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รายงานการรบัฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 8/ 2560 
8  ธันวาคม  2560 เวลา  08.00 น. 

ณ  ห้องประชมุสีชมภ ูส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
6. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
7. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
8. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
9. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นายทองเจือ  โพธ์ิจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา(แทน) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1   ไปราชการ 
2.  นางมาลี  ไกรพรศักด์ิ  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   ไปราชการ 
3.  นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ       ลาพักผ่อน 
4.  นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์       ลาพักผ่อน 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
3.  นายศักดา  มียศ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

   นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พรอ้มด้วยรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference 
ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัดทีโ่รงเรียนบ้านห้วยสิงห์  อ.แม่สะเรยีง  จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมี นายบุญรักษ ์ 
ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 

1.  ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560  พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตรพ์ระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื” ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม  2560 เวลา 20.15 น. 
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สวสัดคีรับ พ่อแม่พีน้่องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
วนัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัส าคญัของชาติ เป็น  (1) วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2)  วนัชาติ และ (3) วนัพอ่แห่งชาติ 
          ซ่ึงเป็นวนัท่ีเราคนไทย จะไดร่้วมกนัร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  “ในหลวงรัชกาลท่ี 9” ท่ี
พระราชทานต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ผมขอเชิญชวนพ่ีนอ้งประชาชนคนไทยร่วมจิตนอ้มส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและรวมใจไทยทั้งชาติใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยกนัน าพา
ประเทศของเราไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืสืบไปนะครับ 
          นอกจากนั้น วนัท่ี 5 ธนัวาคม นบัวา่มีความส าคญัต่อปวงมนุษยชาติ โดยองคก์ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นะครับ ก าหนดใหเ้ป็น “วนัดินโลก” (World Soil Day)/ ตามวนัคลา้ย
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ “ในหลวงรัชกาลท่ี 9”เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองคด์ว้ย ทรงเป็นผูน้  า
ในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ไดเ้ขา้
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย “รางวลันกัวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The 
Humanitarian Soil Scientist) แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและความส าคญัของทรัพยากรดินท่ีมีต่อความมัน่คง
ทางอาหารของโลกอยา่งมาก ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
          เน่ืองในโอกาสส าคญัดงักล่าวน้ีผมขออญัเชิญพระราชด ารัสอนัทรงคุณค่า เป็น “ศาสตร์
พระราชา”     ท่ีพระราชทานไวเ้ป็นมรดกทางปัญญาแก่ปวงชนชาวไทย ไดน้อ้มน าไปไปคิดและปฏิบติั เพื่อ
เป็นประโยชนต่์อประเทศชาติ และเป็นสิริมงคลแก่ตน ดงัน้ี... 
“บา้นเมืองของเราก าลงัตอ้งการ การปรับปรุงและการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ  ทางท่ีเราจะช่วยกนั ไดก้็คือการ
ท่ีท าความคิดใหถู้กและแน่วแน่  ในอนัท่ีจะยดึถือประโยชนข์องบา้นเมืองเป็นท่ีหมาย ตอ้งเพลาการคิดถึง
ประโยชนเ์ฉพาะตวั และความขดัแยง้กนัในส่ิงท่ีมิใช่สาระลง”  เป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2543 
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          ทั้งน้ี “7 ทศวรรษ แห่งการพฒันาประเทศ” ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทรงให้
ความส าคญักบัคนในฐานะท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการพฒันา ทรงเนน้การบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข และยกระดบั
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน โดยเร่ิมตน้จากพ้ืนฐานเดิมท่ีมีอยูก่่อน แลว้ค่อยๆ สร้างเสริมให้
กา้วหนา้มัน่คงข้ึนเป็นล าดบั ส าหรับเป็นรากฐานท่ีจะรองรับความเจริญกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม อนัเป็นผลจากการพฒันา เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง อนัเป็น
พ้ืนฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
          ส่ิงส าคญัท่ีรัฐบาลน้ีมองเห็นคือ ในเร่ืองของการพฒันาการเรียนรู้ ทุกคนตอ้งเขา้ใจถึง หลกัการและ
เหตุผล แลว้รับฟังขอ้มูลอนัเป็นประโยชน ์ส่วนการท่ีจะเขา้ใจ หรือไม่เขา้ใจอยา่งไรกต็ามนั้นกค็งตอ้งหารือกนั
ต่อไป หาขอ้มูลเพ่ิมเติม ไม่อยา่งนั้นกข็ดัแยง้กนัไปทุกเร่ือง เดินหนา้ไปไม่ไดเ้หมือนเดิม 
          รัฐบาลก าหนดนโยบาย ท าไดห้มดเพราะท่านตอ้งช่วยผมในการท าความเขา้ใจกบัประชาชน   ท่าน
อาจจะรู้ทั้งสองดา้น  ตวัท่านเองดว้ย ประชาชนดว้ย วนัน้ีอยา่เพ่ิงไปสนใจเร่ืองจะยบุ ไม่ยบุ อะไรต่าง ๆ เพราะ
เห็นส่ือเขียนแต่เร่ืองพวกน้ี  ไม่เขียนเร่ืองดี ๆ  ขอ้เทจ็จริงมากมายไป ซ่ึงผมก าลงัท าทุกอนั  ปรับทั้งระบบ
ราชการ ระเบียบราชการ การบริหารราชการ  ทั้งโครงสร้าง  ทั้งขอ้กฎหมาย  การท างาน  การประเมินผล  ซ่ึง
เหล่าน้ีตอ้งน าไปใชก้บั อปท. ทอ้งถ่ินดว้ย  มาตรฐานถา้ยงัไม่ได ้ท่านกต็อ้งปรับปรุงตวั  ไม่อยา่งนั้นถึงเวลาก็
เป็นปัญหาอีก  เลือกมาจากประชาชน  กต็อ้งท างานใหป้ระชาชนท่ีเขาเลือกท่านมาใหไ้ด ้ฉะนั้นการ
ด าเนินการส่วนใหญ่หน่วยงานกต็อ้งท าตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่อยา่งนั้นประชาชนฟังขา้ง
เดียวไม่ได ้ ฟังผม  เช่ือผม ขา้งเดียวกไ็ม่ไดอี้ก   ฟังแกนน าอยา่งเดียวหรือผูน้  าการประทว้ง กไ็ม่ไดอี้ก ตอ้งฟัง
สองอยา่งแลว้มาพินิจพิเคราะห์กนัใหดี้  ประชาชนในพ้ืนท่ีก็ตอ้งหาเหตุและผลมาช้ีแจงกนั  ช่วยรัฐบาล
ดว้ย   เห็นดว้ยกช่็วยรัฐบาล  ไม่เห็นดว้ยกฟั็งทั้งรัฐบาล และฟังผูไ้ม่เห็นดว้ย  ทุกคนตอ้งยอมรับในเหตุผลซ่ึง
กนัและกนั  นัน่คือหลกัการประชาธิปไตย  อยา่ใหใ้ครน าพาไปสู่ความขดัแยง้  ประทว้งเดินขบวนเกิดการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย ทุกคนกเ็ดือดร้อนไปหมด เจา้หนา้ท่ี ประชาชน สงัคม และทา้ยสุดกลบัมาท่ีรัฐบาล ภาครัฐ 
เป็นจ าเลยทุกคร้ัง เพราะฉะนั้นกย็อ้นกลบัไปดูสาเหตุสิ แต่ไม่ใช่วา่ไม่ตอ้งการคิดอะไรเลย ผมพดูมาตลอด แต่
ท่านไม่เคยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี สาระเหล่าน้ีไม่มีเลย ผมขอร้องส่ือโซเชียลท่ีไม่เขา้ใจ ท่ีเขา้ใจกมี็ แต่
บางคร้ังกมี็เหตุมีผลวา่ท าไมถึงไม่เขียน ผมใหข้อ้มูลไปหลายอยา่งกไ็ม่ไดเ้ผยแพร่ออกมา แต่เวลามีขอ้บกพร่อง
อะไรเลก็นอ้ย ท่านกตี็ทุกวนัแลว้ไดอ้ะไรผมกอ็ยากจะถาม ประเทศกไ็ม่ได ้ประชาชนกไ็ม่ได ้ไดข้ายส่ือโซ
เชียล เท่านั้นเอง มีแค่นั้น แลว้จะไปไดอ้ยา่งไร ขอใหมี้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงอยา่งพอเพียง อยา่ใชค้วามรู้สึกตดัสิน
อยา่งเดียวจากส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีไดย้นิ เพราะจะท าใหปั้ญหาขยายตวัยุง่เหยงิไปหมด ตอ้งช่วยกนั สร้างความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั 
          โครงการใดกต็าม ท่ีมีปัญหามายาวนานหลายโครงการท่ีเสนอมาแลว้กท็  าไม่ได ้ยอ้นกลบัไปดู อยา่งท่ี
ผมพดูไวว้า่ ดูสาเหตุก่อนตั้งแต่ตน้วา่ ท าไมถึงท าไม่ได ้ใหญ่เกินไปหรือไม่ ซอยยอ่ยใหเ้ลก็ลงมาไดห้รือไม่ ท า
ในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนจะไดป้ระโยชนใ์นระยะแรกไดม้ัย๊ แลว้ท่ีเหลือเขาอาจเห็นวา่ ท าแลว้ดีเขากย็อมใหท้ าต่อ 
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เพราะบางทีโครงการขนาดใหญ่ทีเดียว อนัน้ีมีขอ้ยกเวน้ บางโครงการเก่ียวกบัเร่ืองทางน ้า การระบายน ้า อะไร
เหล่าน้ีกจ็  าเป็นตอ้งท าใหค้รบทั้งระบบ ท าเป็นตอน ๆ บางทีก็ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไปท าตรงไหนท่ีมนัท าไดก่้อน 
ตรงไหนท าไม่ไดก้อ็าจจะตอ้งเดือดร้อนไปก่อน เป็นเร่ืองของประชามติ เร่ืองของพ้ืนท่ีเอง ไม่ใช่เป็นของ
รัฐบาล รัฐบาลกท็ าใหทุ้กท่ี แต่ท าไม่ได ้ขั้นตอนมีอยู ่ประชาชนตอ้งเขา้ใจ แลว้กย็นิยอม เราจะตอ้งไม่ปล่อย
ปละละเลย ไม่ท าความเขา้ใจล่วงหนา้ ขอ้มูลไม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยัทุกแง่มุม ดา้นเทคนิค เทคโนโลย ีขอ้
เปรียบเทียบ วนัน้ีท าท่ีไหนไดบ้า้ง วนัน้ีกอ็ยากจะกราบเรียนวา่โรงไฟฟ้าถ่านหินห่างจากเราไม่ถึง 10 กม.  อยู่
ท่ีประเทศเพ่ือนบา้นเรา เขาสร้างโรงงานลิกไนทอ์ยู ่ขนาดใหญ่ดว้ย แลว้ท าไม เขาเดือดร้อนเหรอ ไม่เหมือน
เราหรือ เทคโนโลยใีชไ้ม่ไดห้รือไง ตอ้งตามไปดู กข็อใหช้ดัเจนในเร่ืองของการลงนาม การท าสญัญา  TOR 
ต่างๆ จะตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบ ใหดู้แลประชาชนในพ้ืนท่ีทั้งรอบพ้ืนท่ีของโรงงาน โรงไฟฟ้าอะไรก็
แลว้แต่ แลว้กผ็ูเ้ดือดร้อนต่าง ๆ ในการขยายพ้ืนท่ี หรือแมก้ระทัง่การใชพ้ื้นท่ีในการท า ถา้มีอะไรท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งยา้ยกใ็หอ้ยูต่่อไปไดม้ัย๊ บางทีถา้เคลียร์ทั้งหมดกเ็กิดปัญหา สถานท่ีราชการบา้ง โรงเรียนบา้ง ท า
อยา่งไรจะอยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบ ใหมี้การขยบัขยายนอ้ยท่ีสุด 
          เพราะฉะนั้น เราอยา่ไปใหค้วามส าคญักบัการท า EIA อยา่งเดียว ในขั้นตอน ในพ้ืนท่ีตรงอ่ืนท่านไม่
สร้างความเขา้ใจเลย ประชาชนกไ็ม่ทราบท่ีมาท่ีไป ความคืบหนา้ มีการพฒันามาอยา่งไร อยูใ่นขั้นตอนไหน
ไม่รู้เลย พอประทว้งกนัไป รัฐบาลกถู็กมองวา่ไม่ไวว้างใจอยูเ่สมอ ผมไม่ทราบวา่จะท าไปท าไมส่ือต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เอาสาระไปเสนอดว้ย 
          วนันั้นผมส่งเอกสารไปเร่ืองเทคโนโลย ีเร่ืองท่ีเขาสงสยัต่าง ๆ ผมไม่เห็นเขาออกใหผ้มสกัส่ือหน่ึงเลย 
ผมส่งเป็นเอกสารไปเลย หลงั ๆ ผมส่งบนัทึกไปเลยวา่ ผมส่งไปใหใ้คร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร แต่ถา้มีปัญหา
ทีหลงัท่านตอ้งคุยกบัผมแลว้ทีน้ี ผมใหไ้ปแลว้ แลว้ท่านยงัไปเขียนอยา่งเดิมอีก ใชไ้ม่ไดน้ะ ใครท ากแ็ลว้แต่ 
ผมไม่ไดโ้ทษใคร เพราะฉะนั้นเราตอ้งท าใหเ้กิดความเป็นธรรมใหไ้ด ้ประชาชนมีความพึงพอใจ คือหลกัการ 
รัฐบาลน้ีท าอะไรก็ตามประชาชนพึงพอใจ แลว้กท็  าใหป้ระเทศชาติ มัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยนื 

สุดท้ายนี ้
          ถา้เราไม่ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ไม่ร่วมกนัปฏิรูปในวนัน้ี จะไปรอปฏิรูปวนัหนา้รับรองไม่ไดเ้กิดครับ 
ฉะนั้นวนัน้ีเราตอ้งเร่งหนัหนา้เขา้หากนั พดูคุยกนั เสนอปัญหาต่าง ๆ โดยใชช่้องทาง  วิธีการท่ีถูกตอ้ง ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตอ้งค านึงถึงทั้งหมด อยา่ไปกดดนัเจา้หนา้ท่ี เขากมี็หนา้ท่ีของเขา เจา้หนา้ท่ีเองกต็อ้ง
ระมดัระวงัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไม่เร่ิมด าเนินการท าอะไรก่อน ใหเ้ป็นไปตาม
ขั้นตอน เพราะหลาย ๆ อยา่งเป็นหลกัการของประชาธิปไตย หลกัการของสิทธิมนุษยชน แต่ประเทศเรานั้น 
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบา้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นกต็อ้งมาช่วยกนัคิดตรงน้ี เอาคนละเร่ืองราวมาปะทะกนั
ทั้งหมด ก็ไปไม่ไดค้วามเดือดร้อนของพ่ีนอ้งประชาชนในเร่ืองเหล่าน้ี ท่ีมีมานานแลว้หลายสิบปี วนัน้ีผมรับรู้
ขอ้มูลมากมายมหาศาล ผมกอ็ยากจะขบัเคล่ือนใหไ้ด ้แต่ถา้ไม่ไดก้็ไม่รู้จะท าอยา่งไรเหมือนกนั เพราะฉะนั้น
อยา่มาเช่ือมโยงกนัทุกปัญหา กก็ลบัไปท่ีเดิมทั้งหมด กก็ลบัมาท่ีรัฐบาลน้ีไม่ท าอะไร มีคนเดือดร้อน มีคน
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ตอ้งการ มีคนไม่ตอ้งการ ประชาธิปไตยอยูต่รงไหน เสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนนอ้ยจะท ากนัอยา่งไร ไม่อยาก
ใหม้องวา่กฎหมายไม่เป็นธรรม มีผูไ้ม่ประสงคดี์อยูด่ว้ยตอนน้ี บา้นเมืองสงบสุขไม่ได ้เราจะปล่อยปละละเลย
ใหมี้การละเมิดกฎหมายอีกต่อไปไม่ไดแ้ลว้ วนัหนา้ก็จะเกิดข้ึนอีก เป็นตวัอยา่งมาแลว้ อะไรท่ีแกไ้ดใ้นพ้ืนท่ีก็
แกไ้ป ถา้แกไ้ม่ไดเ้กินความสามารถกส่็งมาถึงรัฐบาล ถึงกระทรวง ถึงผม ตอ้งเป็นอยา่งนั้นทุกเร่ือง ยาง ขา้ว 
พืชเกษตร พลงังาน ไม่เคยละเลย ผมไม่เคยท้ิงใครไวข้า้งหลงั หรือหมกัหมมปัญหาไว ้ผมกเ็อาท่ีหมกัหมมไว้
ข้ึนมาแกทุ้กอนั กย็ากบา้ง ง่ายบา้ง 
          ฉะนั้นขอร้องอยา่ประทว้งกนัอีกเลย ต่อไปก็เป็นเร่ืองส าคญั เร่ืองการสร้างช่องทางการส่ือสารระหวา่ง
รัฐกบัประชาชน ตอ้งท าใหถู้กตอ้ง ผมกห็วงัในส่ือในโซเชียลต่าง ๆ ผมกเ็ปิดกวา้งทุกอยา่ง ผมพดูกพ็ดู ส่วน
ส าคญักมี็ หน่วยงานกมี็ เอามาแลว้บางทีกก็รุณาแจง้ประชาชนดว้ยวา่รับเร่ืองมาแลว้ท าอะไรต่อ เช่น ศูนย์
ติดตามเร่ืองการทุจริต หลายร้อยคดีกน็ าสู่ขบวนการ ยติุธรรมไปแลว้ เพียงแต่วา่บางอยา่ง ประกาศออกไป
ไม่ได ้กมี็ทั้งมีการทุจริตเลก็ ๆ นอ้ย ๆ บา้ง ใหญ่บา้ง กลางบา้ง กน็ าเขา้ขบวนการตรวจสอบทั้งหมด ไม่ใช่วา่
เงียบไป  กย็งัท าอยูท่ ั้งหมด ศูนยด์  ารงธรรม ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน ศูนยป์ราบปรามยาเสพติด เร่ืองของการ
ปราบปรามผูมี้อิทธิพล กท็  าทั้งหมด เพียงแต่วา่ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการรายงาน หรือมีการช้ีแจงสงัคม
ใหป้ระชาชนทราบ วา่ผลงานท าอะไรไปแลว้บา้ง ต ารวจท าอะไร คสช.ท าอะไร รัฐบาลท าอะไร 
          ผมเองกพ็ดูมากแลว้ กระทรวง หน่วยงานท่ีลงรายละเอียดกต็อ้งออกมาพดูบา้ง  ท่ีผมพดูมาทั้งหมดน้ี
ผมตอ้งการส่ือสารทั้งประชาชนและขา้ราชการดว้ย ตอ้งปรับปรุงทั้งหมดในเร่ืองของการสร้างความเขา้ใจ จะ
ไดไ้ม่เกิดความขดัแยง้ ความรุนแรงเกิดข้ึน ลดความน่าเช่ือถือ ท าลายภาพลกัษณ์ทั้งหมด อะไรท่ีผมตอ้งแกไ้ข 
ผมแกข้องผม ถา้มากดดนัผมมาก ๆ กต็อ้งช่วยกนัแก ้ตอ้งสนใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงไปสู่
ประชาธิปไตยในอนาคต กข็อใหทุ้กคนไดใ้ชเ้วลาท่ีมีอยูไ่ดเ้ตรียมการท่ีจะไปสู่ขบวนการประชาธิปไตยให้
สมบูรณ์ เตรียมปฏิรูปขั้นตน้ใหไ้ด ้สร้างมาตรการในการแกปั้ญหาใหแ้ก่เกษตรกร ผูมี้รายไดน้อ้ยใหไ้ด ้ปฏิรูป
ยทุธศาสตร์ชาติ หลายอยา่งท ามาแลว้ 2-3 อยา่งน่ีท ามาหมดแลว้ ท าเลก็ ท านอ้ย ท ากลาง ท าใหญ่ ท่ีใหญ่ ๆ ก็
ตอ้งใชเ้วลาในการท าต่อไป ถึงตอ้งมีระยะเวลาในการท าตั้งหลายปี ท าต่อเน่ือง ไม่ใช่เปล่ียนแปลงไม่ได ้
เปล่ียนแปลงไดท้ั้งหมด เพียงแต่เราตอ้งปรับวิธีการบริหารจดัการ ขจดักฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค สร้างความ
เขม้แขง็ในทุกมิติ ช่วงน้ีผมขอร้องวา่ขอใหทุ้กคนช่วยกนัรักษาความมีเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงจะท าให้
เศรษฐกิจต่าง ๆ ดีข้ึนตามล าดบั ความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และลดความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ี
อาจจะเตม็ไปดว้ยเจตนาบริสุทธ์ิ และอาจจะไม่บริสุทธ์ิ สร้างภาพออกไปกส็ร้างผลกระทบกบัประเทศถา้ไม่
บริสุทธ์ิ โดยท่ีไม่ค านึงถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ทุกอยา่งไปไม่ไดห้มดเลย ฉะนั้นการบงัคบัใชก้ฎหมายก็
ตอ้งระวงั อยา่ปล่อยปละละเลย อยา่ท าอะไรท่ีเกินกวา่เหตุ กข็อใหทุ้กคน ช่วยกนัระมดัระวงัในเร่ืองของ
กฎหมายดว้ย ท่ีผา่นมาไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยเรียนรู้กฎหมาย ไม่ชอบ แต่ไม่ไดอ้ยูแ่บบไม่มีกฎหมายไม่ได ้กรณี
ท่ีมีนกัการเมืองออกมาเคล่ือนไหว มีการพดูจาใหร้้าย สร้างวาทกรรม 
          ผมถือวา่บางอยา่ง ฉวยโอกาส เพราะจะน าไปสู่ความขดัแยง้ในสงัคม ขยายความขดัแยง้โดยไม่จ าเป็น 
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บางเร่ืองกไ็ม่ใช่ สร้างความชิงชงัใหก้บัรัฐบาลและ คสช. ในขณะท่ีหลายคนยงัมีคดีติดตวัอยู ่ตวัเองกไ็ป
เตรียมการสู้คดี แต่อยา่ออกมาพยายามพดูใหส้งัคมเช่ือในส่ิงท่ีตนเองพดู ประชาชนตอ้งเรียนรู้วา่จะฟังเขา
หรือไม่ คนเหล่าน้ี บางคนกไ็ม่น่าจะฟัง เพราะฉะนั้นผมไม่อยากไปต่อลอ้ต่อเถียงดว้ย หลายคนกอ็อกมาพดู
เหมือนกบัจะท้ิงอุดมการณ์ของตวัเอง จะท าอะไรก็ไดเ้พ่ือจะไดก้ลบัมาสู่อ  านาจอีกคร้ัง อะไรท านองน้ี หรือมา
ป้องกนัผม ป้องกนั คสช. ในการจะอยูต่่อ รักษาอ านาจ ยงัไม่ถึงเวลานั้นเลย ท่านมาพดูอะไรตอนน้ี แลว้
อุดมการณ์ท่านอยูต่รงไหน ท่านอยา่มาแกต้วั จะรวมกนั หรือจะแยกกนักแ็ลว้แต่ จะตีใครกตี็ ผมไม่ไปร่วมกบั
ท่านอยูแ่ลว้ตอนน้ี สงัคมตอ้งรู้เท่าทนั ทุกรัฐบาลท่ีผา่นมากเ็ป็นตวัอยา่งอยูแ่ลว้ ผมไม่ไดไ้ปใหร้้าย อะไรท่ีดีผม
กท็ าต่อให ้อะไรท่ีไม่ดีผมกป็รับแกใ้ห ้แต่ท่านกลบัมารุม ระดม มาเล่นงานรัฐบาลท่ีก าลงัแกไ้ขอยู ่แลว้
ประชาชนกส็บัสน อลม่านไปหมด ฉะนั้นกข็อใหล้งราย ละเอียดกนับา้งวา่รัฐบาลท าโน่น ท าน่ีไม่ดี แลว้ท่าน
จะใหท้ าอยา่งไรถา้ไม่พดูเลย จะเกบ็ไวห้าเสียงหรืออยา่งไร ยงัไม่ใช่เวลาตอนนั้น แลว้หาเสียงแบบเดิมๆ ผมวา่
กไ็ม่ไดแ้ลว้ พดูอะไรท่ีไม่ใชข้อ้เทจ็จริงไม่ไดแ้ลว้ก็ท าไม่ได ้แลว้ก็มีปัญหาอีก ผมไม่ปล่อยใหเ้ป็นอยา่งนั้นอีก
ต่อไป ในเร่ืองการหาเสียงกเ็ป็นเร่ืองของ สนช.  เป็นเร่ืองของฝ่ายกฎหมายท่ีตอ้งแกปั้ญหาตรงน้ีใหผ้ม เพราะ
ส่ิงหน่ึงท่ีมีปัญหาคือการสร้างค่านิยม การสร้างความเขา้ใจท่ีผิด ๆ ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยกเ็ลือกอยูแ่ลว้ บอก
วา่จะท าใหร้าคาเท่าน้ีเท่านั้นกเ็ป็นไปไม่ได ้ตอ้งดูวา่ท่านจะท าดว้ยวิธีการไหน นัน่คือส่ิงท่ีจะตอ้งเตรียม เอา
เวลาช่วงน้ีไปเตรียมส่ิงเหล่าน้ีมากกวา่ท่ีจะมาท าลายผม กฝ็ากคนท่ีดูแลดว้ยแลว้กนั ดูแลรัฐบาล คสช.บา้ง อยา่
คลอ้ยตามส่ิงท่ีไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง ทุกอยา่งจะไดก้ลบัไปเหมือนเดิม 
           ขอบคุณครับ วนัน้ีผมพดูหลายเร่ือง ผมไม่ไดม้าแกต้วัอะไรกบัท่าน ผมเพียงแต่มาท าความเขา้ใจกบั
ท่าน อะไรท่ีผิด-ถูก อะไรท่ีผมท าดี ไม่ดี ผมตอ้งขอโทษทุกคร้ัง และอยา่น าไปขยายความ จะท าใหบ้านปลาย
ไปอีก ผมจบแลว้คือจบ ผมกดู็แลเท่าท่ีสามารถดูแลได ้

 
2.  ดร. บุญรักษ ์ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ 

ประชุม พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ที่โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ ได้กล่าว
ขอบคุณสื่อมวลชนส่วนกลาง สื่อมวลชนท้องถิ่น ผอ.สพท.ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ขอบคณุคณะครูและ
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นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ทีใ่ห้ความร่วมมือ  ท าให้การประชุม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ประสบผลส าเร็จ
เป็นอย่างดี 

3. เนน้ย้ าวันที่ 5 ธันวาคม  ของทุกป ีเป็นวันส าคัญของชาติ เป็น  (1) วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2)  วันชาติ และ (3) วันพ่อ
แห่งชาติ 
          ซึ่งเป็นวันที่เราคนไทย จะได้ร่วมกันร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่
พระราชทานต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ผมขอเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนคนไทยร่วมจิตน้อมส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและรวมใจไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยกันน าพาประเทศ
ของเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป  สิ่งที่ควรน้อมน ามาปฏิบัติงานคือ เราต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว โดย
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

 
4. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สพฐ. จะเน้นย้ าปฏิบัติให้เป็นจริงให้ได้  โดยเน้นการลงพื้นที่จริง 

เพื่อดูสภาพความเป็นจริง และน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด    
ยกตัวอย่างเช่น  โรงเรียนบ้านห้วยสวรรค์น้อย  เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้าน DLIT  โรงเรียนแม่ลิด  เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้าน PLC  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน  โรงเรียนต้นแบบด้าน การเรียนรวม  โดยน านักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะมา
เรียนรวม  ทั้งนี้  เราได้แบ่งสายออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 5 สาย และได้เข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
สรุป จากการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1. โรงเรียนพักนอน  ควรมีทั้งหมดกี่แห่ง เพื่อให้เพียงพอกับนักเรียนชาวเขา  
2. ส่งเสริมการจัดการด้านพักนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องพักนอนฯ 
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5.  คาราวานรนิน้ าใจ ช่วยภัยหนาว  
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยขบวน
คาราวานโครงการรินน้ าใจ ชว่ยภัยหนาว ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ มี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมปล่อยขบวนคาราวาน ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
  

 



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  8 /  2560                                                                    หน้า 9 

 
ทั้งนี้  ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ท าให้โครงการน้ี ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

6. ผลกระทบจากอุทกภัย 
สพฐ. ได้ส่งทีมเข้าลงตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ของภาคใต้            

จ านวน   7 สายด้วยกันโดยน าเงินที่ สพท.ทั่วประเทศช่วยเหลือมา  ลงไปช่วยพี่น้องชาวการศึกษาภาคใต้             
ทั้งนี้  อยากให ้สพท.รีบน าเงินดังกล่าวลงไปช่วยโรงเรียน นักเรียนที่ได้รบัผลกระทบในครั้งนี้โดยเร็ว โดยทั้งนีพ้บ
โรงเรียนในภาคใต้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 11 จังหวัด 26 เขตพ้ืนที่โรงเรียนเสียหาย 945 โรง จ านวนนักเรียน
ได้รับผลกระทบ 41,067 คน   

7.  การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจ าเปน็หรือมเีหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560   
ตาม ว.16 

โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่  22 – 28  พฤศจิกายน  2560  

 จ านวน  56  กลุ่มวิชา  มีอัตราว่างบรรจุได้    4,680  อัตรา ดังนี้ 

-  พื้นที่ปกติ 4,527   อัตรา 
- ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ   182  อัตรา 
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้              153  อัตรา 

โดยมีผู้สมัครทัว่ประเทศ  19,198  คน 

เรียงล าดับผู้สมัครมากทีสุ่ด  จ านวน  5  จงัหวัด ดังนี้ 

-  นครราชสีมา  จ านวน   1,044 คน 
- สกลนคร  จ านวน    783  คน 
- บุรีรัมย ์  จ านวน    756  คน 
- อุบลราชธานี  จ านวน    707  คน 
- สุรินทร ์  จ านวน    683  คน 

8.  การสอบศึกษานิเทศก์  รับสมัครวันที่  9 – 15  มกราคม  2561  สอบ วันที่  10  กุมภาพันธ์  2561 
9. การสอบบุคลาคการ 38 ค. (2)  เปิดรับสมัคร  วันที ่ 1 – 8  มีนาคม  2561  สอบวันที่  24 – 25  

มีนาคม  2561  โดยผู้ที่มีสิทธิส์มัครสอบได้แก่  บุคลากรที่เป็นอัตราจ้างในสพท.และอัตราจ้างในโรงเรียน 
และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 

10. สพฐ.จัดรายการ สัญจร  เหมือนที่มาจัดทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้  โดยยึดสโลแกนที่ว่า  “โรงเรียน 
คุณครู และนักเรียนอยู่ไหน เราพร้อมที่จะลงไปหาท่าน” 

11. การรับนักเรียน   
นโยบาย 

 1.  ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค 

 2.สนับสนุนใหเ้ด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 

 3.  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผูด้้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 5.  ส่งเสริมผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

 6.  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 

 7.  ส่งเสรมิใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
สนับสนุนการด าเนินการรับนกัเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ดังนี ้ 

  7.1  สนับสนุนให้ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรบันักเรยีนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดและสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการก าหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐ ใหค้ านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือ
สถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย 

  7.2  ส่งเสริมใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
ด าเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนด
แนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

  7.3  สนบัสนนุให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะ
เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะ
เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน 

  7.4  ส่งเสริมใหส้ านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
ติดตามและดแูลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

  7.5  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรบันักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง 
สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน 

     7.6  สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้า
เรียน 
    7.7  ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
วิธีการ 

 คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ 
รับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนดแนวปฏบิัติการรับนักเรียนของส านักงาน 
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา และด าเนนิการให้โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 1.  ชั้นก่อนประถมศึกษา 

  1.1  ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม 
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  1.2  ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 - 5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  
กรณีที่มีผู้สมัครเกนิจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ในการก าหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมศึกษา  
อายุ ๓ ปี ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา หรือศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่น 

  1.3  สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ ากว่า 3 ปี เขา้เรียน 

  1.4  ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง 

 2.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
     2.1  ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศกึษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ครบทุกคนตามความเหมาะสม 

  2.2  ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาช้ันก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทกุคน โดยไม่มกีารสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการ 
จับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน 

3.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
    3.1  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส ารวจ

รายช่ือนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  และจ านวนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา 2561  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยค านึงถึงหลักการใหน้ักเรียนได้เรียนใกล้
บ้าน 
                   3.2  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนและผู้ปกครองเย่ียมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส   
                   3.3  ให้โรงเรยีนก าหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจ านวนนักเรียน  ในเขตพื้นที่บริการที่จะ
เปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

              3.4  โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน  ถ้ายังไม่เต็มให้รับ
เด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

  ในกรณีที่คณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศกึษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบ
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 70  (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30   โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบทีใ่ช้
ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเปน็ร้อยละ 70   (1) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 30 เพือ่ให้สอดคล้องกับประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

               3.5  โรงเรียนที่มอีัตราการแข่งขันสูงมีจ านวนผู้สมัครเกินกว่าจ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้
จ านวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียน 
ของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ก าหนดสดัส่วนการรับนักเรียน ดังนี ้

  1)   การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยวิธีการ  
จับฉลาก ในกรณี มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 40 ให้รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียน 
ทุกคน และน าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ  2) จนครบจ านวนที่ประกาศรับ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ขอ้สอบของโรงเรียนร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดย
ค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  (2) 
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29มกราคม 2559  เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้น
พื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมี
โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจ าต าบล และโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ รองรับ
นักเรียนทีส่อบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  2)   การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ)  

   ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60 โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  

   (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70   

   (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 

   โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนน
เป็นร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

   3)    การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

   การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศลิปะ เป็นต้นให้โรงเรียนก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนการรับนักเรียน โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนกัเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน  
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   4)  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

   ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรยีนของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังน้ี     

   (1)  นักเรียนทีไ่ด้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  

   (2)  นักเรียนทีอ่ยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพ่ือจัดต้ังโรงเรียน 

   (3)  นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

   (4)  นักเรียนทีเ่ป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล
เป็นพิเศษ 

   (5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน คู่พัฒนา หรือโรงเรียน
เครือข่าย 

   (6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

   (7) นักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียนโดยประกาศ
หลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา 
ตามเง่ือนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ  

  5) การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว ตามแผนการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน 
 3.6    กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี ้

1)   โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเนื้อหาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมใน 5 วิชาหลัก โดยรวมกับ
คะแนน O-NET และประกาศบัญชีส ารองด้วย 

2)  โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ถูกต้อง และยตุิธรรม ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
ก ากับและดูแลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม   

  3.7  ในการด าเนินงานตามแนวทางขา้งต้น ให้ด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้

           1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจง้
ชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนใหก้ับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้ปกครองทราบ 

                         2)  นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสหรือโรงเรียนอื่นโดยทั้ง
สองกรณีต้องผ่านวิธีการจับฉลาก หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 

         3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ทั้งนี้ใหเ้ป็นไป      ตามความพร้อมและความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที ่
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        4)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคดัเลือกหรือการจับฉลาก สามารถยื่นความจ านงขอให้จัดสรรที่เรียน
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 4.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   4.1 โรงเรียนทีเ่ปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในการก าหนด
แผนการรับนักเรียน โรงเรียนต้องก าหนดแผนการรับนักเรียนให้สามารถรับนักเรียนที่มศีักยภาพเหมาะสมจาก
นักเรียนทีจ่บช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการ
รับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 

                                     1) การรับนักเรียนทีจ่บชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จากโรงเรียนเดิม ให้รับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่
หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า 2.00โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

                                     2) การรับนักเรียนทัว่ไปให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย แต่ต้องไม่
เกิน ร้อยละ 20 ของแผนการรบันักเรียน   ในกรณีที่รับนกัเรียนตามข้อ 1) และ ข้อ 2) แล้ว ยังรับนักเรียน 
ได้ไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน ให้น าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจ านวนที่ประกาศรับ  

                                     3) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ให้ก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใชข้้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70  (2) คะแนน O-NET รอ้ย
ละ 30 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใชข้้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (2) 
คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 

                                    4) การรับนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ใหโ้รงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษให้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ  5  ของ
แผนการรับนักเรียน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรบันักเรียน 

                                   5) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่คณะกรรมการรบันักเรียนของ
โรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดงันี้  

  (1) นักเรียนทีไ่ด้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 

  (2)  นกัเรียนทีอ่ยู่ในความอนุเคราะหข์องผู้บรจิาคที่ดนิเพื่อจดัตั้งโรงเรียน 

  (3) นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

  (4) นักเรียนทีเ่ป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 

  (5) นักเรียนโควตาตามขอ้ตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน              
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 

  (6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 

  (7)  นักเรียนทีอ่ยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง 
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 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 20 
ของแผนการรบันักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ 
การพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ  

                             6)   ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสงักัด ทัง้นี้ในการสมัครเรียนให้นักเรยีนระบุชื่อโรงเรียน 
ที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   

                                 4.2 โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้รับนักเรยีนเขา้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 จาก   

                                           (1) นักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยใหก้ าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจาก  

  (1.1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70   

  (1.2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30  

 โดยค านวณคะแนนรวมจาก (1.1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 
5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 (1.2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น 
ร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เปน็องคป์ระกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

                                    (2) นักเรียนโควตาไมเ่กินร้อยละ 20 

 ในกรณีที่คณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียนเห็นชอบให้โรงเรียน 
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนกัเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือกทั้งน้ี 
ต้องไม่เกินร้อยละ 5 หากโรงเรียนมีความจ าเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับ ข้อ 4.1  5) ซึ่งโรงเรียนที่เปิดสอน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
จังหวัดลพบุรี โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จังหวัดน่าน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศรีธวัช
วิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุช่ือโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการส ารองไว้
ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 

 5.โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) ให้รับเด็กพิการเรียนร่วม ทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศกึษา และมัธยมศึกษาตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษา
ได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อจัดหาที่เรียนให้
เหมาะสมต่อไป ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ
รายช่ือโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ 
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 6.โรงเรียนที่มลีักษณะพิเศษ   

        6.1  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถ
เรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และศนูย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด แสวงหา
และเข้าถึงเด็กพิการ ที่ตกหลน่ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

  6.2  การรับนกัเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณโีรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๑๙ - ๕๗ โรงเรยีนพิบูลประชาสรรค ์ โรงเรยีนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และ
โรงเรียนฟ้าใสวิทยา)ใหร้ับผู้ดอ้ยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได ้และจ าเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึงทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจ าเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสิน ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา และศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด แสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาสที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาใหไ้ด้รับการศึกษา
ครบทุกคน 

  6.3  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 

       1)   โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

    1.1)  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปีจังหวัดสกลนคร (จ านวน 10 โรง) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมือง
ราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ (จ านวน 12 โรง) และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษให้รับนักเรยีนตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบ
และใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 

    1.2)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จ านวน 12 โรง) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พเิศษ 
ให้รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและ    คณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2561 และเรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยรับนักเรียน
ห้องละ 24 คน 

   2)   โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 

        2.1)  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยให้รับนักเรียนตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน 
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 

         2.2)  ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub)  ให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่มรีายช่ือ
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2.3)   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้โรงเรียนในโครงการรับนักเรียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศกึษา 2561 

  2.4)   ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆให้รับนกัเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ 
ที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน 
20 : 80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว  มีความประสงค์ที่จะเพิ่ม
ห้องเรียนพิเศษ สามารถเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพเิศษ : ห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน 40 : 60 ตามแนวทางการเปิด
ห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษจะต้องจัดบริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และจัดบริการการศึกษา
ห้องเรียนปกติอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีโรงเรียนรองรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ  ได้อย่างเพียงพอ ห้องเรียนพิเศษอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-กฬีา ห้องเรียนพิเศษศิลป์ภาษา-กีฬา ห้องเรียนพิเศษดนตรี ห้องเรียน
พิเศษอาชีพ เป็นต้นและให้โรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท. และ พสวท. สมทบ) รับนักเรียนตามโครงการ โดยให้นับจ านวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ ในแผนชั้น
เรียนของโรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ  ทางวิชาการของ
โรงเรียน ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจาณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นห้องเรียนพิเศษ English Programต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

การใช้คะแนน O-NET  

 1.  นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET ปีการศกึษา 2560 ไปยืน่ให้โรงเรยีนทีม่ีความประสงค ์
จะสมัครเข้าเรยีน  

 2.  ในกรณทีี่นกัเรียนไม่มผีลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้อนโุลมใช้ในปีการศกึษา 
ที่นักเรียนมีอยู ่

 3.  ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 หรือปีอ่ืน ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็น
ศูนย ์

จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง  

 1  โรงเรียนทีจ่ัดการศึกษาส าหรบัเด็กปกติหรือจัดการศกึษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

    1.1  ให้โรงเรยีนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ 30 คน 

     1.2  ให้โรงเรยีนรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ห้องละ 40 คน  

     1.3  ให้โรงเรยีนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 40 คน   

 2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

   ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ 10  คน  
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 3. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงคพ์ิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ 

      3.1 ให้โรงเรยีนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนระดับประถมศึกษา ห้องละ 36 
คน และระดับมัธยมศึกษาหอ้งละ 36 คน  

      3.2 ให้โรงเรยีนที่รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP/MEP รับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาห้องละไม่
เกิน 25 คน ระดับประถมศึกษาห้องละไม่เกิน 30 คน และระดับมัธยมศึกษาห้องละไม่เกิน 30 คน  

     3.3  ให้ห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 25 คน 

   3.4  ให้ห้องเรยีนโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม รบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 30 คน 

   3.5  ให้ห้องเรยีนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา รับนักเรียนห้อง
ละ 40 คน 

  3.6  ให้ห้องเรยีนพิเศษอื่นๆ รับนักเรียน หอ้งละ 36 คน 

วันและเวลาการรับนักเรียน 

1.  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

  รับสมัคร  วันที่  24  กุมภาพันธ์  - 28  กมุภาพันธ์  2561 

  เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2. โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ 

ก่อนประถมและประถมศึกษา 

  รับสมัคร  วันที่  14  กุมภาพันธ์  - 18  กมุภาพันธ์  2561 

                 เวลา  09.00 – 16.30 น.  

  มัธยมศึกษาปทีี่ 1 

  รับสมัคร  วันที่  24  กุมภาพันธ์  - 28  กมุภาพันธ์  2561 

  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

  มัธยมศึกษาปทีี่  4 

  รับสมัคร  วันที่  24  กุมภาพันธ์  - 28  กมุภาพันธ์  2561 

  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
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ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 

 
บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย  
                    (1) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 

                   (2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ  

                   (3) กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย จ านวน
สามคน เป็นกรรมการ 

               (4) ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 

                (5) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ  

                (6) รองศึกษาธิการจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวิธีการได้มาของกรรมการ  
ในข้อ (4) และ (5) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม และก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการ   

 2. ดูแลการรับนักเรียนภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่
อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน   

 3. แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในจงัหวัด 
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บทบาทของคณะกรรมการรบันักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการ   

    รับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 1.  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 2. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนภายในจังหวัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งก าหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กทีจ่ะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที ่4 ได้เข้าเรียนตาม
ความเหมาะสม ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ 

 3. ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน 
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้ง  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 

 4. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 5. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

 6.  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 1.  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ปีการศึกษา 2561 ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา
ภายใน 45 วัน นับจากวันประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศกึษา 2561 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 26542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 2.  ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาทีอ่ยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบ 
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 3.  ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน โดยก าหนดมาตรการดูแลนักเรียน
และผู้ปกครองที่สอบคัดเลือกและหรือจับฉลากไม่ได้ว่าจะมีโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษารองรับนักเรียนได้ครบ
ทุกคน   

 4.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา 

 5.  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส ารวจจ านวน
นักเรียนทีจ่ะรองรับได้และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน  

 6.  ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนที่จัด
ห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บรกิารของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า 

 7.  ส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
อย่างทั่วถึง 

 8.  ควบคุม ดแูลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่ก าหนด และให้โรงเรียน  ที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงรับนักเรียนรอบเดียว 

 9.  ควบคมุ ดแูล และประสานไม่ให้โรงเรยีน องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครสูมาคมศิษยเ์ก่าของ
สถานศึกษา มลูนิธิ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงการรับ
นักเรียนไมว่่ารูปแบบใด ๆ 

 10.  ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถ 
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

บทบาทของคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน 

 1.  ให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 

 2.  ดูแลการรบันักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 3.  ก าหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน กับการรับ
นักเรียนเข้าเรียน รวมท้ัง การรับนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษท่ีต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ 

 4.  ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน 

 5.  รายงานผลการด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

 6.  แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในของโรงเรียน 

บทบาทของโรงเรียน 

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียนครั้งนี้ และ
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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 2.  ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทกุฉบับ พระราชบัญญัตกิารศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 1.  ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อด าเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม  

 2.  ส่งเสรมิ สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก   

 3.  ประสานกบัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถ 
เข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

 4.  ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NETนักเรียนทีมี่
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้าม)ี 

 5.  สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเย่ียมชมโรงเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 6.  ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ทั้งเด็กปกติ เด็ก
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณาและมีอ านาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ก าหนด ให้เป็นอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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12.  การวิจัย ปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ  “ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ท า” ปัจจัยความส าเร็จ รร.วิถีพุทธ 

 
“ความเป็นวิถีพุทธควรจะท าให้อยู่ได้ด้วยสติปัญญาบนฐานของความรู ้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม” 
– รศ.ประภาภทัร นิยม 
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ น าคณะผู้แทนโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๒ จ านวน ๓๔ โรงเรียน มาร่วมเรียนรู้ปัจจัย
ความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธจากโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑ คือ โรงเรียนวัดบ้านนา 
(ฟินวทิยาคม) และโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนา
หลักสูตรการเรยีนการสอนตามหลักพุทธธรรม อันได้แก่ ความพร้อมของปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่เรียกวา่ “โยนิโส
มนสิการ” กับปัจจัยภายนอก “ปรโตโฆษะ หรือ กัลยาณมิตร” ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นองค์รวมทั้งด้านกาย ศีล (สังคม) จิตและปัญญา โดยอาศัยหลักการฝึกอบรมที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” ได้แก่ ศีลสิกขา 
จิตสิกขา และปัญญาสิกขา บูรณาการในการเรียนการสอนทุกสาระวิชาและกิจกรรม สู่การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
วิถีพุทธ คือ การสร้างคนดีที่มีปัญญา 

ความมุ่งมั่นของบุคลากรคือปัจจัยความส าเร็จของรุ่งอรณุ 
รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้กอ่ตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวถึงปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน
รุ่งอรุณว่าคือ ความมุ่งมั่นของบุคลากรที่เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ครูใหม่จะได้รับการอบรมส่งต่ออุดมการณ์และรับรู้
เป้าหมายของโรงเรียนจากครูใหญ่และครูเกา่อยู่เสมอ ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนท์ี่จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดย รศ.ประภาภัทรจะประชุมกับครูใหญ่ทั้งสามโรงเรียนอยู่เป็นประจ า ท าหน้าที่ใส่ไฟไม่ใหม้อด ให้โจทยท์้า
ทาย ให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นโจทย์ร่วมของทุกคน 
จากครูใหญ่ไปสู่ครูในแต่ละระดับชั้น โดยมีเวทีการประชุมเป็นประจ าสัปดาห์ละครั้ง/ระดับชั้น คือ After Action 
Review (AAR) และ Before Action Review (BAR) ที่จัดอยู่ในชั่วโมงการท างาน โดยให้ครูทบทวนการจัดการเรียน
การสอนทั้งในด้านความส าเร็จและความลม้เหลว เพื่อนครูช่วยเสนอแนะตามประสบการณ์ของแต่ละคน หรือครูคนไหน
ยังมองไม่ออก ให้ถ่ายวิดีโอการจัดการเรียนการสอนแล้วเอามาดูจะเห็นปัญหาได้เอง BAR คือการวางแผนการสอนครั้ง
ต่อไปที่ต้องสอนให้ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ คุณคา่ เป็นการพัฒนาครูไปบนงานที่ท า ซึ่งเวที AAR และ BAR น้ี
จะสร้างชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) คือชุมแห่งการเรียนรู้ที่เป็น
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กัลยาณมิตรต่อกัน ซึ่งการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนั้นเอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย เพราะเราจะรู้จักฟัง ไม่โทษคนอื่น แตจ่ะ
หันมาดูตัวเราเอง ฟังด้วยความเข้าใจ ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความรู้สึกอยากช่วย ซึ่งโรงเรียนต้องติดต้ังระบบนี้เข้า
ไปโดยมีตารางการท างาน/การประชุมชัดเจน 

หลักการบริหารวิถีพุทธ 
ช่วงหนึ่งคณะผู้เยี่ยมชมถามถึงหลักการบริหารวิถีพุทธ รศ.ประภาภัทร อธิบายว่าวิถีพุทธใช้หลักการส าคัญ ๓ เรื่อง 
ได้แก่ 
๑.ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญัญา คือมรรคมีองค์แปด น ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน คือ เรียนแล้ว
ต้องไปถึงสัมมาทิฐิในเรื่องน้ันๆ 
๒.กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เป็นปฏิปทาของการเรียน เริ่มจากกัลยาณมิตร แล้วให้กัลยาณมิตรมีบุคลิกของผู้ที่
รู้จักคิดใคร่ครวญแบบโยนิโสมนสิการ โดยต้องถ่ายทอดเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ คอืสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดใคร่ครวญ
ในสิ่งที่ตัวเองเห็น เป็น Inquiry based learning ครูผู้เป็นกัลยาณมิตรไมเ่พยีงเป็นครูที่ใจดี แต่เป็นครทูี่เข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน และสามารถเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของผูเ้รียนได้ 
๓.สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเจริญสติ ครูทุกคนต้องไปปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใจตนเอง รู้กาย รู้ใจ ดูแลตนเองเป็น ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะครู แต่รวมถึงผู้บริหาร ครูใหญ่ ครู บคุลากร นักเรียน และผู้ปกครอง น าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติภาวนา 

อยากให้ครูและนักเรียนเปลีย่น ผู้บริหารตอ้งเปลี่ยนก่อน 
รร.บ้านคลองมะนาว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
โรงเรียนบ้านคลองมะนาวเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในโครงการวิจัย “การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความ
เป็นชุมชนบวร” โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการสนับสนนุครูผู้สอนเปลีย่นจากการสอนแยกรายวิชาและ
แยกส่วนกับชุมชน มาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่คุณค่าที่เชือ่มโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบริบทของ
ชุมชน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ จนเกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตน ทั้งยังติดตั้งระบบ AAR เพื่อพัฒนาครู 
โดยผู้อ านวยการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) บนเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณค่า
ของสิ่งที่เรียน 
 ผอ.กัญชพร ปานเพ็ชร ผอ.รร.บ้านคลองมะนาว กล่าวว่า ปัจจัยส าคญัที่ท าให้ครูเปลี่ยน คือ ผอ.ต้องเปลี่ยนก่อน 
เปลี่ยนมาเปิดใจรับฟังครู และสื่อสารกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร เปิดวง AAR ให้ครูสะทอ้นตนเอง สะท้อนซึ่งกันและกัน 
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ค่อยๆ เปิดใจรบัฟังกัน ท าให้ครูเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง กล้าเปิดห้องเรียนสู่ชุมชน พานักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน ส่งผลให้
ครูสอนอย่างมีความสุข นักเรยีนมีความสุขกับการเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน และสามารถบอกกล่าวความรู้ได้เอง 

ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ท า 
รร.วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และขับเคลื่อน
ร่วมกันทั้งโรงเรียน (Whole school development) โดยผู้อ านวยการเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการสู่คุณค่า แล้ว “ท าให้ดู อยู่ให้เหน็ เย็นให้สัมผสั” น าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท าแผนการสอนที่
ไปสู่คุณค่า การจัดครูไปร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน และการประชุม AAR หลังการสอน ในทุกระดับชั้นและ
เกือบทุกวิชาอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวครูที่ลุกขึ้นมาเขียนแผนการสอนที่บูรณาการสู่คุณค่าด้วย
ตนเอง เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูเองก็สอนอย่างมีความสุขเพราะครูเห็นคุณค่าในตวัเอง 
ครูศริัศม์ ปัน้น้อย ครูวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแทน รร.วัดบ้านนา เล่าว่าตนเป็นครูมา ๘ ป ีไม่เคยเขียนแผนการสอน 
เรียกว่าเป็นครูที่ดื้อที่สุดในโรงเรียน เพราะไม่เห็นคุณค่าของการเขียนแผนและมองว่าเป็นงานยาก แต่เมื่อเข้าร่วม
โครงการวิจัยและได้มาดูงานที่รุ่งอรุณ มีคณะนักวิจัยจากรุ่งอรุณไปสังเกตการณ์การสอนและให้ค าแนะน าถึงที่โรงเรียน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ท าใหค้รูศิรัศม์เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ต้องน านักเรียนไปถึงคุณค่าของสิ่งที่
เรียน จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนแผนการสอนด้วยตนเอง โดยมีทีมครูที่โรงเรียนช่วยเหลือสนับสนนุ การท างาน
ร่วมกันของครูในวงประชุม AAR และ BAR ที่ได้ทบทวนการสอนของตน ทบทวนแผน มีครูคนอื่นช่วยมอง น าไปสู่การ
พัฒนาแผนการสอนให้ดียิ่งขึน้ 
“ถ้าเราศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ท า เราจะลงมือท าโดยไม่ต้องมีใครมาบอก” ครูศิรัศม์ ปัน้น้อย 
ถอดบทเรียน: ปัจจัยความส าเร็จของโรงเรยีนวิถีพุทธ 
คณะผู้เยี่ยมชมได้ร่วมกันถอดบทเรียนถึงปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธจากตัวอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนวัด
บ้านนา และโรงเรียนบ้านคลองมะนาว โดยพบปัจจัยส าคัญดังนี้ 

 ศรัทธาในตนเอง ศรัทธาในสิ่งที่ท า 
 ผู้บริหารเปิดใจ พาปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง 
 ครูเปิดใจ มองเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มคน 
 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และยั่งยืน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน (AAR, BAR, PLC) 
 ผู้บริหาร คร ูนกัเรียน และผู้ปกครอง เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 
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จุดประกายแรงบันดาลใจ สิ่งที่จะไปท าต่อ… 
“จะกลับไปสรา้งแรงบันดาลใจให้แกคุ่ณครใูนการที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยต้องระเบิดจากข้างใน” นายสุ
รัตน์ มุ่งอิงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
“ครูหลายๆ ทา่นยังกังวลเรื่องของหลักสูตร เรื่องตัวชี้วัด จะสอนได้ครบไหม แต่วันนี้ได้เห็นแนวทางว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่
เรื่องส าคัญเลย เด็กเรียนรู้เพียงแค่ ๑ จุดประสงค์ ๑ เรื่อง เขาสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นได้ตลอด คิดว่าเราต้องไปสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับครู จะท าอย่างไรให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต” นายภานุมาศ สุวรรณมาโจผอ.โรงเรียนโคก
สว่างประชาสรรค์ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
“หัวใจส าคญัของการเปลี่ยนแปลงคือครู การจะท าให้ครูเข้าใจในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากพอสมควร คิดว่าเราต้องสร้าง
ทีมงาน น าทีมงานมาดูงานที่นี่ แล้วน าทีมงานไปสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนต้ังแต่อนุบาลจนถึง ม.ปลาย” นายสิทธิพน แก่น
เมือง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
“เราต้องสร้างความเข้าใจกับครูก่อนเป็นล าดับแรก สร้างความตระหนัก แล้วก็พยายามหาตัวอย่างที่ดีให้กับคุณคร ูพา
มาให้เห็นตัวอย่าง แล้วก็อยู่ช่วยคุณครูท าคะ่” นางสรุีรัตน์ วารีนิล ผอ.โรงเรียนวัดสีดาราม อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
“อันดับแรกที่จะน าความรู้วันนี้ไปต่อยอดก็คือ หนึ่ง ประมวลผลภาพรวมตรงกันว่า โรงเรียนของเรามีจุดแข็งอะไร 
จุดอ่อนอยู่ตรงไหน เมื่อทราบตรงกันแล้ว ผู้บริหารต้องน า เป็นต้นแบบ สอง ความส าเร็จทั้งหมดจะมาจากกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เดินต่อไป คือ การติดตั้งนวัตกรรมเทคนคิ AAR” คุณ
สุทิน ี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  8 /  2560                                                                    หน้า 27 

13.  นายอินสอน  อินตาวงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห ์ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  สังกัด  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม รับฟังรายการพุธเช้า ข่าว 
สพฐ. แนะน าโรงเรียนและการด าเนินงานในโรงเรียน  การด าเนินงาน ที่น าเสนอ คือ เรื่องสภานักเรียน 
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                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )    (  นางพนิตสิร ี แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ        ผอ.กลุ่มอ านวยการ 


