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                                                        ;บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ที่.............................................................................. วันที่   ๗   มกราคม   ๒๕๖๕

เรื่อง   เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

       ดวย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ไดดําเนินการจัดทําประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  แตงตั้งคณะ

กรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒  เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ

รับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา  ๒๕๖๕

       (รายละเอียดดังแนบ)

       ขอเท็จจริง

      ๑.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒  จะประชุมคณะกรรมการดังกลาว  ในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา 

๑๓.๓๐  น.  ณ  หองประชุมดาวเรือง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒

      ๒.  เชิญทานเปนประธานการประชุมในวันดังกลาว

      ขอเสนอแนะและขอพิจารณา

      จึงเรียนมาเพื่อ

      ๑.  โปรดทราบ

      ๒.  เห็นควรแจงผูที่เกี่ยวของ

      ๓.  หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนําสง

เอกสารแนบ : หนังสือจากศึกษาธิการจังหวัด , สิ่งที่สงมาดวย , หนังสือนํา ,

 

(นายธีระพล เพ็ชรนิล) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางวรรณา ขวัญสืบ) 

ทราบ,แจง 

 

(นายสุพจน มณีรัตนโชติ) 

้
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นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

๑o ม.ค. ๒๕๖๕
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ที่.............................................................................. วันที่   ๗   มกราคม   ๒๕๖๕

เรื่อง   เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
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รับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา  ๒๕๖๕

       (รายละเอียดดังแนบ)

       ขอเท็จจริง

      ๑.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒  จะประชุมคณะกรรมการดังกลาว  ในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา 

๑๓.๓๐  น.  ณ  หองประชุมดาวเรือง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒

      ๒.  เชิญทานเปนประธานการประชุมในวันดังกลาว

      ขอเสนอแนะและขอพิจารณา

      จึงเรียนมาเพื่อ

      ๑.  โปรดทราบ

      ๒.  เห็นควรแจงผูที่เกี่ยวของ

      ๓.  หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนําสง
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๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

๑o ม.ค. ๒๕๖๕



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

วันที่   ๑๑  เดือน มกราคม  ๒๕๖๕    เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒   

ผู้มาประชุม 

 ๑. นายสุพจน์  มณีรัตนโชติ   ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒    ประธานกรรมการ    

 ๒. นายสมพงษ์  แสนสำโรง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒  รองประธานกรรมการ            

                        ๓. นายบุญชู  ราชสวุรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา  กรรมการ            

 ๔. นายมนูญ  แวดอเลาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง  กรรมการ 

       ๕. นายสว่าง  ชินพงษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กรรมการ 

        ๖. นายอับดุลรอแม  สะมะแอ คร ูกศน.อำเภอสุไหงโก-ลก   กรรมการ 

      ๗. น.ส.สุมีนา  หามะ         นักวิชาการศึกษาฯ สช.อำเภอสุไหงโก-ลก กรรมการ 

           ๘. นางศิวัชญา  ปลาลารัตน์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
                                                              ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กรรมการ 

 ๙. วรรณา    ขวัญสืบ          ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ     กรรมการและเลขานุการ 

                       ๑๐. นายธีระพล  เพ็ชรนิล      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ
             

ผู้เข้าร่วมประชุม 

                        ๑. นางสาวสุมีนา  หลีหนุด  ผู้อำนวยการบริหารส่วนการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

เริ่มประชุมเวลา……๑๓.๓๕………. น.  

               ประธาน  นายสพุจน์   มณีรัตนโชติ   ผอ.สพป.นราธิวาส  เขต ๒  เป็นประธานและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

       -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

       - ไม่มี - 

       
 

 

 

 



-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ๓.๑  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5  
            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖5  ลงวันที่ 9 
ธันวาคม   256๕ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

   1. หลักการ 
        1.1 การมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอ
ภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
          1.2 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม  เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
โอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 
          1.3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้
เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
          1.4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 
   2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
        การดำเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระทำตามหน้าที่ที ่กำหนดไว้
เพ่ือให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 
  2.1 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2.1.1 จัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
        2.1.2 กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้อง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2.1.3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล คณะบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิด
การรับรู้ เข้าใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายต่างๆ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
        2.1.4 ประสานการดำเนินการรับนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2.1.5 จัดทำระบบ รวบรวม ประมวล แผนการรับนักเรียน รายงานผลการดำเนินการ
รับนักเรียนในภาพรวม 
        2.1.6 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการรับนักเรียนของหน่วยงานในสังกัด 
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2.2 บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
        2.๒.๑  ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบท
ของจังหวัด 
         2.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ จำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 
คน เป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
พ้ืนที ่
       ทั้งนี้ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้น
พื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี
บริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสอง กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
  2.2.4 กำกับ ดูแล การดำเนินงานการรับนักเรียน ภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   2.3.1 เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการรับนักเร ียนระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ตาม
องค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2.2 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่  ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื ่อให้
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งให้ 
พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ และรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
   2.3.2 ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานรับนักเรียนในจังหวัดร่วมกับทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  2.4 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2.4.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   2.4.2 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียน
เสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามใน
คำสั่งแต่งตั้ง 
  2.4.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อ่ืนภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลัก    
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 

2.4.4 กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไป 
ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

2.4.5 ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 
   2.4.6 กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

2.4.7 ให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วน 
การรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 
4 ข้อตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3.7 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4.8 ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ  
 ๒.๕ บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       (รายละเอียดหน้าที่  ๔- ๕ ของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ.) 
 ๒.๖ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
        (รายละเอียดหน้าที่  ๕ ของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ.) 
 ๒.๗ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
  (รายละเอียดหน้าที่ ๕ -๖ของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ.) 
 ๒.๘ บทบาทของโรงเรียน 
  (รายละเอียดหน้าที่ ๖-๗ของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ.) 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๕ แนบท้ายนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
  ในการนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  ได้แนบเพิ่มเติมและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
เรียบร้อยแล้ว   
ดังเอกสารหมายเลข ๑ 
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             เพื่อโปรดทราบ 

                       ที่ประชุม                    - รับทราบ -  
                ๓.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ได้ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒   ปีการศึกษา  
๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒  มีคณะกรรมการฯ  จำนวน  ๙  คน  โดยสรุป  ดังนี้   
                     - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป็น    ประธาน 
                     - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    เป็น  รองประธานกรรมการ    
                        นราธิวาส เขต ๒ (นายสมพงษ ์ แสนสำโรง) 
                     - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก    เป็น        กรรมการ 
                     - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง     เป็น        กรรมการ 
                     - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา     เป็น        กรรมการ 
                     - ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เป็น        กรรมการ 
                     - ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโ-ลก  เป็น        กรรมการ 
                     - ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สไุหงโก-ลก       เป็น  กรรมการ 
                     - ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                  เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
                     - นายธีระพล เพ็ชรนิล     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        เป็น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีบทบาทการดำเนินงาน ดังนี้ 
                                   ๑. พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 
 ๒. ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่
โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 

                     ๓. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน
ภายในจังหวัด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
เข้าเรียนตามความเหมาะสม 

              ๔. กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไป
ด้วยความสุจริต โปร่งใส  เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

              ๕. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

         ๖. กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

         ๗. ให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ  สัดส่วน
การรับนักเรียน   วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 

 
-๖- 



 
                                      ๘. ป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ได้ข้อยุติ 

ดังเอกสารหมายเลข  ๒ 

 เพื่อโปรดทราบ 
                        ที่ประชุม                    - รับทราบ- 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒ ได้จัดทำ ร่างประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  ๒   เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  มีองค์ประกอบของประกาศ ฯ  ดังนี้  
                                     ๑) หลักการ 
         ๒) บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.๒ บทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ๒.๓ บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ๒.๔ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๕ บทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๖ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๒.๗ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
  ๒.๘ บทบาทของโรงเรียน 
                            ๓) แนวปฏิบัติ 
    ๓.๑ การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
    ๓.๒ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    ๓.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      
         ๔)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง      
                             

                             ท ั ้งน ี ้   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได ้กำหนดบทบาทของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้พิจารณานโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒ เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  เรื ่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒  

ดังเอกสารหมายเลข  ๓ 
 

 



-๗- 
 
มติของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
                              พิจารณา  พิจารณา เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ให้เสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส เพ่ือดำเนินการต่อไป  
แต่ให้ตัดข้อความรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานก่อนการเสนอต่อไป ดังนี้ 
          - ในข้อที่ (๒) บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้ตัดข้อ 
(๒.๑) บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒.๒) บทบาทของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (๒.๓) บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  

      - ในย่อหน้าสุดท้ายของประกาศบรรทัดที่ ๒  ให้ตัดคำว่าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติและรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ เปลี่ยนเป็น โรงเรียนและรายงานให้คณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่ทราบ ที่ประชุม 
                          ๔.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เสนอ
รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่  เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๕  ข้อ ๒.๔.๒ บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา โดยให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 

ดังเอกสารหมายเลข  ๔ 
 มติของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  พิจารณาเห็นชอบ ร่างคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
เขต ๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานริวาส เขต ๒   

       
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
       ประธาน สอบถามสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 
/เลิกประชุม เวลา ...๑๔.๕๑... 

 
 
                                                                (นายธีระพล     เพ็ชรนิล) 
                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม  
 
       
 

                                    
                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


