนินงาน คือ ค่าร้อยละ (%) สรุปผล ดังนี้
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
ผลการ วิจัย “การพัฒนา ดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ”
1. ผล การรับนักเรียน ภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จานวน 147 โรงเรียน
1.1 ชั้นก่อนประถมศึกษา จากการรับนักเรียน ชั้น ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา
2555 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 มีประชากรวัยเรียนชั้น
ก่อนประถมศึกษา ทั้งสิ้น 4,008 คน มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น . 3,410 คน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สามารถรับได้ 3,154 คน คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของ
ประชากรวัยเรียน และคิด เป็นร้อยละ 91.82 ของผู้สมัคร โดยส่วนที่เหลือไปเข้าเรียนในโรงเรียน
สังกัดอื่น
1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2555 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 มีประชากรวัยเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 3,941 คน มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 3,258 คน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สามารถรับได้ 3,210 คน คิดเป็นร้อยละ 81.45 ของ
ประชากร และคิดเป็นร้อยละ 98.53 ของผู้สมัคร โดยส่วนที่เหลือไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2555 พบว่า ประชากรวัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวนทั้งสิ้น 3,927 คน มีผู้สมัครเข้าเรียน
ทั้งสิ้น 1,246 คน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหาญจนลุ รี เขต 1 สามารถรับได้
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1,205 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 ของประชากรวัยเรียน และคิดเป็นร้อยละ 96.71 ของผู้สมัคร
โดยส่วนที่เหลือไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น
2. ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2555
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
จากการสารวจความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ซึง่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคและ ส่งเสริมให้รับเด็ก
ก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ถ้ายัง
ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ โดยวิธีการจับฉลาก
ให้คณะกรรมการ รับนักเรียนของ
โรงเรียนดาเนินการและดูแลการรับนักเรียนให้เหมาะสม
ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเอกชน และองค์กรอื่นๆ รับเด็กอายุไม่ต่ากว่า 3 ปีเข้าเรียน และส่งเสริมใ ห้เด็กก่อน
ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีข้อเสนอแนะว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
และเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา ควรให้เป็นความประสงค์ของผู้ ปกครอง ที่จะให้
เด็กทุกคนได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากการสารวจความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค และ ให้รับ นักเรียนที่อายุ
ย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนทุก
คน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่
มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก ประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้กับ
เด็กได้เข้าเรียนทุกคน และให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดหาที่เรียน ให้เด็กที่อยู่
ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม ส่วน
ข้อเสนอแนะว่าเด็กนักเรียนที่ไม่อยู่ในเขตบริการจะได้เรียนทุกคน และต้องได้รับความโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม เพื่อนักเรียนจะได้รับการศึกษาเกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และควรให้นักเรียนทดสอบ
ความสามารถพื้นฐาน และควรจะมีวิธีที่ดีกว่าการจับฉลาก
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากการสารวจความคิดเห็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ที่ส่งเสริมให้นักเรีย นได้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
ให้โรงเรียนทั่วไป
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่
ผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิ ธีการจับฉลาก ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
ผู้เห็นชอบการรับนักเรียนในเขตบริการ และให้รับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าเรียนการศึกษา
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ภาคบังคับอย่างทั่วถึง สาหรับข้อเสนอแนะนั้น นักเรียนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาและควรส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางให้กับนักเรียนทั่วไป
3. ผลการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2555 มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 2.37
4. สภาพปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมกา รการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 กล่าวคือ
ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรม และเสมอภาค สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสม
ประกันโอกาสเด็ก ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เ ข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและได้รั บการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม ให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตาม
ศักยภาพ สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและ
ประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงาน ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด และ
สนับสนุ นให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ให้คานึงถึงผลกระทบต่อ
สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
ส่งเสริม ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาเนินการรับนักเรียนภายใน
จังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
สนับสนุน ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และ
ผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่
นของแต่ละโรงเรียน
สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้าเรี ยนแล้ว แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมี
เงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
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การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดาเนินงาน ครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรนามาพิจารณาเพื่อให้
ทราบสภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งผลของการศึกษานามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการ ดาเนินงาน ที่ พบว่า การรายงาน รับนักเรียน ระดับชั้น ก่อน
ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวม สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีจานวนนักเรียนที่รับไ ด้ต่ากว่าประชากรวัยเรียนและ
แผนการรับนักเรียน แต่มิได้หมายความว่า มีนักเรียนไม่เข้าเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้
กาหนดแผนการรับนักเรี ยน ไม่ถูกต้อง ทาให้มีจานวนนักเรียนที่รับไว้ต่ากว่าแผนการรับนักเรียนที่แต่
ละโรงเรียนกาหนด และหากโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของตนเอง ก็จะส่งผลให้รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียนที่
โรงเรีย นกาหนด และ ยัง มีนักเรียน อีก จานวนหนึ่งที่มีที่อยู่ อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดเอกชน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่อยู่ใกล้บ้าน และไปเข้าเรียน ณ สถานศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ นอกเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ (อ้างอิงใน
หนังสือผลการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2546 ของกรมสามัญ
ศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา
545 และ 2546 โดยศึกษาจากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นักเรียน ผู้ ปกครอง ครูและประชาชนทั่วไป และกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษารับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ร้อยละ 95.95 และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ได้ ร้อยละ
76.58 โดยครอบคลุมทั้งนักเรียนปกติ พิการ ด้อยโอกาส และความสามารถพิเศษ ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม โปร่งใส นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน มีการใช้ผลการเรียนประกอบการพิจารณา เน้นการมี
ส่วนร่วมและการกระจายอานาจ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้วิธีการรับแบบผสมผสาน
หลายรูปแบบ ในพื้น ที่บริการรับนักเรียนได้ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน หรือ บางแห่งรับร้อยละ
100 ของแผน หากเกินจานวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ใช้การสอบคัดเลือก
โดยแบบทดสอบกลาง การคัดเลือกนักเรียนกรณีผู้มี อุปการคุณ ข้อตกลงพิเศษ และความสามารถ
พิเศษ ซึ่งโรงเรียนกาหนดสัดส่วนเอง กรณีที่นักเรียนหาที่เรียนไม่ได้ โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนช่วย
จัดหาที่เรียนให้ การกระจุกตัวของผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความนิยมสูงยังเป็นปัญหาสาคัญ
ทาให้มีการย้ายที่อยู่ เพื่อเลือกโรงเรียนตามต้องการ ส่งผลต่อการพิจารณา คุณสมบัติ อัตรานักเรียนต่อ
ห้อง นักเรียนล้อแผน นักเรียนไม่เต็มตามแผนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
รับนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ด้วยสัดส่วนและวิธีการที่เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้การสอบคัดเลือกโดยแบบทดสอบของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของแผน อีกไม่เกินร้อยละ 10 รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จากผู้มีอุปการคุณและ
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เงื่อนไขพิเศษ อีกไม่เกินร้อยละ 20 รับนักเรียนโควตา นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนโรงเรียนและกลุ่ม
โรงเรียนจัดหาที่เรียนให้
2. จากการเปรียบเทียบผลการรับนักเรียนกับประชากรวัยเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 255 4 – 255 5 พบว่า โดยภาพรวม
ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และมีแนวโน้มลดลงในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อพิจารณาอัตราการรับนักเรียนใน ทุกระดับชั้น
มีอัตราการรับนักเรียนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุรัตน์ อนันตชาติ .(2550.) ได้ทาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแนวทาง การปฏิบัติจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษามีความต้องการแนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 7 ขั้นตอน 37
รายการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าแนวทางการปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการทั้งหมด และเสนอแนะให้ยุบรวม 4 รายการ เป็น 2
รายการ และเพิ่ม 1 รายการ เป็น 7 ขั้นตอน 36 รายการ
3) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนว
ปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 7 ขั้นตอน 37 รายการ มีความเหมาะสม 4)
ผู้บริหาร สถานศึกษามีความเห็นว่าแนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
1 และ เขต 2 จานวน 7
ขั้นตอน 37 รายการ มีความเป็นไปได้ 5) แนวปฏิบัติการจัดทาสามะโนผู้เรียนและการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จานวน 7
ขั้นตอน 37 รายการ ตรงตามความต้องการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 7
ขั้นตอน 36 รายการ ดังนี้ 5.1) การวางแผนการจัดทาสามะโนผู้เรียน 5 รายการ ได้แก่ 1) จัดประชุม
บุคลากรให้ทราบนโยบายและความสาคัญของการจัดทาสามะโนผู้เรียน 2) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาสา
มะโนผู้เรียนตามความเหมาะสม ทั้งความรู้ความสามารถ 3) กาหนดบทบาทหน้าที่คณะทางาน 4)
กาหนดแนวทางในการจัดทาสามะโนผู้เรียน 5) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน 5.2) จัดทาสามะโน
ผู้เรียน 6 รายการ ได้แ ก่ 1) ประสานงานกบชุมชนและท้องถิ่น เพื่อขอความร่วมมือในการจัดทาสามะ
โนผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์การจัดทาสามะโนผู้เรียนไปยังชุมชน
และท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ 3) สารวจข้อมูลเด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 4) จาทา
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 5) นาข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสามะโนผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนการศึกษา 6) นาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสามะโนผู้เรียน
มาใช้ในการวางแผนของบประมาณ 5.3) รายงานผลการจัดทาสามะโนผู้เรียน 3 รายการ ได้แก่ 1)
สรุปผ ลการจัดทาสามะโนผู้เรียน 2) รายงานผลการจัดทาสามะโนผู้เรียนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับทราบ 3) รายงานผลการจัดทาสามะโนให้บุคลากรในสถานศึกษาและขุมชนรับทราบ
5.4) เตรียมการการรับนักเรียน 3 รายการ ได้แก่ 1) ผู้บริหารรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนั กเรียนและการแบ่งเขตพ้นที่บริการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) จัดประชุมชี้แจงครู

96
และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการการรับนักเรียน ประกอบด้วยครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 5.5) จัดทาแผนการ
รับนักเรียน 9 รายการ ได้แก่ 1) ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนเพื่อจัดทาแผนการรับนักเรียน
ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2) จัดทาแผนที่เขตบริการของ
สถานศึกษา 3) กาหนดวัน เวลาการรับนักเรียนของสถานศึกษา 4) กาหนดหลักเกณฑ์ สัดส่วนและ
วิธีการรับสมัครนั กเรียนของสถานศึกษา 5) นาข้อมูลจากการสามะโนผู้เรียนมาจัดทาบัญชีรายชื่อเด็ก
ในเขตพื้นที่บริการที่อยู่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน 6) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ส่งเด็กมาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา 7) ประสานงานกับท้อง ถิ่น ชุมชน ในการติดต่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้า
เรียน 8) การจัดทาคู่มือและใบสมัครในการรับนักเรียนของสถานศึกษา
9) จัดทาเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียน 5.6) ดาเนินการรับนักเรียน 6 รายการ ได้แก่ 1) จาหน่ายใบ
สมัคร ตามวัน เวลา สถานที่ที่ สถานศึกษากาหนด 2) ผู้สมัคเข้าเรียนยื่นใบสมัครตามกาหนดเวลา
สถานที่ที่สถานศึกษากาหนด 3) ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีที่กาหนดไว้ในแผน 4) ประกาศผลการ
รับสมัคร 5) รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโรงเรียน 6) รับมอบตัว
5.7)
ประเมินผลและการรายงานผลการรับนักเรียน 4 รายการ ได้แก่ 1) สรุปประเมินผลการรับนักเรียนแต่
ละวันของสถานศึกษา 2) รายงานผลการเข้าเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 3) ดาเนินการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเข้าเรียน 4) สรุปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานครั้งต่อไป
3. จากการเปรียบเทียบผลกา รรับนักเรียนกับ แผนการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2554- 2555 พบว่า โดยภาพรวมแผนการรับ
นักเรียน มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกระดับชั้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย เมื่อพิจารณาอัตราการรับนักเรียนโดย
ภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 255 5 มีอั ตราเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ (อ้างอิงในหนังสือผลการดาเนินงานรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ าน ปีการศึ กษา 2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยการดาเนินงานรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2550 พบว่า
การดาเนินงานรับนักเรียนมีขั้นตอน
8 ขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งนโยบายและแ นวปฏิบัติ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานงานดูแลการรับนักเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนของจังหวัด ประกาศ
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน สารวจเด็จที่มีอายุอยู่เกณฑ์ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและโรงเรียนแต่งตั้ง
กรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร รับสมัครคัดเลือกตาม
วิธีต่างๆ ประกาศผลรายงานตัวและจัดหาที่เรียนรอบสอง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนติดตามประเมินผล รายงานสาธารณชน
ผลการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2550 คิดเป็นร้อยละ 85.86 ของประชากร และร้อยละ 77.41
ของแผนการรับนักเรียน ภาพรวมกับรับนักเรียน พ .ศ.2550 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2547 – 2549 ลดลง ร้อยละ - 6.25 – 2.60 และ -0.91 ตามลาดับ
ภาพรวมการรับนักเรีย นจาแนกเป็นระดับชั้นเมื่อเปรียบเทียบกั บผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา
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2547- 2550 พบว่า ระดับปฐมวัยมีแนวโน้มลดลง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มลดลง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแนวโน้มลดลง และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการนักเรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน ในทุกระดับชั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .(2553.) รายงานผลการ
ดาเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ศึกษาความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
รายงานผลการรับนักเรียน ศึกษาผลกระทลจากการดาเนินงานามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน และเพื่อเ สนอแนวทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 185 เขต และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จานวน 31,281 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับก่อนประถมศึก ษาถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จานวน 1,760 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ (f) ร้อยละ (%) การทดสอบไคส
แคว์ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
สภาพและปัญหาการรับนักเรียน การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสมแต่ยังพบปัญหา มีเด็กนักเรียนบางส่วนไม่ได้เรียน
ในโรงเรียนใกล้บ้าน การประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไม่ทั่วถึง โรงเรียนมี
คุณภาพไม่เท่าเทียมกัน การรับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสม
ยุติธรรม ให้ความเสมอภาคและชัดเจนในการปฏิบัติ แต่ยังพบปัญหาการรับนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครน้อยเกินไป คุณภาพของโรงเรียนต่างกัน การดาเนินงานรับนักเรียนรอบ
2 มีความโปร่งใส การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นโยบายมีความเหมาะสม แต่ยังพบ
ปัญหานโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนเดิมให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนก่อน การ
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนน้อยเกินไป คุณภาพของโรงเรียน
แตกต่างกัน และโรงเรียนมีจานวนห้องเรียนไม่พอกับความต้องการเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีความเห็นไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานซึ่งให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เต็มตาแผนการรับนักเรียนของ
โรงเรียนนั้น โดยเห็นควรกาหนดอัตราส่วนของเด็กนักเรียนเดิมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นให้ชัดเจน
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มีการสอบคัดเลือ ก ยกเลิกนโยบายให้รับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเดิมเข้าเรียน และโรงเรียนควร
รับผิดชอบจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิมตามความเหมาะสม
สรุปผลการรับนักเรียน จากผลการวิจัยพบว่า การรับนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปในชั้น
อนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 40.45 ร้อยละ 67.82 ร้อยละ
75.02 และร้อยละ 47.68 ของประชากรวัยเรียนตามลาดับ และการรับนักเรียนในโรงเรียนสาหรับ
เด็กด้อยโอกาสในชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 50.67 ร้อยละ
59.47 ร้อยละ 86.71 และร้อยละ 85.38 ของแผนการรับนักเรียนตามลาดับ นอกจากนี้การรับ
นักเรียนในโรงเรียนสาหรับเด็กพิการในชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ร้อย
ละ 49.73 ร้อยละ 77.24 มากกว่าร้อยละ 12 และร้อยละ 88.91 ของแผนการรับนักเ รียน
ตามลาดับ และการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ปี
การศึกษา 2553 จานวน 369 โรงเรียน พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
รับนักเรียนได้มากกว่าร้อยละ 6.47 ของแผนการรับนักเรียน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.35 ของผู้สมัคร
โดยอัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 1.95 ภาคเหนือมีอัตราการแข่งขันเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 2.07 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับร้อยละ
1.85 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 จานวน 367 โรงเรียน พบว่า สานักงานค ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถรับนักเรียนได้ร้อยละ 104.74 ของแผนการรับนักเรียนหรือร้อยละ
77.11 ของผู้สมัคร โดยอัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 1.36 ภาคตะวันออกมีอัตรา
การแข่งขันเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.48 ภาคกลางมีอัตราเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับร้อยละ 1.26
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในภาพรวม พบว่า มีแผนการรับสมัคร
12,614 คน นักเรียนมาสมัคร 21,061 คน รับไว้จริง 12,964 คน แสดงว่าสามารถรับนักเรียนได้
มากกว่าแผนการรับนักเรียนสมัครทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลกระทบการรับนักเรียนระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการดาเนินงานโดยประชุมคณะทางาน และ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นาเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) นาเสนอขอความคิดเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีกระบวนการปรับแก้หรือ
พิจารณาใหม่เพื่อใหม่การแก้ไขก่อนลงนาม ส่งผลให้การดาเนินงานการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนล่าช้ากว่ากาหนด ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า มีระยะเวลา
ดาเนินงานน้อย เนื่องจากปฏิทินการรับนักเรียนมีระยะเวลาดาเนินงานจากัด ส่งผลต่อการชี้แจงทา
ความเข้าใจกับโรงเรียน การกาหนดสัดส่วนและจานวนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน
สูง การกาหนดพื้นที่การรับนักเรียนที่ต้องมีการประสานกับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โรงเรียนเอกชน ระดับโรงเรียน พบว่า ด้านคุณภาพการศึกษาต่าลง เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการรับ
นักเรียน 40 คนต่อห้องตามนโยบาย ได้ส่งผลให้จานวนห้องเรียนที่จากัด พื้นที่น้อย อัตรากาลังครู
ไม่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และโรงเรียนที่รับนักเรียนเดิมเข้าเรียนทั้งหมดทาใ ห้นักเรียนขาดความ
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กระตือรือร้น ไม่สนใจเรียน ด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียน
ต้องระดมทรัพยากรเพิ่มเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ
ส่วนในโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงเมื่อมีนโยบายรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนครบ
ตามแผน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอื่นไม่สามารถเข้าเรียนได้ ด้านความเสมอภาค พบว่า นโยบายปี
การศึกษา 2553 เป็นการสร้างโอกาสสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมมีความ
ต้องการที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ไม่มีความเสมอภาคต่อนักเรียนที่มีความสามารถสูงจาก
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนอื่นๆ และด้านการรับนักเรียนสังกัดอื่นๆ พบว่า
การเปิดโอกาสให้โรงเรียนรับนักเรียนมากกว่า 40 คนต่อห้อง ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็กในสังกัดสานักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้นักเรียนลดน้อยลงจนใน
ที่สุดกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางไม่มีโอกาสจะได้นักเรียนที่มี
คุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพตกต่าลงไปเรื่อยๆ
และในปี พ.ศ. 2550 ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ศึกษาวิจัยการดาเนินงานรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกรายการ มีค่าระหว่าง 48.78 – 98.83 และ 49.61 – 100 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละกลุ่ม พบว่ามีอัตราส่วนแตกต่างกัน
ออกไปตามกล่มของผู้ตอบแบบสอบถาม
5. การศึกษาผลการพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2555 พบว่า มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 2.37 อาจเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนได้พัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานการรับนักเรียนขึ้นมาใหม่ ทาให้การดาเนินงานมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ บุญเอื้อ โสภิณ . (2549.) ได้ทาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการรับ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบว่า
1.ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความต้องการแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน ครนายก 4 ขั้นตอน 19 ประเด็น ดังนี้ 1.1 ขั้นการวางแผนการรับ
นักเรียน ประกอบด้วย 8 ประเด็น 1) กาหนดนโยบายการรบนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 2)
กาหนดเป้าหมายการรีบนักเรียนเข้าเรียนในสสถานศึกษา 3)กาหนดวัน เวลาการรับนักเรียนให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 4) กาหนดให้มีกา รแบ่งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา 5) กาหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเข้าเรียนให้ทั่วถึง 6) กาหนดให้มีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 7) กาหนดแนวทาง
การดูแล กากับ ติดตามการปฏิ บัติการรบนักเรียนของสถานศึกษา 8) กาหนดการายงานผลของ
สถานศึกษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
1.2 ขั้นปฏิบัติตามแผนการรับนักเรียน
ประกอบด้วย 6 ประเด็น 1) ประกาศ เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติการรับนักเรียนของสถานศึกษา 2) ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาคมหมู่บ้านและผู้ปกครอง
นักเรียน 3) สารวจความต้องการการเข้าเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4) แต่งตั้งครูทาหน้าที่รับ
นักเรียนเข้าเรียนตามที่กาหนด 5) สถานศึกษารับนักเรียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่กาหนด 6) รายงาน
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ผลการับนักเรียนตามเป้าหมาย ตา มแผนที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.3 ขั้นตรวจสอบ
และรายงานผลการรับนักเรียน ประกอบด้วย 3 ประเด็น 1) ทาการประเมินผลการรับนักเรียนตาม
ขั้นตอนและเป้าหมายที่กาหนด 2) รายงานปัญหาอุปสรรค ในการรับนักเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ 3) รายงานกรณีนักเรี ยนเข้าเรียนข้ามเขตพื้นที่บริการให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
1.4ขั้นปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการรับนักเรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็น 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันนาผลการประเมินหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในการวาง
แผนการรับนักเรียนในปีต่อไป 2) ใช้ผลจากการดูแล กากับ ติดตามระหว่างการรับนักเรียนมาปรับปรุง
แก้ไขเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะและประเด็นพิจารณา
จากผลการ ดาเนินงาน เรื่อง “รายงานการพัฒนาการ ดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา
2555ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ” ผู้รายงาน มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการ ดาเนินงาน พบว่า ผลการรับนักเรียนในระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีจานวนนักเรียนที่ รับไว้ต่ากว่า
ประชากรวัยเรียนและแผนการรับนักเรียน เพื่อให้ ดาเนินงาน รับนักเรียน เป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียนและครอบค ลุมกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ควรกาหนดแผนการรับ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร โดยยึดข้อมูลจานวนนักเ รียนจากการสามะโนประชากรวัย
เรียนเป็นตัวกาหนด ให้ตรงกับเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะรับนักเรียนเข้าเรียน เพื่อให้จานวน
นักเรียนที่รับไว้จริงกับจานวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป
2. จากผลการดาเนินงาน พบว่า โดยภาพรวม แผนการรับนักเรียนมีแนวโ น้มเพิ่มขึ้น และ
เมื่อพิจารณาอัตราการรับนักเรียนโดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2555 มีอัตราการรับนักเรียนลดลง
จากปีการศึกษา 2554 เมื่อพิจารณารายระดับชั้น อัตราการรับนักเรียนในทุกระดับชั้นมีอัตรา
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อให้อัตราการรับนักเรียนของโรงเรียนในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ในระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอัตราการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให้ความสาคัญ กับการจัดทาแผนการรับนั กเรียน และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองเข้าใจและ
เห็นความสาคัญของการศึกษาให้นาบุตรหลาน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
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ประเด็นพิจารณา
กรณีนักเรียนเข้าเรียนไม่ครบ 100 % ตามประชากรวัยเรียนและแผนการรับนักเรียน
ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องมาจากนักเรียน
บางส่วนไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เช่น สัง กัดเอกชน สังกัดเทศบาล สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
ซึ่งถึงแม้จะไม่ครบ 100 % ตามประชากรวัยเรียนและ แผนการรับ นักเรียน แต่ถือว่าอยู่ในระดับสูง
เกินกว่าร้อยละ 85 ทุกระดับชั้น แม้ว่าเกณฑ์การเข้าเรียนภาคบังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กาหนดเป็น 100 % แต่ส่วนหนึ่งย่อมไปเรียนสังกัดอื่นๆและคาดว่าแนวโน้มน่าจะสูงกว่าร้อยละ 100
ซึ่งจะได้มีการจัดทาศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมทุกสังกัดในโอกาสต่อไป

