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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
และเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
           บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 17 ก าหนดว่า 
“ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ” และมาตรา 11 ก าหนดว่า “บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาตามความพร้อมของ
ครอบครัว”ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนใน
สถานศึกษาเว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญยิ่ง 
ต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิก าร, 
2548) และนอกจากนี้ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานของตนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในเรื่องคุณภาพการศึกษา ท าให้โรงเรียนต้องใช้วิธีการตัดเลือกในการรับเด็กเข้าเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้การศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาจึงก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ขอบเขตเชิงประชำกร 
  - โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรงเรียน 
 ขอบเขตเชิงเนื้อหำ 
  - ผลการด าเนินงานการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือสถานศึกษา 
มอบหมายให้ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ด าเนินงานการรับนักเรียน น านโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรับ
นักเรียน มาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน การรับนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 



 
 

 2.1 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียน ที่โรงเรียน
มอบหมายให้ท าหน้าที่ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 3. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินกว่า
จ านวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีต่อเนื่อง  ตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มีใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 6. เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียน
โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง 
  7.1 นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปีนับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการ
อาศัยอยู่จริง  
  กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
รับรองการอาศัยอยู่จริง 
  7.2 นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น 
 8. นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ได้ข้อมูลสารสนเทศและข้อค้นพบที่น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในปีการศึกษา ต่อไป เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
การรับนักเรียนให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน รวมทั้ งหาแนวทางในการพัฒนา             
การด าเนนิงานการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
  
                                                 
 
 
 
                                    

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. การด าเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2. ผลการด าเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียนสังกัด 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียน  



 
 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
          การด าเนินการในครั้งนี้ได้ก าหนดขั้นตอน แบ่งเป็น 4 ขั้นคือ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (PLAN) 
 ขั้นที่ 2  ขั้นด าเนินงาน (DO) 
 ขั้นที่ 3  ขั้นติดตามและรายงานผล (CHECK) 
 ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและการพัฒนา (ACT) 
 

ขั้นที่ 1  ขั้นวำงแผนกำรด ำเนินงำน (PLAN) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการรับนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการ
รับนักเรียน เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
            ๓. ศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ที่ คาดว่าจะจบ 
ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ และข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คาดว่าจะจบ ของโรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนนอกสังกัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เพ่ือวางแผนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน 
 ๔. ก าหนดนโยบายการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี              
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลการรับนักเรียนของโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เพ่ือเตรียมการรับนักเรียน 
ประกอบด้วย แผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ และเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นด ำเนินงำน (DO) 
           วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการรับนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
           ๑. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียน ที่จะรับได้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
           ๒. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open 
house) ทุกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบุตร
หลานเข้าเรียน   
           ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
แก้ปัญหาที่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
           ๔. ด าเนินการรับสมัครนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  



 
 

           5. ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาด   
จากการสอบคัดเลือกหรือจับฉลาก (เด็กไม่มีที่เรียน) ที่ยื่นความประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนที่พลาดโอกาส   
เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และไม่ได้เรียนต่อทั้งสายสามัญ 
และสายอาชีพได้ฝึกประกอบอาชีพระยะสั้นในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี             
จัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการของ
ผู้เรียน เช่น ห้องเรียนพิเศษ การจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วม 
            7. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ กรณีนักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อนอกระบบโรงเรียน (กศน.)  
วิทยาลัยการอาชีพ และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานการอาชีวศึกษา 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นติดตำมและรำยงำนผล (CHECK) 
           วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการรับนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
และโรงเรียน ติดตามการเข้าเรียนต่อของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์จ านวนนักเรียนต่อห้อง โดยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 2. ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียนผ่านระบบรายงานการรับ
นั ก เรี ย น  https://admission.bopp-obec.info/login.php ให้ เป็ น ไป ต าม ระย ะ เว ล าที่ ส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 3. ประสานงาน ให้บริการตอบข้อซักถาม และท าความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓  โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือติดตาม ดูแลให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเคร่งครัด 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 

ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงและกำรพัฒนำ (ACT) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือน าปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการรับนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับทราบ เพ่ือพัฒนางานการรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป             
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการรับนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  



 
 

 ๒. น าปัญหาและข้อเสนอแนะใช้ในการวางแผนพัฒนาการด าเนินการรับนักเรียน ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานการรับนักเรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

1. วิเครำะห์สภำพปัญหำและข้อเสนอแนะ 
 

2. ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน 
 

11. ติดตำม ตรวจสอบผลกำรรับนักเรียน 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
 

5. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
 

1๒. น ำปัญหำและข้อเสนอแนะวำงแผนพัฒนำงำน 
      กำรรับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 25๖๐ 
 

4. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน 
 

8. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์กำรรับนักเรียน 
 

6. ให้ควำมรู้แก่ครูที่รับผิดชอบงำนกำรรับนักเรียน 
 

7. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน 
 

9. โรงเรียนด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมประกำศฯ 
 

10. โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน 
 

12. สรุปและรำยงำนผลกำรรับนักเรียน  
 

P 

D 

C 

A 

ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
     - โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการ       
รับนักเรียน       
     - ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     - รายงานข้อมูลสารสนเทศส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียนและน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท า
แผนการรับนักเรียน 
 

2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
          2.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ  ก ากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าว  มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  ใน
การศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี   รวมทั้ งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน เข้ากองทุนได้รับประโยชน์  
ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้      การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560 : 15)   
  



 
 

 2.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 10 บัญญัติไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี   
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 10) 
 2.3 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545   
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษามีอ านาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ    
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุ
ย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ (พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545, 2545 : 5) 
 2.4 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา ๒๒ บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติต่อเด็ก ไม่ว่า
กรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระท า
ใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตาม
แนวทางท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
           2.5 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
 มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 มาตรา 36 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร  ชุ มชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



 
 

                           (1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 
                           (2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
                           (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                           (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
  ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงด้วย 
  ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
  รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 
             มาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  องค์ประกอบ  อ านาจหน้าที่  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจาก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  อาจก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้ง
ความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
              มาตรา 39  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
ราชการ และของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที ่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  การท านิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษา ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
  (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 



 
 

  (5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนด  (พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:21-25) 
                2.6 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้  ดังนี้ 
                   (1) ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
  (2) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และก ากับดูแลการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   (2.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการกระจายอ านาจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2.2) จัดให ้ม ีระบบการก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  
การกระจายอ านาจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
   (2.3) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะน าการใช้อ านาจ ตลอดจนมีอ านาจยับยั้งและแก้ไขการใช้
อ านาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
   (2.4)  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอ านาจการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 
   (2.5) รายงานผลการด าเนินการกระจายอ านาจและเสนอแนะปัญหา  อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ก ากับ ดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบการกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 : 29-34) 
             2.7 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งระดับและประเภทของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2546 
  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546  
ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๑. การศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แบ่งออกเป็นสามระดับ ดังนี้ 
  (๑) การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ
สามปีถึงหกปี เพ่ือเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม 
  (๒) การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน  โดยปกติใช้
เวลาเรียนหกปี 
  



 
 

  (๓) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ ดังนี้ 
   (ก) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพ
ตามควรแก่วัย โดยปกติใช้เวลาเรียนสามปี 
   (ข) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จ าเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียนสามปี 
  ๒. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามข้อ ๑ (๓) (ข) แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 
  (๑) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความ
สนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
(๒) ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้เป็นก าลัง
แรงงานที่มีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป 
 2.8 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 
                  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ข ้อ  6  การร ับน ัก เร ียนน ักศ ึกษาในกรณ ีที ่ไม ่เคย เข ้าเร ียน ในสถานศึกษามาก ่อน   
ให้สถานศึกษาเรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามล าดับ เพ่ือน ามาลงหลักฐานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
                        (1) สูติบัตร 
                        (2) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท าขึ้นในลักษณะเดียวกัน 
                        (3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือ
เอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ได้ 
                         (4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1)  (2) และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กร
เอกชน ท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน ามาลงหลักฐานทางการ
ศึกษา 
                         (5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัคร
เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะ
น ามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
                  ข้อ 7 ให้สถานศึกษาจัดเก็บส าเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 6  (1)  (2) และ (3) ซึ่งได้รับรอง
ความถูกต้องแล้วไว้เป็นหลักฐาน และคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครอง ส าหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตาม
ข้อ 6 (4) และ (5) ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่สถานศึกษา 
                  ข้อ 8 ในขณะที่นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง ให้สถานศึกษาแก้ไขหลักฐานทางก ารศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักฐานดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการด้วยการนั้น 
  



 
 

                  ข้อ 9 การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
                        (1) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นรายบุคคล เช่น สมุดประจ าตั วนักเรียน 
นักศึกษา ใบส่งตัว ประกาศนียบัตร เป็นต้น ไม่ต้องบันทึกหมายเหตุใด ๆ 
                        (2) ในกรณีที่เป็นหลักฐานทางการศึกษาเป็นหลักฐานรวมที่ใช้บันทึกข้อมูลของนักเรียน 
นักศึกษาทั้งชั้นเรียน หรือจ านวนมากกว่าหนึ่งคน เช่น ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา สมุดประจ าชั้น บัญชีเรียกชื่อ  
เป็นต้น ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายบันทึกไว้เฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษา โดย
บันทึกลงในช่องหมายเหตุพร้อมกับลงนามก ากับข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร” (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 
พ.ศ.2548, 2548: 29-34) 
 2.9 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.2546 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546  ก าหนดไว้
ดังนี้ 
 ข้อ ๒ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ก าหนดในวันแรกของการเปิดเรียนภาคต้น 
 ข้อ ๓ ถ้าผู้ปกครองยังไม่ได้ส่งเด็กเข้าเรียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันแรกของการเปิดเรียนภาคต้น ถ้า
สถานศึกษายังมิได้รับเด็กเข้าเรียน ให้สถานศึกษาแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือน าเด็กมาเข้ าเรียน และให้
รายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
 เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานจาก
สถานศึกษาตามวรรคสองแล้ว ให้ท าหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทันที ถ้าไม่ส่ง
เด็กเข้าเรียน จะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ ๔  การผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้ผู้ปกครองส่ง
ค าร้องต่อสถานศึกษานั้นๆ โดยตรง เพ่ือให้สถานศึกษาพิจารณาแต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๗  ให้สถานศึกษารายงานจ านวนเด็กในเกณฑ์บังคับที่ มาเข้าเรียนเป็นประจ าทุกปี 
ในวันท าการแรกของเดือนมิถุนายน ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กล่าวมา พบว่า การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม บริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างเสมอภาคแก่คนไทยทุกคน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น โดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุด และมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาที่ให้คนไทยทุกคน มีสิทธิ มีโอกาส มีความเท่า
เทียม และมีความเสมอภาคกันในการที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย บิดามารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ต้องด าเนินการให้ชัดเจน มีเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการด าเนินงานงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้ 
 


