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การประชมุสมัมนาการรบันักเรียน ปีการศึกษา 2559 

 
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 
 

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบนโยบายทิศทางการรับนักเรียน    
ปีการศึกษา 2559 มีประเด็นดังนี้ 

 ท าอย่างไรให้การรับนักเรียน เกิดความสุขกับผู้ปกครองและนักเรียน 
 รัฐบาลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถท าได้ดี 

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ปัญหาที่พบ 

  1. ครูส่วนใหญ่ไม่ทราบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวอย่าง
ได้แก่ รัฐบาลจัดท านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ครูไม่ทราบว่าคืออะไร รวมทั้งนโยบายหลายๆ อย่างที่ครูยัง
ไม่ทราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ ด้วยการ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แจ้งส่งต่อไปยังสถานศึกษาแจ้งให้ครูทุกคนทราบ เพราะครูคือบุคคลส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 
  2. นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป้าหมายที่ต้องการคือนักเรียนมีความสุข ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการประมาณ 3,000 โรงเรียน โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ มักจะตอบค าถามได้ไม่ตรงกัน จึงขอขยายโครงการนี้ 
ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความสุข ตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม 96% ครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 93% 
ชุมชนให้ความร่วมมือและพึงพอใจ 41% ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 60% นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตอบโจทย์ 
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กเรียนอย่างมีความสุข ตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   - สร้างความตระหนักให้เด็กรับรู้และเข้าใจใน 4 ทักษะ 
        1) พัฒนาด้วยสมองนักเรียนต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะและประมาณการตัดสินใจได้ 
ให้มีการฝึกซ้ าๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ือให้เด็กจะได้มีทักษะชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

     2) ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น กิจกรรมน าภาพยนตร์สั้นที่ในหลวงทรงปฏิบัติ
เพื่อประชาชน ให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าพระองค์ท่านท าอะไร  โครงการพระราชด าริต่างๆ ทรงท าด้วยความกล้าหาญ
เพ่ือประชาชน 
        3) ความตระหนักด้านการงานอาชีพ ให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพ 
        4) ทักษะด้านกีฬา ท าอย่างไรเด็กจะมีสุขภาพที่ด ี

3. การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การอบรมต่างๆ ควรเลี่ยงวันราชการ เลือกอบรม
เรื่องท่ีส าคัญ ให้ครูอยู่ในห้องเรียนมากที่สุด เพ่ือครูจะได้พัฒนาเด็ก 
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4. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มีครูเก่าๆ ที่เกษียณอายุมาช่วยเหลือโรงเรียน โดยไม่รับค่าตอบแทน
ประมาณ 700 กว่าคน ปีนี้จะจ้างครูเกษียณประมาณ 1,000 คน 

5. วินัย ขณะนี้เรื่องวินัยเป็นปัญหาของสังคม จะท าอย่างไรให้เด็กไทยมีวินัย เด็กต้องรู้หน้าที่ของตนเอง
และกฎหมายของสังคม จึงขอฝากให้ทุกโรงเรียนส่งวิธีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัย เช่นท าอย่างไรให้นักเรียนไม่มาโรงเรียน
สาย 100% นอกจากนี้ฝากให้โรงเรียนสอดส่องดูแล เรื่องการรับนักเรียน การประท้วงนักเรียน ครูอย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมือ
ในการเดินประท้วง เพราะเด็กจะเกิดความไม่เข้าใจคิดว่าการประท้วงแล้วจะได้ตามข้อเรียกร้อง 

6. การซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวนบ้านพักครู 49,000 หลัง ในโรงเรียน 20,000 โรงเรียน ได้รับการ
ซ่อมแซม โรงเรียนละ 200,000 บาท ให้โรงเรียนช่วยดูความจ าเป็นว่าควรซ่อมแซมอะไรก่อน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
การปฏิรูปการศึกษา 6 เรื่อง 
 1. ครู วันครูที่ผ่านมามีการมอบรางวัล ครูดี ครูเด่น กว่า 20,000 คน ขอให้ขยายผลไปสู่เพ่ือนครู เพ่ือเป็น
เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาโครงการครุทายาทจะเริ่มปี พ.ศ. 2559 - 2563 ซึ่งจะมีครูเกษียณประมาณ 20,000 คน 
ใช้ 25% รับเด็กเกรดเฉลี่ย 3.5 เข้าเรียนเป็นครูโดยเน้นวิชาเอกที่ส าคัญ ส าหรับเด็กท่ีจบมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนดี เก่ง 
จะปรับเข้าระบบเป็นข้าราชการครูทันท ี
 2. หลักสูตร 
 3. การบริหารจัดการ จะมีการปรับโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คิดไว้ 5 ส่วน ให้รัฐบาล
ชุดต่อไปรับไปท าต่อ ส่วนกรมวิชาการมีแน่นอน เพ่ือความเป็นระบบการวัดผลประเมินผลจะได้ชัดเจนมากข้ึน 
 4. การทดสอบ/การประเมินผล การประเมินผลตกซ้ าชั้นจะต้องศึกษาก่อนว่ามีผลกระทบอย่างไร และหากมีการ
ตกซ้ าชั้น จะท าอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจเด็ก จะจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น 
 5. ICT เพ่ือการศึกษา 
 6. ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
 1. โรงเรียนต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้ 
 2. ประกันโอกาสเด็กภาคบังคับทุกคนมีท่ีเรียน (อายุย่างเข้าปีที่ 7) 
 3. เด็กทุกประเภทได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งเด็กปกติ พิการและขาดโอกาส ฝากโรงเรียนคัดกรองให้ดี 
 4. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงรับนักเรียนเพียงรอบเดียว 
 5. โรงเรียนต้องเปิดรั้วโรงเรียนให้ผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนบริการประชาชน 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้องจัดหาที่เรียนให้นักเรียนครบทุกคน 
 8. รายงานข้อมูลการรับสมัคร สอบ จับฉลากให้ครบถ้วน 
 9. เมื่อเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขและรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 

 การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รับนักเรียนจากมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมทุกคน เนื่องจากมีปัญหา
ผู้ปกครองร้องเรียนเป็นจ านวนมากว่าบุตรหลานไม่สามารถเรียนต่อโรงเรียนเดิมได้ จึงขอให้โรงเรียนสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครอง 
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นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งการน านโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายแนวปฏิบัติ เน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนแข่งขันสูงให้มี
ความระมัดระวังเรื่องการรับนักเรียน และการระดมทรัพยากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเข้มแข็ง ก า กับ ดูแล
โรงเรียน ให้รับนักเรียนอย่างโปร่งใส ต้องมีข้อมูลการรับนักเรียนที่ชัดเจน สามารถตอบค าถามได้ และจัดสรรนักเรียน ที่ไม่มี
ที่เรียนให้เข้าเรียนได้ครบทุกคน มาตรการด าเนินงานการรับนักเรียน เน้นโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้ 
รวมทั้ง การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมัคร Pre - test แป๊ะเจี๊ยะ ผ้าป่า และการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาให้เป็นตาม
ระเบียบ เหมาะสม จ่ายจริง เป็นธรรม 
 

ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ 
  

 ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ได้กล่าวในหัวข้อภาวะผู้น าในการบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน มีประเด็น
ส าคัญดังนี้ 

 ทดสอบภาวะมีสติรับรู้ 
 สังคมต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 สังคมต้องการให้เด็กที่ยังไม่จบการศึกษา และจบการศึกษาแล้วมีวินัย 

 

ผู้น าคือใคร 
 ผู้ที่สามารถก่อให้สังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน รวมพลังกันให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ คือ ผู้ที่คิดไกล ใฝ่สูง เป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 

 

ภาวะผู้น า 
 เป็นผู้น าองค์กร น าผู้ร่วมงานไปข้างหน้า น าให้เกิดความส าเร็จ 
 ชื่นชมยินดี เมื่อผู้ร่วมงานท าสิ่งที่ดี คนที่จะมีภาวะผู้น าที่ดีต้องจูงใจผู้ร่วมงาน ให้ก าลังใจ ให้รางวัลเสริมแรง 
 ผู้น าต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า 
 ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ท าอย่างไรจะท าให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นผู้น าในการบริหารการศึกษา 
 บุคลิกภาพ การแต่งกาย สุขภาพร่างกาย แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง กิริยามารยาท บุคลิกภาพที่ดีจะท าให้        

มีเสน่ห์ 
 มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
 การวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติ และมีการประเมิน ปรับปรุง เพื่อพัฒนา 
 การให้ขวัญก าลังใจ 
 ติดตามประเมินผลและรายงาน 
 ตรวจมอบหมายงานของผู้บริหารต้องเป็นการสื่อสารที่มีคุณภาพ 



 
  

 

หน้า 4  
นางสาวสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์, นางรัตนา  แก้วเขียว, นางวัชราภรณ์  จติรอนุกูล, นางจิรวดี  อย่าลมืญาติ สรปุการประชุม/ 

นางสาวหัทยานันทช ์ เศรษฐปราโมทย์, นายวชัรินทร์  จะปะมากา พมิพ์สรปุการประชุม 

 
 ผู้น าคิดเป็นท าเป็นและสร้างสรรค์ 
 ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีตามทฤษฎีกระจกเงา 
 มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

 

เทคนิคการรับนักเรียน 
 

 เสวนาเทคนิคการรับนักเรียนโดย ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.จ านงค์ แจ่มจันทรวงศ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และ ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ 
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ด าเนินรายการโดย ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู ้อ านวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 
 

ความส าคัญและวิธีการรับนักเรียน 
ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงศ์ : เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

ตามช่วงเวลาที่ ได้ก าหนดไว้มาตลอด ส่วนวิธีการรับนักเรียนที่ผ่านมา
จะเหมือนเดิมทุกปี ถามว่าควรเปลี่ยนอะไรหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าอยากให้จังหวัด
เป็นผู้ด าเนินการเอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเพียง
ผู้แก้ปัญหา 
 

ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส : ให้ศึกษานโยบายการรับนักเรียนให้ละเอียด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความราบรื่น น าปัญหาและข้อบกพร่องของปีที่ผ่านมา เพ่ือปรับเป็นนโยบาย 
โดยยึด 3 หลัก คือ โอกาส คุณภาพ และการมีส่วนร่วม น าไปด าเนินการจะท าให้
ทุกอย่างราบรื่น 

  - โอกาส โรงเรียนมีข้อมูลการรับนักเรียนตามแผนในเขตพ้ืนที่บริการกี่คน
นอกเขตพ้ืนที่บริการกี่คน ต้องท าตามแผนให้ครบถ้วนทุกระบบ และนักเรียน     
มีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่บริการอย่าทอดทิ้ง จะต้องท าให้เด็ก
มีที่เรียน คณะกรรมการรับนักเรียนมีความส าคัญ ต้องประชุมปรึกษาหารือ      
ในแต่ละวันที่รับสมัคร เพ่ือจะสามารถตอบค าถาม และแก้ปัญหาในแต่ละวันได้ 
ควรชี้แจงตั้งแต่วันรับสมัคร จนถึงวันประกาศผล ต้องมีแนวทางให้ผู้ปกครองว่า
จะไปทางไหนได้ เช่น มีโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนในสหวิทยาเขตที่จะรับ
เด็กนักเรียนต่อได้ 

  - คุณภาพ เมื่อรับนักเรียนมาแล้ว จะท าอย่างไรให้เด็กมีคุณภาพ         
ควรวางแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดคุณภาพต่อเนื่อง คุณภาพ    
ของเด็กโรงเรียนยอดนิยมจะต้องมีคุณภาพในการเป็นพลเมืองและพลโลก 

  - การมีส่วนร่วม การรับนักเรียนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การด าเนินงานโดย
มีครูดี ทีมงานดี ผู้ปกครองเข้าใจในการบริบทของโรงเรียนจะท าให้ความร่วมมือ



 
  

 

หน้า 5  
นางสาวสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์, นางรัตนา  แก้วเขียว, นางวัชราภรณ์  จติรอนุกูล, นางจิรวดี  อย่าลมืญาติ สรปุการประชุม/ 

นางสาวหัทยานันทช ์ เศรษฐปราโมทย์, นายวชัรินทร์  จะปะมากา พมิพ์สรปุการประชุม 

เป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะการระดมทรัพยากรซึ่งโรงเรียนจะต้องมีโครงการ
ที่ชัดเจน 
 

ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ : โรงเรียนประถมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ า
จังหวัด และโรงเรียนคู่ขนาน ซึ่งวิธีการรับนักเรียนจะใช้วิธีจับฉลากอย่างเดียว 
และเกิดปัญหาทุกปี ควรให้โอกาส เสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เด็กได้
จับฉลากทุกคน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการให้
โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความพร้อมเท่าเทียมกัน 

 

เทคนิคการรับนักเรียน 
ดร.จ านงค์  แจ่มจันทรวงศ์ : เสนอเทคนิค 4 ป. 

    ป.1 ไม่ประมาท การด าเนินการให้คนในองค์กรและผู้ปกครองเข้าใจตรงกัน 
    ป.2 โปร่งใส มีความชัดเจน คณะกรรมการรับนักเรียนจะเป็นเกราะก าบัง

ในเรื่องความโปร่งใสให้เราได้ 
    ป.3 ปลอดภัย มีความระมัดระวังให้มี 
    ป.4 ประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน 

ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ : เน้นการมีส่วนร่วม น าปัญหาจากปีก่อนๆ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และให้โอกาสแก่ผู้ปกครองบ้างในบางกรณี การระดมทรัพยากรจะต้องมีโครงการ
พิเศษเป็นทางเลือกให้คนที่มีความพร้อมเข้าโครงการนั้น 

ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส : ให้ก าลังใจผู้บริหารโรงเรียนทุกคน การท างานมีอุปสรรคมีเรื่องร้องเรียนบ้าง  
แต่ขอให้ยึดหลักความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 
นายชล า  อรรถธรรม 

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 นายชล า  อรรถธรรม ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับฟังข้อเสนอแนะและอภิปราย
ทั่วไป ในเรื่องพัฒนาการรับนักเรียนที่ผ่านมา ผู้ปกครองต้องการใช้สิทธิของตนเอง โรงเรียนต้องท าตามนโยบายที่ก าหนด 
ให้มีความรัดกุม ส่วนในเรื ่องการระดมทุนยังมีอยู ่ได้ เพื่อพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษา แต่ต้องให้โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน      
เบอร์โทรศัพท์ 02 288 5854 และเว็ปไซต์ของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน http://plan.bopp-
obec.info  
 

http://plan.bopp-obec.info/
http://plan.bopp-obec.info/

