
 

 
 

 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕65 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
 

                  เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม    
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา    
สิบสองปี ตั้งแตก่่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                 
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2560 – 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก   
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชุดที่ 25) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 มาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการ      
แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ        
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
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1. หลักการ 
   1.1 การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
                  1.2 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาส    
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 
                  1.3  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อส าคัญ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการในการด าเนินการรับนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็ก 
ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                  1.4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี   
และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

               2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
                   การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  
เพ่ือให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 54 

                   2.1 บทบาทของคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
                         2.1.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                         2.1.2 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียน
เสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
         2.1.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน
ภายในจังหวัด ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค            
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 
                        2.1.4 ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไป        
ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
                        2.1.5 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
                        2.1.6 กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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                         2.1.7 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับ
นักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากข้อ 4
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        2.1.8 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายใน  
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้ได้ข้อยุติ 

                  2.2 บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         2.2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน      
ไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน  
เป็นกรรมการ ผู้ แทนหน่วยงานที่ จัดการศึกษาในเขตพ้ื นที่ การศึกษาไม่ เกิน  3 คน เป็นกรรมการ               
โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คน และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม        
การจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่  เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                        2.2.2 จัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
                        2.2.3 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
                        2.2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
                        2.2.5 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก
นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                        2.2.6 จัดท าส ามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        2.2.7 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้ และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
                        2.2.8 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์
พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 
                        2.2.9 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ 
                        2.2.10 ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน 
                        2.2.11 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ  
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
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                        2.2.12 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด   
และจ านวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 
                        2.2.13 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
                        2.2.14 รายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด     
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามล าดับ ภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุด        
การรับนักเรียน 
                        2.2.15 ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ       
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย      
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             2.3 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         2.3.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ แผนการรับ
นักเรียนของโรงเรียน  เพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
                          2.3.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 
2565 ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย          
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                   2.4 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
                          2.4.1 กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน     
ของโรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเว้น       
แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ให้ความเห็นชอบ  
                         2.4.2 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                         2.4.3 ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
                         2.4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียน    
ให้ได้ข้อยุติ               

              2.5 บทบาทของโรงเรียน 
           2.5.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสมของบริบท     
แต่ละพ้ืนที่ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
          2.5.2  จัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน            
ในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึงความสมารถพิเศษ     
และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง   
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เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้อง 
เสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
                         2.5.3 จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้ เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปีการศึกษา 2565 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับ
นักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
                        2.5.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 
                        2.5.5 ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมะสม 
                        2.5.6 ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าในโรงเรียนปกติได้ 
                       2.5.7 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                       2.5.8 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
                     2.5.9 ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
                     2.5.10 ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม     
และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                   

               3. แนวปฏิบัติ 

    3.1 การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
                         ให้รับเด็ก อายุ 4 - 5 ปี ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 โดยห้าม      
สอบวัดความสามารถทางวิชาการ  
                         หากโรงเรียนมีความจ าเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามล าดับ โดยห้ามสอบวัดความสามารถ   
ทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย 

                   3.2 การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                        ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็ม
แผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
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                   3.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
                         ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธี    
การคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความเป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการ    
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

    3.4 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
                         โรงเรี ยน เปิ ดสอนทั้ งระดั บมั ธยมศึ กษ าตอนต้ นและมั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพ 
ความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน  
ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศ
การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
ความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่าน การ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                  3.5 การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
                        3.5.1 โรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์       
ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนที่ขอเปิดให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ                               
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2559  และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด             

                       ส าหรับสัดส่วนการการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ ก าหนดให้ไม่เกินสัดส่วน 
20:80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว มีศักยภาพ  
และมีความพร้อมที่จะประสงค์ด าเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด ให้สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ต่อห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน 40:60 โดยให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี         
ดังรายชื่อโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ต่อไปนี้ 
     โรงเรียนอนุบาลชุมพร                                                                                                       
     โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 
        โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต 
 
 

            
    / 3.5.2 โรงเรียน….. 
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                       3.5.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถ       
เรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็ก
พิการที่ตกหล่น ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
                       3.5.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์ 19 - 57 (ยกเว้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 จังหวัดนราธิวาส) โรงเรียน        
พิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โรงเรียนฟ้าใสวิทยา และโรงเรียนเยาววิทย์) ให้รับ
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากประสบปัญหา ต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจ าเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผล      
การเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับ
การศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
                       3.5.4 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้            
ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด   หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับ  
เด็กพิการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 

                   3.6 การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
                      ใหโ้รงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

   3.7 การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
      ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้อง   
รับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมี
เงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
                        (2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ 
   (4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

      ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น          
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ   
ก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 

 

/ทั้งนี้….. 
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     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียน   
ที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียนทั่วไป   
โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ      
ให้สาธารณชนทราบ 

                  3.8 ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
                         ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน    
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

                 3.9 การขึ้นบัญชีส ารอง 
                         ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ ง ของ            
ปีการศึกษา 2565 

               4. จ านวนนักเรียนต่อห้อง 
                    4.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ หรือการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
                    4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30 คน 
                    4.1.2 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละไม่เกิน 40 คน 
                    4.1.3 ให้ โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  4            
ห้องละไม่เกิน 40 คน 
                 4.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องเรียนละไม่เกิน 10 คน 
                 4.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตาม
ประกาศการจัดตั้งโรงเรียน และท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 
                   4.4 โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน  

                   ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ 4.1.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน  และเพ่ือเป็น
การสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ให้โรงเรี ยน
จัดท าแผนการรับนักเรียน เป็น 2 ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ประกาศไว้แล้ว ดังนี้ 
                       1) ปีการศึกษา 2565 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
                           กรณีมีความจ าเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน  
                       2) ปีการศึกษา 2566 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
                           โดยไม่ให้เพ่ิมจ านวนนักเรียนต่อห้อง 
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
ให้ความเห็น  และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงคุณภาพ            
ในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพ       
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยค านึงถึงผลกระทบกับจ านวนนักเรียนที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่จัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย   
                                                           

 /ในกรณี.....    
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                     ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้       
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
พิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ และรายงานให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด              
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ          

                      ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
       

             (นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง)  
                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
                        ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


