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กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  



ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการรวมสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มี
เนื้อหาที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนการด าเนินการของในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ผู้อ่านสามารถน าไป
ปรับใช้ได้โดยไม่ยากนัก คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รวบรวมข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสถานศึกษาต่างๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องไว้  ณ ที่นี้ 

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ได้เข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไป ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรวม เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป  

 
 

นางสาวนงคราญ  ทองค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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1. การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ร.1) 
- แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ร.2)  
- แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ร.3) 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการเรียนรวม ภายหลังจากการรวมสถานศึกษาแล้ว 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

..................................... 
 

1. ชื่องาน : การด าเนินการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้การด าเนินการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด  มีความเข้าใจ  
มีความรู้ ไม่เกิดความสับสน สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

2.3. เพ่ือให้การผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบค าถาม และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คู่มือนี้จัดท าข้ึนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เท่านั้น 
3.2. คู่มือนี้จัดท าข้ึนตามแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
 
4. ค าจ ากัดความ 

4.1. การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การน านักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา  ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนที่มีศักยภาพ 
โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น  เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้าน
สิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

4.2. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
ตั้งแต่ 1-120 คน 
 
5. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวนงคราญ  ทองค า  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพิเศษ  

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1. ระดับสถานศึกษา 
6.1.1.จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา จัดท าแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ร.1)   ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ข้อมูลครู นักเรียน อาคารสถานที่ แผนที่
แสดงเขตบริการ ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.1.2.การจัดท าแผนการรวมของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจัดท าแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ร.2)   โดยมีผู้บริหาร ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินการตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา 
6.1.3.การรับฟังความคิดเห็น 

สถานศึกษาท่ีจะรวมกันด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน  และจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  ตามแบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร.2)   โดยในการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
5) ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

6.1.4.การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาเสนอเอกสารการรวมสถานศึกษา (แบบ ร.1-3) และรายงานการประชุม ต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรณีท่ีขอรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใน 180 วันก่อนเปิดภาคเรียน 

6.1.5.การรวมสถานศึกษา 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วให้ด าเนินการตามแผนการรวมสถานศึกษากับโรงเรียน
หลัก  พร้อมกับรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สถานศึกษา) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

สถานศึกษา 

จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น 

เสนอแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

เสนอแผนต่อ กศจ. 

สถานศึกษาด าเนินการรวมสถานศึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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6.2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.2.1.ก าหนดหลักเกณพ์และวิธีการรวมสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

6.2.2.การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลและจัดท า school mapping ในเขตพ้ืนที่

การศึกษา  เพื่อพิจารณาว่าควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ

สถานศึกษาจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
6.2.3.การรับฟังความคิดเห็น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

6.2.4.เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานการเรียนรวมของ

สถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
- กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมีผล

ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบให้มีการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ไม่เห็นชอบให้รวมสถานศึกษาเนื่องจากแผนการรวมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาตามความจ าเป็น โดยมีเหตุผลตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วบการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  หากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้รวมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแล้วให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.2.5.ประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเรียนรวมสถานศึกษา พร้อมกับแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) สถานศกึษาหลักและสถานศึกษาท่ีเรียนรวม  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.2.6.การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาหลักและสถานศึกษาท่ีเรียนรวมด าเนินการ
รวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งด าเนินการก ากับ ติตดาม 
นิเทศให้ความช่วยเหลือให้นักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สพท. ตรวจสอบและ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการ 

ขอความเห็นชอบ  
กศจ. 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการรวมสถานศึกษา 

- แจ้งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 

รายงาน สพฐ. 

เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอ กพฐ. 

ไมเ่ห็นชอบ 
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7. เอกสารอ้างอิง 

แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 
8. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
4) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
5) เอกสารแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบ ร.1-3 
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ภาคผนวก 
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แบบ  ร.๑ 

 
แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------ 

 
 

๑. ชื่อสถานศึกษา......................................อ าเภอ..............................จังหวัด........................ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๒.๑   สถานศึกษาได้รับประกาศตั้งเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 
๒.๒  ในปีการศึกษา.................(ปัจจุบันและย้อนหลัง ๓ ปี) สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนและ 
จัดห้องเรียนดังนี้ 

 

ระดับชั้น 

แนวโน้มที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา............. ปีการศึกษา............. ปีการศึกษา............. ปีการศึกษา............. 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

อนุบาล  ๑         
อนุบาล  ๒         

ป.๑         
ป.๒         
ป.๓         
ป.๔         
ป.๕         
ป.๖         
ม.๑         
ม.๒         
ม.๓         
ม.๔         
ม.๕         
ม.๖         

รวมทั้งสิ้น         
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๓. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาสาขา  เสนอขอจัดตั้งใหม่) 

ปัจจุบันสถานศึกษาสาขาครู  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้าง  ดังนี้ 
๓.๑  ข้าราชการครูและพนักงานราชการ  จ านวน.....................คน  แยกเป็น 
    ๓.๑.๑  ข้าราชการครู.................คน 
    ๓.๑.๒  พนักงานราชการ...........คน 
๓.๒  ครูอัตราจ้าง  จ านวน...............คน  แยกเป็น 
   ๓.๒.๑  อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ    จ านวน....................คน 
   ๓.๒.๒  อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
  จ านวน.................คน  ลูกจ้าง จ านวน.................คน  แยกเป็น 
  ๓.๒.๒.๑   ลูกจ้างประจ า  จ านวน...................คน 
  ๓.๒.๒.๒  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  จ านวน....................คน 
  ๓.๒.๒.๓   ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณ  จ านวน.................คน 
๓.๓  จ านวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และอัตราจ้างที่วุฒิ/วิชาเอก-โท 
   ๓.๓.๑  วุฒิการศึกษา 

 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการครูและ
พนักงานราชการ 

(จ านวน) 

อัตราจ้าง 
(จ านวน) 

รวม 

๑ ปริญญาเอก    
๒ ปริญญาโท    
๓ ปริญญาตรี    
๔ ต่ ากว่าปริญญาตรี    

รวมทั้งสิ้น    
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   ๓.๓.๒  วิชาเอก-โท 

ที ่ วิชาเอก-โท 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 
รวมทั้ง

สิน วิชาเอก 
(จ านวน) 

วิชาโท 
(จ านวน) 

รวม 
วิชาเอก 
(จ านวน) 

วิชาโท 
(จ านวน) 

รวม 

๑ ภาษาไทย        
๒ คณิตศาสตร์        
๓ วิทยาศาสตร์ทั่วไป        
๔ เคมี        
๕ ชีววิทยา        
๖ ฟิสิกส์        
๗ สังคมศึกษา        
๘ สุขศึกษา        
๙ ศิลปะ        

๑๐ พาณิชยกรรม        

๑๑ 
คหกรรม(ผ้า อาหาร 
คหกรรม ทั่วไป) 

       

๑๒ ภาษาอังกฤษ        
๑๓ ภาษาฝรั่งเศส        
๑๔ ภาษาญี่ปุ่น        
๑๕ ภาษาเยอรมัน        
๑๖ ภาษาจีน        
๑๗ คอมพิวเตอร์        
๑๘ พลศึกษา        
๑๙         
๒๐         
๒๑         
๒๒         
๒๓         
๒๔         
๒๕         

รวมทั้งสิ้น        
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๔. อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
อาคารเรียน  อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ 

อาคารเรียน 
๑.  อาคารเรียนแบบ...........................
จ านวน........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
๒. อาคารเรียนแบบ............................
จ านวน........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
๓.  อาคารเรียนแบบ...................จ านวน
.........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. .......... 
อาคารประกอบ 
๑.  อาคารฝึกงานแบบ.......................จ านวน
......หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
 ๒.  อาคารฝึกงานแบบ........................
จ านวน.......หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
๓.  ส้วมแบบ.....................................จ านวน
..........หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ........ 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
๔.  ส้วมแบบ.........................................
จ านวน......หลัง 
      สร้างปี  พ.ศ. ........ 
      สภาพอาคาร
............................................. 

ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสามัญ  รวม.....................หอ้ง 
ใช้เป็นห้องเรียนบริหารและห้องพักครู  รวม...............ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติ  รวม................ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริการ 

- ห้องสมุด  รวม................ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์  รวม.............ห้อง 
- ห้อธุรการ  รวม...............ห้อง 
- ห้องแนะแนว  รวม................ห้อง 
- ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ)  รวม..............ห้อง 

ใช้เป็นที่พักนักเรียน  รวม............ห้อง..............หลัง 
สภาพอาคาร 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

หมายเหตุ    นอกเหนือจากนี้  โปรดระบุ 
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๕. แผนที่แสดงเขตบริการ  ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑   ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  และทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
๕.๒  ระบุจ านวนนักเรียนที่มาจากต าบลต่าง ๆ ไว้ในเขตพ้ืนที่ของต าบลนั้น ๆ  
๕.๓   แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ใน
รัศมี  ๑๐  กิโลเมตร 
๕.๔   แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา  โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญ ๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย 

 
 
 
 ๖.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน  (เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่  :  เดินทางโดย
พาหนะสะดวก  หรือมีความยากล าบากในการเดินทางอย่างไร  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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๗.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

                               
                              ลงชือ่.......................................... 

                                       (..........................................) 
                                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………….. 

                                     วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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แบบ  ร.๒ 
 

แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

----------------------------------- 
 

๑. ชื่อสถานศึกษา..............................................อ าเภอ..................................จังหวัด.............  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................................................  
รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา..............................................อ าเภอ..................................จงัหวดั.............. 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................................................................................  

๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  เมื่อวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ........ 
เวลา.........................................................ณ............................................................... ....... 
ผู้เข้ารวมประชุมและการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งสิ้น.............................คน  ประกอบด้วย 
๒.๑    ..............................................................      จ านวน..................................คน 
๒.๒   ..............................................................      จ านวน..................................คน 
๒.๓   ..............................................................      จ านวน..................................คน 
๒.๔   ..............................................................      จ านวน..................................คน 
๒.๕   ..............................................................      จ านวน..................................คน 

 ๓.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  เป็นดังนี้ 
       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ........................................ 

(......................................) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

วันที่...............เดือน..............พ.ศ. ......... 
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แบบ ร.3 
 

แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรณีจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น) 

............................. 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียน..................................  หมู่.......................ต าบล........................................ 

อ าเภอ...........................  จังหวัด .............................................. 
รวมกับ 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน..........................  หมู่ .............  ต าบล ..................  อ าเภอ................. ...... 
  จังหวัด  .................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคม  

การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีการ
การเคลื่อนย้ายด้านการเรียนรู้มากขึ้น ปริมาณนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป จ านวน
นักเรียนในชนบทน้อยลง เพราะมีการคุมก าเนิด การเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อ
จ านวนนักเรียนลดลง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุนลดลง ขาดแคลนปัจจัย
สนับสนุนการบริหารจัดการ ท าให้คุณภาพการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ คุณภาพนักเรียนตกต่ าไม่ได้
มาตรฐาน ผู้ปกครองขาดศรัทธาต่อสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญก าลังใจ 

โรงเรียน..................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.................................. เปน็ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียนเพียง จ านวน........คน และไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีข้าราชการครู 
จ านวน........ คน ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จ านวน........ชั้นเรียน และครู......... คน ต้อง
รับผิดชอบรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยการรวมสถานศึกษา เป็นสาขา 

โรงเรียน........................................ 
 

3. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ด้วยโรงเรียน............................... จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.................... ตั้งอยู่ที่หมู่...............  

ต าบล..................... อ าเภอ...................................... จังหวัด ............................. 
3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม..............................  กิโลเมตร 
3.2 พ้ืนที่ของสถานศึกษา.....................ไร่....................ตารางวา................. 
3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (กรรมสิทธิ์ที่ดิน) 

ที่ดินเป็นของ................................... ................ 
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3.4 จ านวนชั้นเรียนที่เปิดสอน 

(   )  อนุบาล 1-2 
(    )  ประถมศึกษาปีที่ 1-4 
(    )  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
(    )  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
(    )  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
(    )  อ่ืนๆ ระบุ..............................................  

3.5 จ านวนนักเรียนปัจจุบัน 10 มิถุนายน 2554 (รายชั้น)  จ านวนนักเรียนทั้งหมด....คน 
อนุบาล 1  จ านวน    คน 
อนุบาล 2  จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน    คน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน    คน 

3.6 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ 
จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
อายุ 4-5 ปี  จ านวน................................ คน (อ.1) 
อายุ  6-7  ปี  จ านวน ............................... คน (ป.1) 

3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน 
- การเดินเท้า 
- รถจักรยาน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบฟอร์ม 

การรวมสถานศึกษาในแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.2 จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา จากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียน เป็นต้น ร่วมกันด าเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

4.3 ประชาสัมพันธ์ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สถานศึกษาที่จะ 
รวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และจัดท ารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟัง 
ความคิดเห็น มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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4.3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
4.3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
4.3.5 ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

4.4 เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดส่ง 
แผนการรวมสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา...................... เพ่ือพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป 

5. งบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ โรงเรียน...................................... เป็นผู้ด าเนินการ  

6. การติดตามประเมินผล 
การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โรงเรียน................................... เป็นผู้ด าเนินการ  

7. บุคลากรของสถานศึกษา 
ต าแหน่ง...................................จ านวน.......................  อัตรา ได้แก่ 
น..............................................  ต าแหน่ง ครู รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
น.............................................    ต าแหน่ง ครู 
น................................................ ต าแหน่ง คร ู
ต าแหน่ง........................................  จ านวน..............อัตรา  
น...................................... ต าแหน่ง.....................................................  

8. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร โรงเรียน........................................... เป็นผู้ด าเนินการ  

9. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โรงเรียน................................. เป็นผู้ด าเนินการ 

10. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน.......................................  

เป็นผู้ด าเนินการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ระบบการบริหารงานของโรงเรียนดีขึ้น 
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
 (..........................................) 
      ข้าราชการครู รักษาการแทน 

            ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้มแข็ง  เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบ  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

ด้านวิชาการด้านการบริหาร 
1. การบริหารจัดการด้านวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก   

ให้ด าเนินการบริหารจัดการด้านวิชาการตามเป้าหมายหรือแผนการบริหารวิชาการท่ีโรงเรียนหลักก าหนด   
โดยให้โรงเรียนหลักเป็นผู้ก ากับ ควบคุม ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา ที่ไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
(Stand Alone)  ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 กับผู้อ านวยการโรงเรียน  ตามเงื่อนไขที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ก าหนดได้แก่  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
จ านวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไปเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า 40 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน)  

3. ให้โรงเรียนหลักท่ีการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์ 
1. การบริหารงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมบริหารร่วมกันกับโรงเรียน

หลัก  แต่การจัดท าหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องระบบบัญชี-การรับจ่ายให้แยกด าเนินการตามข้อเท็จจริง
ตามปกติภายใต้การก ากับ ดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียนหลัก 

2.  โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักให้บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 
ร่วมกัน  หรือน าวัสดุ ครุภัณฑ์ มาใช้ประโยชน์เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการร่วมกัน เช่น สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่กับโรงเรียนหลัก โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเป็นผู้ก ากับ ดูแล ควบคุมและ
บริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ปลอดภัย 

3. ค่าพาหนะในการเรียนรวม ให้โรงเรียนหลักเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่าย 
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก  ให้จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  ทะเบียนนักเรียน  และหลักฐานอื่นๆ ทางการเงิน พัสดุ ทางทะเบียน ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

การบริหารงานบุคคล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม  ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน

หลัก  หรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกรณีท่ีเป็นโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทั่วไป 
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมจัดท าข้อมูลนักเรียน ครู หรือการจัดท าข้อมูลการรายงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปกติ โดยการก ากับ ดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียนหลักยกเว้นการด าเนินการใดๆ  
ที่อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือเสียหายต่อประโยชน์ของผู้เรียนให้ด าเนินการร่วมกันตามดุลพินิตของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนหลัก   
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แผนการบริหารจัดการเรียนรวม  (ตัวอย่าง) 
ภาคเรียนที่ .....  ปีการศึกษา .............   

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหลัก  ....................................   
และ 

โรงเรียนที่มาเรียนรวม ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
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สารบัญ 
 
 
เรื่อง            หน้า 
บทที่ 1   บทน า 
บทที่ 2  ข้อมูลทั่วไป 
บทที่ 3   การบริหารจัดการเรียนรวม 
บทที่ 4  เงื่อนไขความส าเร็จ  
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. เป้าหมาย 
.............................................................................................................................................................................. 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  



24 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

............................................ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. โรงเรียนหลัก  .................................................................... ที่อยู่ .................................. .................  

จัดการเรียนการสอนระดับ  ................................... 
1.1. ข้อมูลครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพ่ีเลี้ยง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

ชั้น/วิชาที่สอน 

     
     
     
     
     
     
     

1.2. ข้อมูลลูกจ้าง ธุรการ ฯลฯ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 
ภารกิจ/หน้าที่ 
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1.3. ข้อมูลนักเรียน ณ ต้นภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ............... 
ชั้น จ านวนนักเรียน รวม 

ชาย หญิง  
อ.1    
อ.2    
อ.3    
ป.1    
ป.2    
ป.3    
ป.4    
ป.5    
ป.6    
ม.1    
ม.2    
ม.3    
รวม     

 
1.4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

วิชา ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

     
     
     
     
     
     
     

1.5. แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่ ................................ 
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2. โรงเรียนที่มาเรียนรวม  .................................................................... ที่อยู่ ...................................................  
1.1. ข้อมูลครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพ่ีเลี้ยง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

ชั้น/วิชาที่สอน 

     
     
     
     

1.2. ข้อมูลลูกจ้าง ธุรการ ฯลฯ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 
ภารกิจ/หน้าที่ 

     
     
     

 
1.3. ข้อมูลนักเรียน ณ ต้นภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ............... 

ชั้น จ านวนนักเรียน รวม 
ชาย หญิง  

อ.1    
อ.2    
อ.3    
ป.1    
ป.2    
ป.3    
ป.4    
ป.5    
ป.6    
รวม     
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1.4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 

วิชา ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

     
     
     
     
     
     
     

 
1.5. แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่ .......................  
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บทที่ 3 
การบริหารจัดการเรียนรวม 

............................................ 
 

ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  ........  
เดือน  .................พ.ศ.  .................  เรื่อง  .................................................... ..........   ให้โรงเรียน (โรงเรียนที่ไป
เ รี ย น ร ว ม )   
น านักเรียนชั้น  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   จ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . .  คน  ไปเรียนรวมที่ โรง เรียน (หลัก ) 
.............................................   โดยการเดินทางด้วยพาหนะ..........................................  โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง  
ได้ด าเนินการบริหารจัดการ 4 ฝ่าย  โดยการร่วมกันบริหารจัดการด้านงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  พร้อมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยยากรร่วมกันในภาค
เรียนที่ ......  ปีการศึกษา.....  ตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการด้านวิขาการ  (ตัวอย่าง) 

1.1. ผู้อ านวยการโรงเรียน (หลัก) ...................................   ด าเนนิการประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะ
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่ม/เครือข่าย
เดียวกันสร้างความเข้าใจร่วมกับในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง 

1.2. ผู้อ านวยการโรงเรียน (หลัก) ...................................   ด าเนนิการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลร่วมกัน ให้สอดคล้องกัน พร้อมกับจัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจหน้าที่ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ดังนี้ 

1.2.1. นักเรียนชั้น ป.1  โรงเรียน (ทีม่าเรียนรวม)  จ านวน..............คน  มาเรียนร่วมกันกับนักเรียน
ชั้น ป.1  โรงเรียน (หลัก)   จ านวน ....... คน    รวมทั้งสิ้น .......... คน  โดยมีครู .............. .......... โรงเรียน 
(หลัก) ........................เป็นผู้สอน/ครูประจ าชั้น  ร่วมกับครู (โรงเรียนที่มาเรียนรวม) .................................  โรง
เรียน.................... 

1.2.2. นักเรียนชั้น ป.1  โรงเรียน (ทีม่าเรียนรวม)  จ านวน..............คน  มาเรียนร่วมกันกับนักเรียน
ชั้น ป.1  โรงเรียน (หลัก)   จ านวน ....... คน    รวมทั้งสิ้น .......... คน  โดยมีครู ........................ โรงเรียน 
(หลัก) ........................เป็นผู้สอน/ครูประจ าชั้น  ร่วมกับครู (โรงเรียนที่มาเรียนรวม) .................................  โรง
เรียน.................... 

1.2.3. ฯลฯ 
1.2.4. .... 
1.2.5. ......... 
1.2.6. ตารางสอนแบบบูรณาการ  
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2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร  (ตัวอย่าง) 
2.1. โรงเรียน (หลัก) ................และโรงเรียน (ที่มาเรียนรวม) ............................. มีการวางแผนและ

ก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้ 
2.1.1. ผู้บริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ด าเนินการ  ดังนี้ 

2.1.1.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
2.1.2. ครูผู้สอน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ด าเนินการสอน/ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น  ดังนี้ 

2.1.2.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
2.1.2.2. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
2.1.2.3. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่.......................... 

2.1.3. ครูพ่ีเลี้ยง  พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  ฯลฯ ในลักษระครูผู้สอน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  
ด าเนินการสอน/ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น  ดังนี้ 

2.1.3.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่.......................... 
2.1.3.2. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
2.1.3.3. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่.......................... 

2.1.4. ธุรการโรงเรียน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ดังนี้ 
2.1.4.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
2.1.4.2. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่.......................... 
2.1.4.3. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  

2.1.5. นักการภาคโรง  ดังนี้ 
2.1.5.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่.......................... 

2.1.6. อัตราจ้างๆ อ่ืนๆ  ดังนี้ 
2.1.6.1. ชื่อ................................ต าแหน่ง  .........................ปฏิบัติหน้าที่..........................  
 

3. การบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป  (ตัวอย่าง) 
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน (หลัก) ..........................และโรงเรยีน ....................มีการจัด

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันดังนี้ 
3.1. การด าเนินงานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  โดยให้.............................. 
3.2. การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียน  โดยให้................ 
3.3. การทัศนศึกษา โดยให้................... 
3.4. การส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยให้ .............................. 
3.5. การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ ............ 
3.6. ฯลฯ 
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4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ  (ตัวอย่าง) 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน (หลัก) ..........................และโรงเรียน ............. .......มี
แผนการด าเนินงาน ร่วมกันดังนี้ 

4.1. โรงเรียน (หลัก) .........................และ โรงเรียน (ที่มาเรียนรวม) ..............ต าเนินการ
ค านวณงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนแยกกัน  แต่ให้จัดท าเป็นแผนงาน/โครงการร่วมกัน 

4.2. วิเคราะห์ภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน   เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการร่วมกัน 
4.3. ให้โรงเรียนหลัก และโรงเรียนที่มาเรียนรวม ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณแบบบูรณาการร่วมกัน  ตามจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พร้อมทั้งให้เสนอผ่านความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทั้งสองโรงเรียน 

4.4. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการร่วมกันเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
4.5. ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนที่ไปเรียนรวมด าเนินการเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
4.6. ฯลฯ 
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บทที่ 4 
เงื่อนไขความส าเร็จ 

............................................ 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเรียนรวม ระหว่างโรงเรียน (หลัก) ..............กับโรงเรียน (ที่มาเรียน
รวม)  จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้โรงเรียนทั้งสองแห่ง  ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
...........................................................................................................................................

......................................................................................... 
2. ครูผู้สอน  

...........................................................................................................................................
......................................................................................... 

3. ธุรการโรงเรียน 
...........................................................................................................................................

......................................................................................... 
4. นักการภารโรง 

...........................................................................................................................................
......................................................................................... 

5. กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
...........................................................................................................................................

......................................................................................... 
6. ผู้ปกครอง ชุมชน  

...........................................................................................................................................
......................................................................................... 

7. ฯลฯ   
 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  โดยการ........ 
2. ประเมินพฤติกรรม โดยการ........ 
3. ประเมินความพึงพอใจ โดยการ........ 
4. ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
 

1. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ลงวันที่  ........................เรื่อง  
การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
3. คณะผู้จัดท า  ที่ปรึกษา 
4. ตารางสอนโรงเรียนหลัก 
5. ตารางสอนโรงเรียนที่มาเรียนรวม 
6. รายชื่อนักเรียนที่มาเรียนรวม 
7. ฯลฯ 

 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พ.ศ .   ๒๕๔๒   และที่แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  ๒)  พ .ศ .   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือ 
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้   
“การจัดต้ัง”  หมายความวา  การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
“รวม”  หมายความวา  การนํานักเรียนในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใกลกันต้ังแตสองแหงข้ึนไป 

มาเรียนรวมกัน  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น  เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา  มีประสิทธิภาพ   
เกิดผลดีแกผูเรียนทั้งในดานสิทธิ  โอกาส  และคุณภาพการศึกษา   

“เลิก”  หมายความวา  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ  ไดแก 

(๑) สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดาน 
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง  วิจัยและพัฒนา 
(๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส 
(๔) สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการจัดการศึกษา   



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หรืออยูในพระบรมราชานุเคราะห  
หรือจัดต้ังเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง  ๆ 

ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจในการตีความ  วินิจฉัย  รวมทั้งออกประกาศ  คําส่ัง  ขอกําหนด  และจัดทําคําชี้แจงใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเปนตนไป   
 

หมวดที่  ๑ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดต้ังสถานศึกษาใหม 
แนวปฏิบัติในการจัดต้ังสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการจัดต้ังสถานศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนในชุมชนใดตองมีจํานวนนักเรียน  ดังตอไปนี้ 
 (๑.๑) ระดับประถมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนในแตละรายอายุไมนอยกวาย่ีสิบหาคน 

มาเขาเรียน  ถามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงย่ีสิบหาคน  แตมากกวาสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของ
สถานศึกษาอื่น 

 (๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเขาเรียนชั้นละไมนอยกวาแปดสิบคน  
ถามีนกัเรียนไมถึงชั้นละแปดสิบคน  แตมากกวาส่ีสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของสถานศึกษาอื่น 

(๒) สถานที่ที่จะจัดต้ังสถานศึกษาตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใช  ตามประเภทของ
ที่ดินอยางถูกตอง  จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหาไร   

(๓) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนใหมจะตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  ที่ต้ังอยูเดิม  
ไมนอยกวาหกกิโลเมตร  ตามเสนทางคมนาคม   

(๔) ใหบุคคล  นิติบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ย่ืนคํารองขอใหจัดต้ังสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคํารองตามหลักเกณฑของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นวา 
มีความจําเปนตองจัดต้ังสถานศึกษาเปนกรณีพิ เศษ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 
คํารองขอในขอ  ๕  (๔)   

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดต้ังสถานศึกษา  และใหจัดระบบสงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ ๗ ในทองที่ที่เปนชุมชนหนาแนน  หรือในทองที่ที่มีความจําเปนพิเศษ  หากไมสามารถ
ดําเนินการจัดต้ังสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาวขางตนได  ใหขออนุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงงบประมาณ  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการจัดการศึกษา   

ขอ ๘ การจัดต้ังสถานศึกษาพิ เศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   

 
หมวดที่  ๒ 

การรวมสถานศึกษา 
 

 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาต้ังแตสองแหงข้ึนไป  
เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแกผูเรียน  ทั้งในดานสิทธิ  
โอกาส  และคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น   

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล  จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา  และนําเสนอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยูใกลเคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๑.๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๒.๒) แจงสถานศึกษาที่จะรวมกัน   
 (๒.๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   
 (๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการใหความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา  โดยใหมีผลกอนวันเร่ิมตนปการศึกษา  ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา  และใหจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

หมวดที่  ๓ 
การเลิกสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษานั้น   
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้   

(๑) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) จํานวนนักเรียนลดลง  จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

การปฏิรูปการศึกษาได 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(๑) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนและชุมชน  แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

(๒) ใหสถานศึกษา  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา  ไมนอยกวาหนึ่งป  
กอนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี  รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ ยังคงเหลืออยูของ
สถานศึกษา 

(๔) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท  ใหโอนไปอยูใน  ความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด   

(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั้นเรียน  เร่ิมต้ังแตชั้นตนของสถานศึกษา  
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน  หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น   

(๗) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน   
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดต้ัง  รวม  และเลิกสถานศึกษา   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน  
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใชกับ   

การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาได  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอ   
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 

 

โดยท่ีได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า 
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสําคัญ   
ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค

หรือจังหวัด 
(๔) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้  ตามประเภท
หรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(๕) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตําแหน่ง 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๗  (๗) 
(๘) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ในระหว่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม  (๕)  บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้องค์กรใดมีอํานาจหน้าที่ตาม  (๔)  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ดังกล่าว 

ข้อ ๓ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน
ตามข้อ  ๒  (๖)  และให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และให้โอนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ  กศจ.  ของจังหวัดนั้น ๆ  
ตามคําสั่งนี้   

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๕ ให้ยุบเลิก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ  กศจ.  ของจังหวัดนั้น ๆ  
ตามคําสั่งนี้   

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึง  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 
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ข้อ ๖ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ท้องถ่ินจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
ประธานหอการค้าจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  และวัฒนธรรมจังหวัด   
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนสองคน  
เป็นกรรมการ 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย  ด้านบริหารงานบุคคล  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

(๘) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
สําหรับกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาคทําหน้าที่เป็น  กศจ. 
ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่

ในแต่ละเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในจังหวัด 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
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(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใช้อํานาจ
ตามข้อ  ๒  (๔) 

(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 

(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ  กศจ.  ได้ตามความจําเป็น 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

ข้อ ๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก  กศจ.   

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย 
(๑) บุคคลซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น  กศจ.  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) บุคคลซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา  ซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้ง  

จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง  กศจ.  แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๙ ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

ตามข้อ  ๗  (๗)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


