คู่มือ
การรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
ผู้รับผิดชอบ นางชัชฎา ศรีวิราช นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ระยะเวลา

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน

กระบวนการในการดาเนินงาน
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑.๒ กาหนดทิศทางการดาเนินงานการรับนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน
๑.๓ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔ ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและวางแผนการดาเนินงาน
๑.๕ ดาเนินการจัดทาสามะโนประชากร รายอายุตั้งแต่ ๓,๕ และ ๗ ปี ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนี้
- จัดทาหนังสือขอความร่วมมือ คัดลอกประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) ไปยัง ที่ว่าการอาเภอและเทศบาล
ทั้ง ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังทอง อาเภอเนินมะปราง และอาเภอบางกระทุ่ม
- คัดแยกประชากรวัยเรียน รายอายุ ตามพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด
- จัดทาแบบเก็บและสรุปข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียนรายอายุ แยกเป็นโรงเรียน ตาบล อาเภอ
ในโปรแกรม Excel
- จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ดาเนินการตรวจนับประชากรวัยเรียนรายอายุ ๓,๕ และ ๗ ปี ใน
เขตพื้นที่บริการและนาข้อมูลลงในโปรแกรมสามะโนประชากรวัยเรียน (Online)
๑.๖ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน
๑.๗ ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การนาเด็กในปกครองเข้าเรียน ให้โรงเรียน ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- จัดทาประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ
- จัดทาประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- จัดทาประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
- แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับนักเรียนตามประกาศฯและรายงานการรับนักเรียนลงในเว็บไซต์ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ แจ้งโรงเรียนรับฟังขั้นตอนการดาเนินการรับนักเรียนทางเว็บไซด์ OBEC E – MIS ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้กับครูที่รับผิดชอบ(สามะโนประชากรและการรายงานผล)
๑.๙ โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศ
๑.๑๐ โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ลงในเว็บไซต์รายงานการรับนักเรียน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๑๑ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๒ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
๑.๑๓ นาปัญหาและข้อเสนอแนะวางแผนพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ในปีการศึกษาต่อไป

-๒ระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะกล่าวแต่ส่วนที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการเท่านั้น ได้แก่
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
๔. จุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๕. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําใน
การศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหาร

จัดการกองทุน เป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มาตรา ๕๕
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา๖ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอานาจ
ผ่อนผันให้เด็ก เข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
-๓๔. จุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑. ด้านความมั่นคง
๒. ด้านการผลิตพัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๕. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
๕. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

นางชัชฎา ศรีวิราช

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

ขั้นตอนการให้บริการ
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
๑.๒ กาหนดทิศทางการดาเนินงานการรับนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน
๑.๓ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๔ ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและวางแผนการดาเนินงาน
๑.๕ ดาเนินการจัดทาสามะโนประชากร รายอายุตั้งแต่ ๓,๕ และ ๗ ปี ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนี้
- จัดทาหนังสือขอความร่วมมือ คัดลอกประชากรวัยเรียน (ทร.๑๔) ไปยัง ที่ว่าการอาเภอและเทศบาล
ทั้ง ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอวังทอง อาเภอเนินมะปราง และอาเภอบางกระทุ่ม
- คัดแยกประชากรวัยเรียน รายอายุ ตามพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด
- จัดทาแบบเก็บและสรุปข้อมูลสามะโนประชากรวัยเรียนรายอายุ แยกเป็นโรงเรียน ตาบล อาเภอ
ในโปรแกรม Excel

- จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ดาเนินการตรวจนับประชากรวัยเรียนรายอายุ ๓,๕ และ ๗ ปี ใน
เขตพื้นที่บริการและนาข้อมูลลงในโปรแกรมสามะโนประชากรวัยเรียน (Online)
๑.๖ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน
๑.๗ ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การนาเด็กในปกครองเข้าเรียน ให้โรงเรียน ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- จัดทาประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ
- จัดทาประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- จัดทาประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
- แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับนักเรียนตามประกาศฯและรายงานการรับนักเรียนลงในเว็บไซต์ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ แจ้งโรงเรียนรับฟังขั้นตอนการดาเนินการรับนักเรียนทางเว็บไซด์ OBEC E – MIS ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้กับครูที่รับผิดชอบ(สามะโนประชากรและการรายงานผล)
๑.๙ โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศ
๑.๑๐ โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ลงในเว็บไซต์รายงานการรับนักเรียน ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๑ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๒ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
๑.๑๓ นาปัญหาและข้อเสนอแนะวางแผนพัฒนาการดาเนินงานการรับนักเรียน ในปีการศึกษาต่อไป

