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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

------------------------------------------------ 
 

  เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์           
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน       
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษา        
ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค          
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน            
ในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ    
ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชุดที่ ๕) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจ       
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 
  อาศัยนโยบายและแนวปฏิบัติของประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม           
จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๕ โดยมีหลักการดังนี้ 
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๑. หลักการ 
  ๑.๑ การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง     
เข้ามา  มีส่วนร่วมในการด าเนินรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๒ การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 
 ๑.๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อส าคัญ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการในการด าเนินการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคน
ได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ๑.๔ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 
 

๒. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์และหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้   
การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 
  ๒.๑ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

                ๒.๑.๑ พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                ๒.๑.๒ ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียน
เสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง  

 ๒.๑.๓ ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
ภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  

 ๒.๑.๔ ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้  

      ๒.๑.๕. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)   
ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเห็นชอบ 

     ๒.๑.๖ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม   

 



 
 
                                  - ๓ –  
 
      ๒.๑.๗ ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน 

วิธีการคัดเลือกนักเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๓.๖ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        

      ๒.๑.๘ ป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ได้ข้อยุติ 
  ๒.๒ บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ๒.๒.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนไม่เกิน 
๙ คน โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ คน และ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ          
งานรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๒.๒.๒ จัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
                          ๒.๒.๓ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
เป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒.๒.๔ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นขอบและแต่งตั้ง 
 ๒.๒.๕ รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง
เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๒.๒.๖ จัดท าส ามะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.๒.๗ ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
 ๒.๒.๘ ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพ้ืนที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน     
ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า  
                          ๒.๒.๙ ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ 
 ๒.๒.๑๐ ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน 
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 ๒.๒.๑๑ ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ    
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
 ๒.๒.๑๒ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด 
และจ านวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 
 ๒.๒.๑๓ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน 
ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
 ๒.๒.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสงคราม และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามล าดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก     
วันสิ้นสุดการรับนักเรียน 
 ๒.๒.๑๕ ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                      ๒.๓ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                            ๒.๓.๑ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ แผนการรับนักเรียน
ของโรงเรียน เพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามต่อไป 
                            ๒.๓.๒ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                   ๒.๔ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
                            ๒.๔.๑ กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน     
ของโรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ยกเว้นแผนการรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม                     
ให้ความเห็นชอบ  
                             ๒.๔.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                             ๒.๔.๓ ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน เป็นไป
ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
                             ๒.๔.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียน      
ให้ได้ข้อยุติ 
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                 ๒.๕ บทบาทของโรงเรียน 
  ๒.๕.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม ของบริบท
แต่ละพ้ืนที่ เสนอ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเสนอต่อ คณะกรรมการ                
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
                          ๒.๕.๒ จัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน            
ในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษ
และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง       
เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามล าดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยัง
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเห็นชอบ 
  ๒.๕.๓ จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และรายงาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
  ๒.๕.๔ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 
                           ๒.๕.๕ ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
  ๒.๕.๖ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โรงเรียนเอกชน 
ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
                          ๒.๕.๗ ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                           ๒.๕.๘ สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
        ๒.๕.๙ ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
                            ๒.๕.๑๐ ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และ
เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๓. แนวปฏิบัติ 
 ๓.๑ การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
  ให้รับเด็กอายุ ๔ – ๕ ปี ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ โดยห้ามสอบ        
วัดความสามารถทางวิชาการ ๆ 
  หากโรงเรียนมีความจ าเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ให้เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ตามล าดับ โดยห้ามสอบวัดความสามารถ            
ทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม         
ในการด าเนินการด้วย 

 ๓.๒ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

       ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็ม
แผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 

 ๓.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                           ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของโรงเรียน ต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้      
ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้มีความเป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียน    
ระดับโรงเรียน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

 ๓.๔ การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
    ๓.๔.๑ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 

และตามประกาศของโรงเรียน 
    ๓.๔.๒ โรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์         

ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

              ส าหรับสัดส่วนการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ ก าหนดให้ไม่เกิน
สัดส่วน ๒๐:๘๐ (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิ เศษอยู่แล้ว            
มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะประสงค์ด าเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนด ให้สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ    
ต่อห้องปกติได้ไม่เกิน ๔๐:๖๐ โดยให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 



 
                                           - ๗ – 
 
      ๓.๔.๓ โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถ          

เรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการ      
ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

      ๓.๔.๔ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสาน
กับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็ก พิการ และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรายชื่อ
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 

๓.๕ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ให้โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบ   

ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียน  
ที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

๓.๖ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้อง   

รับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน  

ซึ่งมีเง่ือนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
(๒)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
(๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสยีสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล 

เป็นพิเศษ  
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น     

ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ  
ก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน 

ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับ 
นักเรียนทั่วไป โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา  
ตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

 ๓.๗ ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
                             ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน  
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท  

          ๓.๘ การขึ้นบัญชีส ารอง 
                                    ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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