
นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ





นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔



ปฏิทินการรับนักเรียน        ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับ/ชั้น/โรงเรียน รับสมัคร สอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ยื่นความจํานง ประกาศผล มอบตัว

กอนประถมศึกษา ๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔

 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔

ป.๑ ๑๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔

 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๑๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔

ม.๑ ๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๔ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ๑๕ พ.ค. ๖๔

 สอบคัดเลือก (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 จับฉลาก (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

ม.๔ ที่เปดสอน ม.ตน และ ม.ปลาย 

 นักเรียนที่จบ ม.๓ เดิม ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ๙ พ.ค. ๖๔

 สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.๓ 
 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม) 

๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

ม.๔ ที่เปดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 สอบคัดเลือก ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔-๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ 

 ม.๑ ๑๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๔ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 ม.๔ ๑๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๗ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒ พ.ค. ๖๔

 ภปร. ราชวิทยาลัย/ป.๕ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 ภปร. ราชวิทยาลัย/ม.๑ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ

 - กอนประถม/ป.๑ ๖ - ๑๐ มี.ค. ๖๔ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๑ มี.ค. ๖๔

 - ม.๑ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๓ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๗ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 - ม.๔ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๔ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๘ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

 - ม.๔  ๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๖๔  ๖ มี.ค. ๖๔  ๑๒ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๔  ๑๘ มี.ค. ๖๔

หมายเหตุ โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ ยกเวน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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ปฏิทินการรับนักเรียน        ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับ/ชั้น/โรงเรียน รับสมัคร สอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ยื่นความจํานง ประกาศผล มอบตัว

กอนประถมศึกษา ๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔

 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๔ เม.ย. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔

ป.๑ ๑๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔

 เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๑๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๒๔ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔

ม.๑ ๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๔ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ๑๕ พ.ค. ๖๔

 สอบคัดเลือก (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๑ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๕ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

 จับฉลาก (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔

ม.๔ ที่เปดสอน ม.ตน และ ม.ปลาย 

 นักเรียนที่จบ ม.๓ เดิม ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ตามที่โรงเรียนเดิมกําหนด ๙ พ.ค. ๖๔

 สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.๓ 
 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม) 

๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

ม.๔ ที่เปดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเวนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 สอบคัดเลือก ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - ความสามารถพิเศษ (ถามี) ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

 - เงื่อนไขพิเศษ (ถามี) ๒๔-๒๘ เม.ย. ๖๔ ๒ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๖ พ.ค. ๖๔ ๙ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔

 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ ๓๐ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๔ ๘ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ 

 ม.๑ ๑๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๔ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 ม.๔ ๑๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๔ ๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๗ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒ พ.ค. ๖๔

 ภปร. ราชวิทยาลัย/ป.๕ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 ภปร. ราชวิทยาลัย/ม.๑ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๒๗ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ

 - กอนประถม/ป.๑ ๖ - ๑๐ มี.ค. ๖๔ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๒๑ มี.ค. ๖๔

 - ม.๑ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๓ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๕ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๗ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๑ พ.ค. ๖๔

 - ม.๔ ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔  ๔ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒๘ เม.ย. ๖๔ ภายใน ๒ พ.ค. ๖๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

 - ม.๔  ๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๖๔  ๖ มี.ค. ๖๔  ๑๒ มี.ค. ๖๔ ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๔  ๑๘ มี.ค. ๖๔
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔

๑. หลักการ

 เพือ่ใหเดก็ทกุคนมโีอกาสเขารบัการศกึษาทีม่คีณุภาพ ผานกระบวนการรบันกัเรยีน

ที่เปนธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดําเนินการ

แบบมีสวนรวม สรางโอกาสที่เปนธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และสื่อสาร

สร างการรับรู อย างมีประสิทธิผล สอดคล องตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน

ไดรบัการศกึษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอยางมคีณุภาพ

โดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่กไขเพิม่เติม พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม คําสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป 

โดยไมเกบ็คาใชจาย คาํส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ง การปฏริปู

การศึกษาในภมูภิาคของกระทรวงศึกษาธกิาร แผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เร่ือง มาตรการปองกันการทุจริต

ในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถาน

ศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน

ราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับขอ ๓ แหงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไปยงัคณะกรรมการ สาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีหลักการ ดังนี้
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๑) การมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหหนวยงาน องคกร และคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินการรับนักเรียน เพื่อใหกระบวนการรับนักเรียน

มีความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) การสรางโอกาสที่เปนธรรม เพื่อใหเด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 

ของแตละบุคคล 

๓) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ มุงเนนใหเด็กทุกคนไดรับโอกาสในการเขาเรียนอยางท่ัวถึง ลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

๔) การสือ่สารอยางมีประสทิธผิล มกีารประชาสมัพนัธท่ีหลากหลาย สรางการรบัรู 

เพื่อใหเกิดความเขาใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อลดความขัดแยง 

มีการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี และระบบเครือขายตาง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยัง

ผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิผล
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๒. บทบาทขององคกรและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

 การดําเนินการรับนักเรียนมีองคกรและหรือคณะกรรมการกระทําตามหนาท่ี

ทีกํ่าหนดไว เพือ่ใหการรบันกัเรยีนมคีวามเปนธรรม เสมอภาค สจุรติ โปรงใส และตรวจสอบได 

โดยมุงเนนประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔

 ๒.๑ บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ๒.๑.๑ จัดทําประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๔ โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ๒.๑.๒ กําหนดปฏิทินการรับนักเรียนและจํานวนนักเรียนตอหอง สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

   ๒.๑.๓ สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหบุคคล คณะบุคคล องคกร หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เกิดการรับรู เขาใจ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีผานเครือขายตาง ๆ และ

ชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 

   ๒.๑.๔ ประสานการดําเนินการรับนักเรียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   ๒.๑.๕ จัดทําระบบ รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน รายงานผล

การดําเนินการรับนักเรียนในภาพรวม

   ๒.๑.๖ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหนวยงาน

ในสังกัด
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 ๒.๒ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

   ๒.๒.๑ ใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ใหสอดคลองกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของจังหวัด

   ๒.๒.๒ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ จํานวนไมเกิน ๙ คน โดยมี ผู อํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เปนรองประธาน ผูอาํนวยการโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ ผูแทนหนวยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

ไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ โดยในจํานวนนี้ใหมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อยางนอย ๑ คน และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนกรรมการและ

เลขานุการ โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของหนวยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่
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   ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

รบันกัเรยีนระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัจากประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให

คณะกรรมการรบันักเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปฏบิตัหินาทีใ่นการดาํเนนิการเกีย่วกบั

การรบันักเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๔ ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย เปนธรรม สจุรติ โปรงใส 

ตรวจสอบได และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

   ๒.๒.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปดรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ 

(๓ ปบริบูรณ) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ 

ใหเปนไปตาม รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสอง 

กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

นับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   ๒.๒.๔ กาํกบั ดูแล การดําเนินงานการรบันักเรยีนภายในจงัหวดัใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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 ๒.๓ บทบาทของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

   ๒.๓.๑ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามองคประกอบที่กําหนดไวในขอ ๒.๒.๒ ที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ โดยให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของหนวยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ตอคณะกรรมการศึกษาธิการ

จงัหวดัพจิารณาใหความเหน็ชอบ เพ่ือใหคณะกรรมการรับนกัเรยีนระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มอีาํนาจหนาทีด่าํเนินการเกีย่วกบัการรบันกัเรยีนภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหเปนไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ รวมท้ังใหพิจารณา

และมีอํานาจในการตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหไดขอยุติ และ

รายงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานทราบ

   ๒.๓.๒ ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดรวมกับ

ทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 ๒.๔ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   ๒.๔.๑ พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๔ ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

   ๒.๔.๒ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรวมกับเขตพื้นที่

การศึกษาอื่นภายในจังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

เปนธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกําหนดแนวทางรณรงคใหเด็ก

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีอ่ยูในระดบัชัน้การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดเขาเรยีนตามความเหมาะสม 

   ๒.๔.๓ กําหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียน

เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได    

   ๒.๔.๔ ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ยกเวนแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปบริบูรณ) ซึ่งตอง

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ

   ๒.๔.๕ ใหความเห็นชอบเขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเรียน

ในเขตพืน้ทีบ่รกิาร สดัสวนการรบันกัเรยีน วธิกีารคดัเลอืกนกัเรยีน จาํนวนนกัเรยีนตอหอง 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ๒.๔.๖ ปองกัน วินิจฉัย และแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหไดขอยุติ
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 ๒.๕ บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ๒.๕.๑ จดัทาํคาํสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรบันกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

จํานวนไมเกิน ๙ คน โดยมี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนรองประธาน ผูอํานวยการโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ ผูแทน

หนวยงานทีจ่ดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไมเกนิ ๓ คน เปนกรรมการ โดยในจาํนวนนี้

ใหมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนอย ๑ คน และผูอํานวยการกลุมสงเสริม

การจดัการศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร โดยใหคํานงึถึงการมสีวนรวมของหนวยงาน

ที่จัดการศึกษาในพื้นที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

   ๒.๕.๒ จัดทําแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

   ๒.๕.๓ ประกาศแนวปฏบิติัการรบันักเรียน ปการศกึษา ๒๕๖๔ ของสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูลงนามในประกาศ 

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
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   ๒.๕.๔ รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จํานวนหองเรียนและจํานวน

นกัเรยีนตอหอง เขตพืน้ทีบ่รกิาร คณุสมบตัขิองผูสมคัรเขาเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร สดัสวน

การรบันักเรยีน วธิกีารคดัเลอืกนกัเรยีน ของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   ๒.๕.๕ จัดทําสํามะโนประชากร และขอมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่

การศึกษา 

   ๒.๕.๖ ประสานโรงเรียนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจจํานวนนักเรียนที่จะรองรับได และวางแผนรับเด็กเขาเรียน

   ๒.๕.๗ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้ง

ดวยวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนที่จัดหองเรียนพิเศษ เขตพื้นท่ีบริการของแตละโรงเรียน 

และสัดสวนการรับนักเรียนของแตละโรงเรียน ใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชน

ทราบลวงหนา 
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   ๒.๕.๘ ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรร

โอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยู ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และแจง

เปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบ 

   ๒.๕.๙ ประกาศการจัดหาที่เรียนใหนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน

ที่ไมมีที่เรียน 

   ๒.๕.๑๐ สงเสรมิและประกนัโอกาสใหเดก็ทีอ่ยูในเกณฑการศกึษาภาคบงัคบั 

ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมท้ังผูท่ียังไมจบ

การศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง

   ๒.๕.๑๑ ควบคุม กาํกบั ดูแลใหโรงเรยีนรบันักเรยีนตอหองไมเกนิตามนโยบาย

ที่กําหนด และจํานวนหองเรียนไมเกินตามแผนการรับนักเรียน

   ๒.๕.๑๒ ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการ

ที่จัดการศึกษาทางเลือก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหจัด

การศึกษาสําหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได

   ๒.๕.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียนใหคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทราบตามลําดับ 

ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน

   ๒.๕.๑๔ ดาํเนินการใด ๆ  เพ่ือการรับนักเรียนของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

เปนไปดวยความเปนธรรม สจุริต โปรงใส ตรวจสอบได และเสมอภาค ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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 ๒.๖ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ๒.๖.๑ ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพื้นท่ีบริการ 

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอไป 

   ๒.๖.๒ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียน

ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ใหมีความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 ๒.๗ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน

   ๒.๗.๑ กลัน่กรองแผนการรบันกัเรยีน สดัสวนการรบันกัเรยีน วธิกีารคดัเลอืก

นักเรียน ของโรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา

ใหความเห็นชอบ ยกเวนแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปบริบูรณ) ซึ่งตอง

เสนอตอไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ

   ๒.๗.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   ๒.๗.๓ กาํหนดมาตรการปองกนั กาํกบั ติดตามใหการรบันกัเรยีนของโรงเรยีน 

เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค

   ๒.๗.๔ ปองกันและแกไขปญหาเร่ืองการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ

   ๒.๗.๔ ปองกันและแกไขปญหาเร่ืองการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
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 ๒.๘ บทบาทของโรงเรียน

   ๒.๘.๑ แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม 

เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ

   ๒.๘.๒ จัดทําแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนท่ีบริการ คุณสมบัติของผูสมัคร

เขาเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดสวนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตอนอกเขตพื้นที่

บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษและเง่ือนไขพิเศษ (ถามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียน

ของโรงเรียน จํานวนหองเรยีนและจาํนวนนกัเรยีนตอหอง เพือ่เสนอคณะกรรมการรบันกัเรยีน

ระดับโรงเรยีน คณะกรรมการรบันกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ตามลําดับ ยกเวนแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปบริบูรณ) ซึ่งตองเสนอ

ตอไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ 

   ๒.๘.๓ จัดทําประกาศและดําเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ใหเปนไปตาม

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และรายงานใหสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบ โดยแจงคาใชจาย

และรายละเอียดการเก็บเงินบํารุงการศึกษาไวในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน 

เพื่อใหผูปกครองนักเรียนไดรับทราบไวโดยชัดเจน
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   ๒.๘.๔ สรางความเขาใจเกีย่วกบัการรบันกัเรยีนของโรงเรยีนใหแกผูปกครอง

และประชาชน 

   ๒.๘.๕ ประสานโรงเรยีนสงักดัอืน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการรับเด็กเขาเรียน และจัดหาที่เรียนใหเด็กอยางเหมาะสม 

   ๒.๘.๖ ประสานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการ

ที่จัดการศึกษาทางเลือก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหจัด

การศึกษาสําหรับเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได

   ๒.๘.๗ ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

   ๒.๘.๘ สนับสนุนใหนักเรียนและผู ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

   ๒.๘.๙ สงเสริมใหเด็กที่อยู ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ท้ังเด็กปกติ 

เดก็พกิาร ผูดอยโอกาส และผูมคีวามสามารถพเิศษ รวมทัง้ผูท่ียงัไมจบการศกึษาภาคบังคบั

ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง   

   ๒.๘.๑๐ ดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับนักเรียนที่สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

เป นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  ให เป นไปตามกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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๓. แนวปฏิบัติ

 ๓.๑ การรับเด็กชั้นกอนประถมศึกษา

   ใหรับเด็ก อายุ ๔ - ๕ ป ในเขตพื้นที่บริการเขาเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ 

โดยหามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอื่น ๆ 

   กรณีที่มีความจําเปนตองรับเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ เขาเรียนชั้นอนุบาล ๑ 

ใหสถานศกึษาคาํนงึถงึความพรอมดานคณุภาพการศกึษา ดานครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

และดานอาคารสถานที่ โดยหามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอื่น ๆ 

และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ

รบันกัเรยีนระดบัโรงเรยีน ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 

ตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย

 ๓.๒ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

   ใหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษา

ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน โดยหามสอบ

วัดความสามารถทางวชิาการ หรอืสมรรถนะอืน่ ๆ  ถายงัไมเตม็แผนใหรบัเดก็นอกเขตพืน้ที่

บริการได 

18 ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöô18



 ๓.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

   ใหรบันกัเรยีนทีจ่บชัน้ประถมศึกษาปที ่๖ เขาเรยีน โดยสดัสวนการรบันกัเรยีน

และวิธีการคัดเลือกเปนไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ตองคํานึงถึง

โอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

การรบันกัเรยีน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มคีวามเปนธรรม สจุรติ 

โปรงใส ตรวจสอบได และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคลองกับแนวปฏิบัติการรับ

นกัเรียนของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั

   สําหรับการใชคะแนน O-NET ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน

 ๓.๔ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

   โรงเรียนเปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ใหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนตอ

ในสถานศึกษาเดิม ตามศักยภาพของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 

กรณีที่ยังมีนักเรียนไมเต็มแผนการรับนักเรียน ใหสามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได 

โดยสัดสวนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเปนไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียน

ของโรงเรียน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได และ

เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคลองกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพื้นท่ี

การศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

   สําหรับการใชคะแนน O-NET ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน
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 ๓.๕ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

   ๓.๕.๑ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งโรงเรียน และตามประกาศของโรงเรียน

   ๓.๕.๒ โรงเรียนที่จัดโครงการหองเรียนพิเศษ รับนักเรียนที่เปนไปตาม

วัตถุประสงค ของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบไว หากมีโรงเรียนที่ขอเปดใหมใหเปนไป

ตามแนวทางการเปดหองเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๓.๕.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ใหรับเด็กพิการทุกคน

ที่ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ตามประเภทความพิการและความสามารถของ

แตละโรงเรียน ทั้งนี้ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเขาถึงเด็กพิการท่ีตกหลน ท่ียังไมไดรับ

การศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน

   ๓.๕.๔ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส กรณีโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ๑๙ - ๕๗ (ยกเวนโรงเรยีนราชประชานเุคราะห ๔๔ 

จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนพิบูลประชาสรรค โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 

โรงเรียนฟาใสวิทยา และโรงเรียนเยาววิทย) ใหรับผูดอยโอกาสที่อยูในสภาวะยากลําบาก 

มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทั่วไป เนื่องจากประสบปญหาตาง ๆ  จําเปนตองไดรับ

ความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดเขาเรียนอยางเสมอภาค เปนธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับ

กอนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ตามสภาพเหตผุลและความจาํเปนรายบคุคล 

20 ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöô20



โดยไมใชผลการเรียนหรือการทดสอบเปนเกณฑในการตัดสิน ทั้งนี้ ใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหา

และเขาถึงเด็กดอยโอกาสที่ตกหลนที่ยังไมไดรับการศึกษาใหไดรับการศึกษาครบทุกคน 

   ๓.๕.๕ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหรับเด็กพิการเรียนรวม ทั้งระดับ

กอนประถมศกึษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ตามความพรอมของโรงเรยีน หากโรงเรยีน

ไมสามารถจัดการศึกษาได ใหประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ

ประจาํจงัหวัด หนวยงานทีจั่ดการศึกษาสาํหรบัเด็กพกิาร และสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

เพือ่จดัหาทีเ่รยีนใหเหมาะสมตอไป ใหสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประกาศรายช่ือโรงเรยีน

ที่จัดการเรียนรวมใหสาธารณชนทราบ 

 ๓.๖ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

   ใหโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ

กอนการพิจารณาและประกาศรายชือ่นกัเรยีนทีไ่ดรบัการพจิารณาตามความสามารถพเิศษ

ใหสาธารณชนทราบ
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 ๓.๗ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นวาโรงเรียนมีความ

จําเปนจะตองรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเขาเรียน ใหใชหลักเกณฑ ดังนี้

   (๑) นักเรียนที่อยู ในอุปการะของผู บริจาคที่ดินหรือสิ่งก อสรางเพื่อ

จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

   (๒) นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส

   (๓) นักเรยีนทีเ่ปนบตุรผูเสยีสละเพือ่ชาตหิรอืผูประสบภยัพบิตั ิทีต่องไดรบั

การสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

   (๔) นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น

   สําหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ขอขางตน หากโรงเรียนเห็นวา

มคีวามจาํเปน ใหเสนอคณะกรรมการรบันักเรยีนระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหความเหน็ชอบ 

โดยตองไดรับความเห็นชอบกอนประกาศรับสมัครนักเรียน

   ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร

รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไมเกินรอยละ ๒๐ 

ของแผนการรับนักเรียนทั่วไป โดยประกาศหลักเกณฑกอนการพิจารณาและประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่ไดรับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษใหสาธารณชนทราบ

 ๓.๘ ชวงเวลาการรับนักเรียน

   ใหนับวันเร่ิมตน คอื วนัแรกของการรบัสมคัรนกัเรยีน วนัสิน้สดุ คอื วนัมอบตวั

นกัเรียน ตามปฏทินิการรบันกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๖๔ ของการรบันกัเรยีนแตละประเภท

 ๓.๙ การขึ้นบัญชีสํารอง 

    ใหบัญชีผูสอบแขงขันสิ้นสุด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนที่หนึ่ง

ของปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๔. จํานวนนักเรียนตอหอง

 ๔.๑ โรงเรยีนทีจั่ดการศึกษาสาํหรบัเด็กปกติ หรอืจดัการศกึษาสาํหรบัผูดอยโอกาส

    ๔.๑.๑ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นกอนประถมศึกษา หองละไมเกิน ๓๐ คน 

    ๔.๑.๒ ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ หองละไมเกิน ๔๐ คน 

    ๔.๑.๓ ใหโรงเรยีนรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ และชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ 

หองละไมเกิน ๔๐ คน 

 ๔.๒ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ใหรับนักเรียนพิการหองละไมเกิน 

๑๐ คน 

 ๔.๓ โรงเรยีนทีจ่ดัการศึกษาดวยวตัถปุระสงคพิเศษ และโรงเรยีนทีม่หีองเรยีนพเิศษ

ใหมีจํานวนนักเรียนตอหองเปนไปตามประกาศที่ไดรับอนุมัติใหเปดเรียน 
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 ทั้งนี้ ในสวนของขอ ๔.๑.๓ กรณีที่มีความจําเปนตองรับนักเรียนมากกวา ๔๐ คน

และเพื่อเปนการสรางการรับรูแกนักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน

ไดรับทราบโดยทั่วกัน ใหโรงเรียนจัดทําแผนการรับนักเรียน เปน ๓ ระยะ ดังนี้

 ๑) ปการศึกษา ๒๕๖๔ กําหนดหองละไมเกิน ๔๐ คน 

  กรณีมีความจําเปนใหเพิ่มไดอีกหองละไมเกิน ๔ คน (รอยละ ๑๐)  

 ๒) ปการศึกษา ๒๕๖๕ กําหนดหองละไมเกิน ๔๐ คน

  กรณีมีความจําเปนใหเพิ่มไดอีกหองละไมเกิน ๒ คน (รอยละ ๕)

 ๓) ปการศึกษา ๒๕๖๖ กําหนดหองละไมเกิน ๔๐ คน 

  โดยไมใหเพิ่มจํานวนนักเรียนตอหอง 

 กรณีที่มีความจําเปนตองรับนักเรียนมากกวา ๔๐ คน ใหโรงเรียนเสนอ

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนใหความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดวยความยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยตอง

ไดรับความเห็นชอบกอนประกาศรับสมัครนักเรียน ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงคุณภาพในการจัด

การศกึษา และไมเปนอปุสรรคตอการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั และประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการศึกษา โดยใหคํานึงถึงผลกระทบกับจํานวนนักเรียนที่จะเกิดขึ้นกับ

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบขาง และโรงเรียนทุกสังกัดดวย

 ในกรณทีีม่ปีญหาเรือ่งการรบันักเรยีน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไมเปนไปตามประกาศนี้ 

ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาและมีอํานาจ

ในการตัดสินปญหาดังกลาวใหไดขอยุติ และรายงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        (นายอัมพร พินะสา) 

          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

 เนือ่งจากกระทรวงศึกษาธกิารไดมปีระกาศ เรือ่ง นโยบายการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจาก

การแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสถานศึกษาหลายแหงท่ีตอง

ปดทําการเรียนการสอนจากผลกระทบของการแพรกระจายของเชื้อโรค ประกอบกับ

กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายลดภาระใหแกนักเรยีน และลดความซํา้ซอนของการประเมนิ

ทางการศึกษา จึงไดยกเลิกประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในการทดสอบ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ท้ังนี้ การดําเนินการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ใหถือเปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ที่จะเขารับการทดสอบ

ตามความสมัครใจ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความเปนธรรม

และความเสมอภาคแกนกัเรยีนทกุคน สถานศกึษาทกุแหงมแีนวทางปฏบัิตทิีเ่ปนมาตรฐาน

เดียวกัน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง ในทางปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการ

รบันกัเรยีนระดบัโรงเรยีน จงึแกไขเพิม่เตมินโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบันกัเรยีน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
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 ๑. บทบาทขององคกรและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

  ๑.๑ ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ เปนขอ ๒.๔.๗ ของขอ ๒.๔ บทบาทของ

คณะกรรมการรบันกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง นโยบายและแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการรบันกัเรยีน สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปการศกึษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓

     “ขอ ๒.๔.๗ ใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

ระดบัโรงเรยีน ทีโ่รงเรยีนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแตละพืน้ที ่โดยใหผูอาํนวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง”

  ๑.๒ ใหเพิ่มขอความตอไปน้ี เปนขอ ๒.๕.๑๕ ของขอ ๒.๕ บทบาทของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

     “ขอ ๒.๕.๑๕ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตอ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา พจิารณาใหความเหน็ชอบและแตงตัง้”

  ๑.๓ ใหยกเลิกขอความ ขอ ๒.๘.๑ ของขอ ๒.๘ บทบาทของโรงเรียน 

ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใชขอความตอไปนี้แทน

     “ขอ ๒.๘.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 

ตามความเหมาะสมของบริบทแตละพื้นที่ ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอตอ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา พจิารณาใหความเหน็ชอบและแตงตัง้”
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 ๒. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

  ๒.๑ ใหยกเลกิขอความ วรรคสอง ของขอ ๓.๓ การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ ๑ ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใชขอความ

ตอไปนี้แทน

     “ไมนําผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

มาใชในการรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑” 

  ๒.๒ ใหยกเลกิขอความ วรรคสอง ของขอ ๓.๔ การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ ๔ ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหใชขอความ

ตอไปนี้แทน

     “ไมนําผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

มาใชในการรับนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔” 

  นอกนั้นคงเดิม

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                   (นายอัมพร พินะสา) 

                     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2564

หล
ักก

าร

การมีส่วนร่วม

การสร้างโอกาส
ที่เป็นธรรม

การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิผล

ปีการศึกษา 
2563
คณะกรรมการ

ศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)

คณะกรรมการ
รับนักเรียน
ระดับจังหวัด

คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

คณะกรรมการ
รับนักเรียน

ระดับโรงเรียน

โรงเรียน

ปีการศึกษา 
2564
คณะกรรมการ

ศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)

คณะกรรมการ
รับนักเรียน
ระดับจังหวัด

คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการ
รับนักเรียน

ระดับโรงเรียน

โรงเรียน

บทบาทองค์กรและคณะกรรมการ

การใช้ผลคะแนน 
O-NET

“ไม่น าผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้ นพื้นฐาน 
(O-NET) มาใช้ ในการ 
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้น ม.1 และ ม.4 ”

องค์ประกอบ
1. ผอ.เขตพื้นที่ฯ  ประธาน
2. รอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ

รองประธาน
3. ผอ.ร.ร. สังกัด 

สพฐ.ไม่เกิน 3 คน
กรรมการ

4. ผู้แทนหน่วยงานที่จัด  
การศึกษาในพื้นที่ 
ไม่เกิน 3  คน

กรรมการ
(โดยในจ านวนน้ี ให้มีผู้แทน
ท้องถ่ิน อย่างน้อย 1 คน)
5. ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

กรรมการและเลขานุการ

แน
วป

ฏิบ
ัติเก

ี่ยว
กับ

กา
รร

ับน
ักเร

ียน

ก่อนประถมศึกษา : ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะ
อ่ืน ๆ กรณีรับเ ด็กอายุ 3 ปีบริ บูรณ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ตามล าดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 : รับเด็กอายุย ่างเข้าปีที ่ 7 หรือจบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยห้ามสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการ หรือสมรรถนะอ่ืน ๆ 

มัธยมศึกษาปีที่  1 : รับเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยสัดส่วน
การรับและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : รับนักเรียนที่จบ ม.3  จาก ร.ร.เดิมทุกคนมีสิทธิ์
ที่จะเรียนต่อในสถานศึกษาเดิม ตามศักยภาพของนักเรียน และตาม
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยสัดส่วนการรับและวิธีการคัดเลือก
ให้ เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องตาม
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กศจ. 

จ านวนนักเรียนต่อห้อง
• ก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30 คน
• ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องละไม่เกิน 40 คน
• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 ห้องละไม่เกิน 40 คน (กรณีมีความจ าเป็น

ปีการศึกษา 2564 ให้เพิ่มได้ห้องละไม่เกิน 4 คน ปีการศึกษา 2565 ให้เพิ่มได้
ห้องละไม่เกิน 2 คน และปีการศึกษา 2566 ไม่ให้เพิ่มจ านวนนักเรียนต่อห้อง)

• โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการ 
ห้องละไม่เกิน 10 คน

• โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และท่ีมีห้องเรียนพิเศษ 
จ านวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนกรณีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน 

ปีการศึกษา 2564

ที่ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้เสนอคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและ
มีอ านาจในการตัดสินปัญหาให้ได้ข้อยุติ และรายงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ สพฐ. ทราบ

เง่ือนไขพิเศษ 4 ข้อ

• นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจัดตั้งโรงเรียน (ก่อนมีมติ ครม. 5 ก.พ. 2562)

• นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
• นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
• นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น

ไม่มี





สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
dataobec@gmail.com

www.obec.go.th
โทร. 0 2280-5530, 0 2288 5839-40


