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ิ
กพฐ.เห็นชอบประกาศนโยบายรับนักเรียนปี 55 คงหลักการเดม
ิ ท ร ภูมิ รัต น
ิ
นายชนภั
เลขาธการคณะกรรมการการศึ
ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
ิ กพฐ.) เปดเผยผลการประชุ
ิ
(เลขาธการ
มคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กพฐ.)
ิ นชอบ ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ วา่ ที่ประชุมมีมตเห็
ิ ติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี
พื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏบั
การศึกษา 2555 ตามที่ สพฐ.ได้นําเสนอโดยหลักการนโยบายการรับนักเรียนหลัก ๆ
เหมือนปี การศึกษา 2554 ซึ่งจะมีนโยบาย 12 ข้อ ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนทีม่ คี ุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็ นธรรม และเสมอ
ภาค 2.สนับสนุ นให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 3.ประกัน
โอกาสเด็กทีอ่ ยูใ่ นการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 4.ส่งเสริมและ
่ ง และได้รบั การพัฒนาอย่างเต็ม
สนับสนุ นให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
ศักยภาพ 5.ส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสม และได้รบั
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 6.ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การศึกษาตามความถนัด ความสนใจและ
เต็มตามศักยภาพ 7.สนับสนุ นให้สาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและ
ประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่ วยงานทีม่ บี ทบาทในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกสังกัด
และสนับสนุ นให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอื่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทัง้ นี้ ในการกําหนดแผนรับนักเรียนของรัฐ ให้คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
8.ส่งเสริมให้คณะกรรมการ สพป. และ สพป.
คณะกรรมการ สพม. และ สพม.
ดํา เนิ น การรับ นัก เรีย นภายในจัง หวัด ร่ ว มกัน และดูแ ลการรับ นั ก เรีย นให้เ ป็ น ไปด้ว ยความ
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เรียบร้อย
รวมทัง้ กําหนดแนวทางให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 9.สนับสนุนให้ สพป.แจ้งเด็ก เยาวชน และผูป้ กครองทีน่ กั เรียน
จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และ สพม.ทีน่ ักเรียนจะเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทราบล่วงหน้าเกีย่ วกับสถานทีเ่ รียน 10.ส่งเสริมให้ สพป.และ สพม.ติดตามและดูแลให้จาํ นวน
นักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 11.ส่งเสริมให้มกี ารประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนอย่างหลากหลายและ12.สนับสนุ นให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากเด็กที่ได้เข้า
เรียนแล้วแต่ไม่ให้รบั เงินบริจาคโดยมีเงือ่ นไขผูกพันกับการรับเข้าเรียน
สําหรับแนวทางการคัดเลือกนักเรียน โดยหลักการจะเหมือนเดิมแบ่งเป็ น ในเขตพืน้ ที่
บริการ ไม่เกิน ร้อยละ 50 และการรับนักเรียนทัวไป
่ ไม่เกินร้อยละ 50 ซึง่ ในทุกช่วงชัน้ จะยึด
หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูงหากมีผสู้ มัครเกินกว่าทีโ่ รงเรียนจะรับ
ได้ให้มกี ารจัดสรรโอกาสอย่างเป็ นธรรม ส่วนจะใช้วธิ กี ารจับฉลากหรือสอบคัดเลือกให้เป็ น
อํานาจของคณะกรรมการสถานศึกษากําหนด ส่วนการรับนักเรียนทัวไปที
่
่ใช้วธิ กี ารสอบ
คัดเลือก ชัน้ ม. 1 และ ม.4 ให้ใช้ผลการสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-Net) ร้อยละ 20
อย่างไรก็ตามจะมีขอ้ ยกเว้นโรงเรียนทีเ่ ปิ ดรับนักเรียนเฉพาะม.ปลาย จํานวน 9 แห่ง
ได้แ ก่ โรงเรีย นเตรีย มอุ ดมศึก ษา กรุ ง เทพมหานคร ,โรงเรีย นเตรีย มอุ ดมศึก ษา
จ.
นครศรีธรรมราช, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.พิษณุ โลก,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร
,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จ.ฉะเชิงเทรา,โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุร,ี
โรงเรียนน่ านประชาอุทศิ จ.น่ าน ,โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัช
วิทยาลัย เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น จึงกําหนดให้ใช้คะแนนO-Netในการ
คัดเลือกไม่เกินร้อยละ 20 และคะแนนสอบไม่เกินร้อยละ 80
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