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กลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  



คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  มีเนือ้หา
ที่บงบอกถึงความจำเปนในการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการดำเนินการของในระดับสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่เก่ียวของ  ผูอานสามารถนำไปปรับใชได
โดยไมยากนัก คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1  ไดรวบรวมขอมูลและอางอิงขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานและการ
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหลงขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สถานศึกษาตางๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของไว  ณ ที่นี้ 

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 หวังเปน
อยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะชวยใหทานผูอานหรือผูที ่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในดานนี้ ไดเขาใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญและประโยชนของคู มือการปฏิบัติงานมากยิ ่งขึ ้น และสามารถนำไป ใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป  
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- แบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แบบ ร.1) 
- แบบสรุปการรับฟงความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แบบ ร.2)  
- แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (แบบ ร.3) 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ตัวอยางแผนการบริหารจัดการเรียนรวม ภายหลังจากการรวมสถานศึกษาแลว 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม เลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

5. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
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คูมือการปฏิบัติงาน 
 

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

1. ชื่องาน : การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหการดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของในการดำเนินการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด  มีความเขาใจ  
มีความรู ไมเกิดความสับสน สามารถดำเนินการไดอยางถูกตองและทันตามกำหนดเวลา 

2.3. เพ่ือใหการผูที่ปฏิบัติงานใหมและผูที่เก่ียวของสามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

2.4. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบคำถาม และลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

2.5. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คูมือน้ีจัดทำข้ึนสำหรับเปนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เทานั้น 
3.2. คูมือน้ีจัดทำข้ึนตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
 

4. คำจำกัดความ 
4.1. การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การนำนักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ที่มีนักเรียนต่ำกวา 40 คนลงมา  ที่ตั้งอยูใกลเคียงกันมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลักหรือโรงเรียนที่มีศักยภาพ 
โดยจัดเปนชั้นหรือชวงช้ัน  เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแกผูเรียนท้ังในดาน
สิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา 

4.2. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ณ วนัที่ 10 มิถุนายน  
ตั้งแต 1-120 คน 
 
5. ผูรับผิดชอบ  :  นางทอกาญจน  กลิ่นจันทร ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชำนาญการพิเศษ  

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1. ระดับสถานศึกษา 
6.1.1.จัดทำขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกวา 40 คนลงมา จัดทำแบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ร.1)   ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ขอมูลครู นักเรียน อาคารสถานท่ี แผนที่
แสดงเขตบริการ ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณารวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.1.2.การจัดทำแผนการรวมของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจัดทำแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบ ร.2)   โดยมีผูบริหาร ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง รวมกันดำเนินการตามแบบแผนการรวมสถานศึกษา 
6.1.3.การรับฟงความคิดเห็น 

สถานศึกษาท่ีจะรวมกันดำเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชน  และจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น  ตามแบบสรุปการรับฟงความคิดเห็นการรวม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร.2)   โดยในการรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูเกี่ยวของดังนี้ 

1) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
5) ผูนำทางการศึกษา ผูนำศาสนา 

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกรณีท่ีขอรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใน 180 วันกอนเปดภาคเรียน 

6.1.5.การรวมสถานศึกษา 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลวใหดำเนินการตามแผนการรวมสถานศึกษากับโรงเรียน
หลัก  พรอมกับรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สถานศึกษา) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

สถานศึกษา

จัดทำขอมูลพื้นฐาน 

จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 

การประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็น 

เสนอแผนตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

เสนอแผนตอ กศจ. 

สถานศึกษาดำเนินการรวมสถานศึกษา 

ไมเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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6.2. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.2.1.กำหนดหลักเกณพและวิธีการรวมสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สอดคลองกับแนวทางตามที่กำหนดไวในหมวดที่ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือใชเปนแนวทางการดำเนินงานและประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

6.2.2.การจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบขอมูลและจัดทำ school mapping ในเขตพ้ืนที่

การศึกษา  เพื่อพิจารณาวาควรมีการรวมสถานศึกษาใดภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา และสนับสนุน ใหความชวยเหลือ

สถานศึกษาจัดทำแผนการรวมสถานศึกษา 
6.2.3.การรับฟงความคิดเห็น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมรับฟงความคิดเห็นในการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปฏิทินที่กำหนดไว 

6.2.4.เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐานการเรียนรวมของ

สถานศึกษาท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมรวมขอมูล เอกสารตางๆ เสนอขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
- กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบใหรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมีผล

กอนวันเริ่มตนปการศึกษาไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดำเนินการประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบใหมีการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
มีผลกอนวันเริ่มตนปการศึกษานอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน หรือกรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ไมเห็นชอบใหรวมสถานศึกษาเนื่องจากแผนการรวมไมเปนไปตามหลักเกณฑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาตามความจำเปน โดยมีเหตุผลตามขอ 13 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวบการจัดต้ัง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป  หากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบใหรวมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแลวใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.2.5.ประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเรียนรวมสถานศึกษา พรอมกับแจงผูที่เกี่ยวของดังนี้ 
1) สถานศึกษาหลักและสถานศึกษาท่ีเรียนรวม  สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแหง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.2.6.การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงใหสถานศึกษาหลักและสถานศึกษาท่ีเรียนรวมดำเนินการ
รวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน พรอมทั้งดำเนินการกำกับ ติตดาม 
นิเทศใหความชวยเหลือใหนักเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้น
ปการศึกษา 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สพท. ตรวจสอบและ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการ 

ขอความเห็นชอบ
กศจ. 

ประกาศรวมสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนการรวมสถานศึกษา 

- แจงสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 

- กำกับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน 

รายงาน สพฐ. 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอ กพฐ. 

ไม่เห็นชอบ 
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7. เอกสารอางอิง 

แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 
8. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545   
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550   
4) คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559  เรื่องการขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549   
5) เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง รวม 

หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 

9. แบบฟอรมที่ใช 
แบบฟอรมการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบ ร.1 - ร.3 
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ภาคผนวก 
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แบบ  ร.๑ 

 
แบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
------------------------------ 

 

 

๑. ชื่อสถานศึกษา......................................อำเภอ..............................จังหวัด........................ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

๒. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๒.๑   สถานศึกษาไดรับประกาศตั้งเมื่อป พ.ศ. .............................................  
๒.๒  ในปการศึกษา.................(ปจจุบันและยอนหลัง ๓ ป) สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนและ  
จัดหองเรียนดังนี้ 

 

ระดับช้ัน 

แนวโนมที่ผานมา 
ปการศึกษา............. ปการศึกษา............. ปการศึกษา............. ปการศึกษา............. 
จำนวน
หอง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
หอง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
หอง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
หอง 

จำนวน
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. ขอมูลเก่ียวกับบุคลากร (กรณีท่ีเปนสถานศึกษาสาขา  เสนอขอจัดต้ังใหม) 
ปจจุบันสถานศึกษาสาขาครู  พนักงานราชการ  ครูอัตราจาง  และลูกจาง  ดังนี้ 
๓.๑  ขาราชการครูและพนักงานราชการ  จำนวน.....................คน  แยกเปน 

    ๓.๑.๑  ขาราชการครู.................คน 

    ๓.๑.๒  พนักงานราชการ...........คน 

๓.๒  ครูอัตราจาง  จำนวน...............คน  แยกเปน 

   ๓.๒.๑  อัตราจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ    จำนวน....................คน 

   ๓.๒.๒  อัตราจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

  จำนวน.................คน  ลูกจาง จำนวน.................คน  แยกเปน 

  ๓.๒.๒.๑   ลูกจางประจำ  จำนวน...................คน 

  ๓.๒.๒.๒  ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  จำนวน....................คน 

  ๓.๒.๒.๓   ลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกประมาณ  จำนวน.................คน 

๓.๓  จำนวนขาราชการครู  พนักงานราชการ  และอัตราจางที่วุฒิ/วิชาเอก-โท 

   ๓.๓.๑  วุฒิการศึกษา 
 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
ขาราชการครูและ
พนักงานราชการ 

(จำนวน) 

อัตราจาง 
(จำนวน) รวม 

๑ ปริญญาเอก    

๒ ปริญญาโท    

๓ ปริญญาตรี    

๔ ต่ำกวาปริญญาตรี    

รวมทั้งส้ิน    
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   ๓.๓.๒  วิชาเอก-โท 

ที ่ วิชาเอก-โท 

ขาราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจาง 
รวมทั้ง
สิน วิชาเอก 

(จำนวน) 
วิชาโท 

(จำนวน) รวม 
วิชาเอก 
(จำนวน) 

วิชาโท 
(จำนวน) รวม 

๑ ภาษาไทย        

๒ คณิตศาสตร        

๓ วิทยาศาสตรทั่วไป        

๔ เคมี        

๕ ชีววิทยา        

๖ ฟสิกส        

๗ สังคมศึกษา        

๘ สุขศึกษา        

๙ ศิลปะ        

๑๐ พาณิชยกรรม        

๑๑ 
คหกรรม(ผา อาหาร 
คหกรรม ทั่วไป) 

       

๑๒ ภาษาอังกฤษ        

๑๓ ภาษาฝรั่งเศส        

๑๔ ภาษาญี่ปุน        

๑๕ ภาษาเยอรมัน        

๑๖ ภาษาจีน        

๑๗ คอมพิวเตอร        

๑๘ พลศึกษา        

๑๙         

๒๐         

๒๑         

๒๒         

๒๓         

๒๔         

๒๕         

รวมทั้งส้ิน        
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๔. อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
อาคารเรียน  อาคารประกอบ การใชอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

อาคารเรียน 
๑.  อาคารเรียนแบบ...........................
จำนวน........หลัง 
      สรางป  พ.ศ. .......... 
๒. อาคารเรียนแบบ............................
จำนวน........หลัง 
      สรางป  พ.ศ. .......... 
๓.  อาคารเรียนแบบ...................จำนวน
.........หลัง 
      สรางป  พ.ศ. .......... 
อาคารประกอบ 
๑.  อาคารฝกงานแบบ.......................จำนวน
......หลัง 
      สรางป  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
 ๒.  อาคารฝกงานแบบ........................
จำนวน.......หลัง 
      สรางป  พ.ศ. ......... 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
๓.  สวมแบบ.....................................จำนวน
..........หลัง 
      สรางป  พ.ศ. ........ 
      สภาพอาคาร
......................................................... 
๔.  สวมแบบ.........................................
จำนวน......หลัง 
      สรางป  พ.ศ. ........ 
      สภาพอาคาร
............................................. 

ใชเปนหองเรียนวิชาสามัญ  รวม.....................หอง 
ใชเปนหองเรียนบริหารและหองพักครู  รวม...............หอง 
ใชเปนหองเรียนภาคปฏิบัติ  รวม................หอง 
ใชเปนหองบริการ 

- หองสมุด  รวม................หอง 
- หองโสตทัศนูปกรณ  รวม.............หอง 
- หอธุรการ  รวม...............หอง 
- หองแนะแนว  รวม................หอง 
- หองอ่ืน ๆ (ระบุ)  รวม..............หอง 

ใชเปนที่พักนักเรียน  รวม............หอง..............หลัง 
สภาพอาคาร 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

หมายเหตุ    นอกเหนือจากน้ี  โปรดระบุ 
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๕. แผนท่ีแสดงเขตบริการ  ใหแสดงรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑   ตำบลแสดงที่ตั้งหมูบานทุกหมูบาน  และทุกตำบลท่ีมีนักเรียนเดินทางมาเรียน 

๕.๒  ระบุจำนวนนักเรียนที่มาจากตำบลตาง ๆ ไวในเขตพ้ืนที่ของตำบลนั้น ๆ  
๕.๓   แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยูใน
รัศมี  ๑๐  กิโลเมตร 
๕.๔   แสดงเสนทางคมนาคมตาง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา  โดยระบุระยะทางจากจุดสำคัญ ๆ ตาม
เสนทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาดวย 

 
 

 ๖.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน  (เสนทางคมนาคมสะดวกหรือไม  :  เดินทางโดย
พาหนะสะดวก  หรือมีความยากลำบากในการเดินทางอยางไร  และคาใชจายในการเดินทาง) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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๗.  ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอประกอบการพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

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

                                       (..........................................) 
                                       ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน…………………………….. 

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

แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

๑. ชื่อสถานศึกษา..............................................อำเภอ..................................จังหวัด.............  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

รวมกับ 
ชื่อสถานศึกษา..............................................อำเภอ..................................จังหวัด..............  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................................................................................  

๒. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  เมื่อวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ........ 
เวลา.........................................................ณ............................................................... ....... 
ผูเขารวมประชุมและการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งสิ้น.............................คน  ประกอบดวย 
๒.๑    ..............................................................      จำนวน..................................คน 

๒.๒   ..............................................................      จำนวน..................................คน  

๒.๓   .............................................. ................      จำนวน..................................คน 

๒.๔   ..............................................................      จำนวน..................................คน  

๒.๕   ..............................................................      จำนวน..................................คน 

 ๓.  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น  เปนดังนี้ 
       
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ........................................ 
(......................................) 

ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

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

 

แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กรณีจัดเปนช้ันหรือชวงชั้น) 

............................. 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียน..................................  หมู.......................ตำบล........................................  

อำเภอ...........................  จังหวัด .............................................. 
รวมกับ 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน..........................  หมู .............  ตำบล ..................  อำเภอ....................... 
  จังหวัด  .................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานเศรษฐกิจ สังคม  

การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดานการคมนาคมมากขึ้น สงผลใหประชากรมีการ
การเคลื่อนยายดานการเรียนรูมากขึ้น ปริมาณนักเรียนในแตละโรงเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป จำนวน
นักเรียนในชนบทนอยลง เพราะมีการคุมกำเนิด การเลือกเขาเรียนในสถานศึกษาที่ไดรับความนิยมมากขึ้น เมื่อ
จำนวนนักเรียนลดลง ครูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ปจจัยสนับสนุนลดลง ขาดแคลนปจจัย
สนับสนุนการบริหารจัดการ ทำใหคุณภาพการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ คุณภาพนักเรียนตกต่ำ ไมเปฯ
ไปตามมาตรฐาน ผูปกครองขาดศรัทธาตอสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญกำลังใจ 

โรงเรียน..................... สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.................................. เปน 
โรงเรียนขนาดเล็ก ปจจุบันมีนักเรียนเพียง จำนวน........คน และไมมีผูบริหารสถานศึกษา มีขาราชการครู 
จำนวน........ คน ตองรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน........ชั้นเรียน และครู......... คน ตอง
รับผิดชอบรักษาราชการแทนผูบริหารสถานศึกษา ทำใหการจัดการเรียนการสอนไมเต็มประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยการรวมสถานศึกษา เปนสาขา 

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

3. ขอมูลพ้ืนฐาน 
ดวยโรงเรียน............................... จัดต้ังขึ้นตั้งแตป พ.ศ.................... ตั้งอยูที่หมู...............  

ตำบล..................... อำเภอ...................................... จังหวัด ............................. 
3.1 ระยะทางระหวางสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม..............................  กิโลเมตร 
3.2 พ้ืนที่ของสถานศึกษา.....................ไร....................ตารางวา................. 
3.3 การไดมาหรือการใชประโยชนของที่ดิน (กรรมสิทธ์ิที่ดิน) 

ที่ดินเปนของ................................... ................ 
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3.4 จำนวนชั้นเรียนที่เปดสอน 
(   )  อนุบาล 1-2 
(    )  ประถมศึกษาปที่ 1-4 
(    )  ประถมศึกษาปที่ 1-6 
(    )  มัธยมศึกษาปที่ 1-3 
(    )  มัธยมศึกษาปที่ 4-6 
(    )  อ่ืนๆ ระบุ..............................................  

3.5 จำนวนนักเรียนปจจุบัน 10 มิถุนายน 2554 (รายชั้น)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด....คน 
อนุบาล 1  จำนวน    คน 
อนุบาล 2  จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน    คน 
ประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน    คน 

3.6 จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่เขาเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ 
จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
อายุ 4-5 ป  จำนวน................................ คน (อ.1) 
อายุ  6-7  ป  จำนวน ............................... คน (ป.1) 

3.7 การเดินทางไปเรียนของนักเรียน 
- การเดินเทา 
- รถจักรยาน 

4. วิธีการดำเนินงาน 
4.1 จัดทำขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบฟอรม 

การรวมสถานศึกษาในแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบวาดวยการจัดตั ้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา จากการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของ เชน  
ผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน และผูปกครอง
นักเรียน เปนตน รวมกันดำเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

4.3 ประชาสัมพันธ และประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ สถานศึกษาที่จะ 
รวมกันดำเนินการประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง นักเรียนและชุมชน และจัดทำรายงาน
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟง 
ความคิดเห็น มีผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 

4.3.1 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
4.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.3.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน 
4.3.4 ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
4.3.5 ผูนำทางการศึกษา ผูนำศาสนา 
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4.4 เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดสง 
แผนการรวมสถานศึกษา ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา...................... เพ่ือพิจารณา 
ดำเนินการตอไป 

5. งบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ โรงเรียน...................................... เปนผูดำเนินการ  

6. การติดตามประเมินผล 
การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียน................................... เปนผูดำเนินการ  

7. บุคลากรของสถานศึกษา 
ตำแหนง...................................จำนวน.......................  อัตรา ไดแก  
น..............................................  ตำแหนง ครู รักษาการตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 
น.............................................    ตำแหนง ครู 
น................................................ ตำแหนง ครู  
ตำแหนง........................................  จำนวน..............อัตรา  
น......................................  ตำแหนง.....................................................  

8. การดำเนินการเก่ียวกับบุคลากร การบริหารจัดการดานบุคลากร 
การบริหารจัดการดานบุคลากร โรงเรียน........................................... เปนผูดำเนินการ  

9. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน โรงเรียน................................. เปนผูดำเนินการ 

10. การดำเนินการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
การบริหารจัดการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ โรงเรียน.......................................  

เปนผูดำเนินการ 
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

11.1 ระบบการบริหารงานของโรงเรียนดีขึ้น 
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................  
 (..........................................) 
      ขาราชการครู รักษาการแทน 

            ผูอำนวยการโรงเรียน................................ 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดกำหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหเขมแข็ง  เพื่อมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบ 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ดังน้ี 

ดานวิชาการดานการบริหาร 
1. การบริหารจัดการดานวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก   

ใหดำเนินการบริหารจัดการดานวิชาการตามเปาหมายหรือแผนการบริหารวิชาการท่ีโรงเรียนหลักกำหนด   
โดยใหโรงเรียนหลักเปนผูกำกับ ควบคุม ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกวา 40 คนลงมา ที่ไมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
(Stand Alone)  ใหดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลงระหวางผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 กับผูอำนวยการโรงเรียน  ตามเงื่อนไขที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 1  กำหนดไดแก  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ใหสูงขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมา และ
จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาถัดไปเขาเรียนไมต่ำกวา 40 คน (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน)  

3. ใหโรงเรียนหลักท่ีการบริหารจัดการดานบุคลากร 
การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย 
1. การบริหารงบประมาณใหโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไปเรียนรวมบริหารรวมกันกับโรงเรียน

หลัก  แตการจัดทำหลักฐาน เอกสารท่ีเกี่ยวของระบบบัญชี-การรับจายใหแยกดำเนินการตามขอเท็จจริง
ตามปกติภายใตการกำกับ ดูแลของผูอำนวยการโรงเรียนหลัก 

2.  โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักใหบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ 
รวมกัน  หรือนำวัสดุ ครุภัณฑ มาใชประโยชนเพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรวมกัน เชน สื่อ 
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่กับโรงเรียนหลัก โดยใหผูอำนวยการโรงเรียนหลักเปนผูกำกับ ดูแล ควบคุมและ
บริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพยดวยความถูกตองตามระเบียบ ปลอดภัย 

3. คาพาหนะในการเรียนรวม ใหโรงเรียนหลักเปนผูดำเนินการเบิกจาย 
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก  ใหจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ 

ทะเบียนคุมทรัพยสิน  ทะเบียนนักเรียน  และหลักฐานอื่นๆ ทางการเงิน พัสดุ ทางทะเบียน ใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

การบริหารงานบุคคล 
ผูอำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม  ใหไปปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียน

หลัก  หรือโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกรณีท่ีเปนโรงเรียนต่ำกวาเกณฑ หรือจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทั่วไป 
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมจัดทำขอมูลนักเรียน ครู หรือการจัดทำขอมูลการรายงาน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของตามปกติ โดยการกำกับ ดูแลของผูอำนวยการโรงเรียนหลักยกเวนการดำเนินการใดๆ  
ที่อันเปนประโยชนตอผูเรียนหรือเสียหายตอประโยชนของผูเรียนใหดำเนินการรวมกันตามดุลพินิตของ
ผูอำนวยการโรงเรียนหลัก   
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แผนการบริหารจัดการเรียนรวม  (ตัวอยาง) 
ภาคเรียนที่ .....  ปการศึกษา .............   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
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สารบัญ 
 

 

เรื่อง            หนา 
บทที่ 1   บทนำ 
บทที่ 2  ขอมูลทั่วไป 

บทที่ 3   การบริหารจัดการเรียนรวม 

บทที่ 4  เงื่อนไขความสำเร็จ  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ความเปนมา 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
2. วัตถุประสงค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. เปาหมาย 
.......................................................................................................................................................................... .... 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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บทที่ 2 
ขอมูลทั่วไป 

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

ขอมูลพื้นฐาน 
1. โรงเรียนหลัก  .................................................................... ที่อยู .................................. .................  

จัดการเรียนการสอนระดับ  ................................... 
1.1. ขอมูลครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูพ่ีเลี้ยง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

ชั้น/วิชาที่สอน 

     
     
     
     
     
     
     

1.2. ขอมูลลูกจาง ธุรการ ฯลฯ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 
ภารกิจ/หนาท่ี 
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1.3. ขอมูลนักเรียน ณ ตนภาคเรียนที่ .......... ปการศึกษา ............... 
ชั้น จำนวนนักเรียน 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 ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

     
     
     
     
     
     
     

1.5. แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  หมูที่ ................................ 
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2. โรงเรียนที่มาเรียนรวม  .................................................................... ที่อยู ................................................ ... 
1.1. ขอมูลครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูพ่ีเลี้ยง 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 
ชั้น/วิชาที่สอน 

     
     
     
     

1.2. ขอมูลลูกจาง ธุรการ ฯลฯ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 
ภารกิจ/หนาท่ี 

     
     
     

 
1.3. ขอมูลนักเรียน ณ ตนภาคเรียนที่ .......... ปการศึกษา ............... 

ชั้น จำนวนนักเรียน 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 ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

     
     
     
     
     
     
     

 
1.5. แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  หมูที่ .......................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



28 
 

บทที่ 3 
การบริหารจัดการเรียนรวม 

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

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ลงวันที่  ........  
เดือน  .................พ.ศ.  .................  เรื่อง  ..............................................................   ให โรงเรียน (โรงเรียนที่ไป
เ ร ี ย น ร ว ม )   
นำน ักเร ียนช ั ้น  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   จำนวน  . . . . . . . . . . . . . . . . .  คน   ไปเร ียนรวมท ี ่ โรงเร ียน  (หล ัก ) 
.............................................   โดยการเดินทางดวยพาหนะ..........................................  โรงเรียนท้ัง 2 แหง  
ไดดำเนินการบริหารจัดการ 4 ฝาย  โดยการรวมกันบริหารจัดการดานงานวิชาการ ดานบุคลากร ดาน
งบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป  พรอมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยยากรรวมกันในภาค
เรียนที่ ......  ปการศึกษา.....  ตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการดานวิขาการ  (ตัวอยาง) 

1.1. ผูอำนวยการโรงเรียน (หลัก) ...................................   ดำเนนิการประชุมสรางความเขาใจใหกับคณะ
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูนำชุมชน  ผูปกครองนักเรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนในกลุม/เครือขาย
เดียวกันสรางความเขาใจรวมกับในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 2 แหง 

1.2. ผูอำนวยการโรงเรียน (หลัก) ...................................   ดำเนนิการประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลรวมกัน ใหสอดคลองกัน พรอมกับจัดทำบันทึกขอตกลง
รวมกันเพื่อสรางการรับรูในภารกิจหนาที่ และสรางความเขาใจรวมกัน  ดังนี้ 

1.2.1. นักเรียนชั้น ป.1  โรงเรียน (ทีม่าเรียนรวม)  จำนวน..............คน  มาเรียนรวมกันกับนักเรียน
ชั้น ป.1  โรงเรียน (หลัก)   จำนวน ....... คน    รวมทั้งสิ้น .......... คน  โดยมีครู ........................ โรงเรียน 
(หลัก) ........................เปนผูสอน/ครูประจำชั้น  รวมกับครู (โรงเรียนที่มาเรียนรวม) .................................  โรง
เรียน.................... 

1.2.2. นักเรียนชั้น ป.1  โรงเรียน (ทีม่าเรียนรวม)  จำนวน..............คน  มาเรียนรวมกันกับนักเรียน
ชั้น ป.1  โรงเรียน (หลัก)   จำนวน ....... คน    รวมทั้งสิ้น .......... คน  โดยมีครู ........................ โรงเรียน 
(หลัก) ........................เปนผูสอน/ครูประจำชั้น  รวมกับครู (โรงเรียนที่มาเรียนรวม) .................................  โรง
เรียน.................... 

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

กำหนดใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมกัน ดังนี้ 
2.1.1. ผูบริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ดำเนินการ  ดังนี้ 

2.1.1.1. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  
2.1.2. ครูผูสอน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ดำเนินการสอน/ปฏิบัติหนาท่ีครูประจำชั้น  ดังนี้ 

2.1.2.1. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 
2.1.2.2. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  
2.1.2.3. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 

2.1.3. ครูพ่ีเลี้ยง  พนักงานราชการ ครูอัตราจาง  ฯลฯ ในลักษระครูผูสอน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  
ดำเนินการสอน/ปฏิบัติหนาท่ีครูประจำชั้น  ดังนี้ 

2.1.3.1. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  
2.1.3.2. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  
2.1.3.3. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 

2.1.4. ธุรการโรงเรียน (โรงเรียนที่มาเรียนรวม)  ดังนี้ 
2.1.4.1. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 
2.1.4.2. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  
2.1.4.3. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 

2.1.5. นักการภาคโรง  ดังนี้ 
2.1.5.1. ชื่อ................................ตำแหนง  .........................ปฏิบัติหนาท่ี..........................  

2.1.6. อัตราจางๆ อ่ืนๆ  ดังน้ี 
2.1.6.1. ชื่อ................................ตำแหนง  ...................... ...ปฏิบัติหนาท่ี.......................... 
 

3. การบริหารจัดการดานบริหารทั่วไป  (ตัวอยาง) 
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน (หลัก) ..........................และโรงเรียน ....................มีการจัด

กิจกรรมตางๆ รวมกันดังน้ี 
3.1. การดำเนินงานดานธุรการ  งานสารบรรณ  โดยให.............................. 
3.2. การดำเนินงานเก่ียวกับการรับนักเรียน  โดยให................ 
3.3. การทัศนศึกษา โดยให................... 
3.4. การสงเสริมกิจการนักเรียน โดยให .............................. 
3.5. การบริหารจัดการดานอาคาร สถานที่ ............ 
3.6. ฯลฯ 
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4. การบริหารจัดการดานงบประมาณ  (ตัวอยาง) 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียน (หลัก) ..........................และโรงเรียน ....................มี
แผนการดำเนินงาน รวมกันดังนี้ 

4.1. โรงเรียน (หลัก) .........................และ โรงเรียน (ที่มาเรียนรวม) ..............ตำเนินการ
คำนวณงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนแยกกัน  แตใหจัดทำเปนแผนงาน/โครงการรวมกัน 

4.2. วิเคราะหภารกิจงานทั้ง 4 ดาน   เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการรวมกัน 
4.3. ใหโรงเรียนหลัก และโรงเรียนที่มาเรียนรวม รวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณแบบบูรณาการรวมกัน  ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พรอมทั้งใหเสนอผานความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทั้งสองโรงเรียน 

4.4. วางแผนการใชจายงบประมาณแบบบูรณาการรวมกันเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
4.5. ใหโรงเรียนหลักและโรงเรียนที่ไปเรียนรวมดำเนินการเบิกจายตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
4.6. ฯลฯ 
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บทที่ 4 
เงื่อนไขความสำเร็จ 

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

เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนรวม ระหวางโรงเรียน (หลัก) ..............กับโรงเรียน (ที่มาเรียน
รวม)  จะบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว  ทั้งนี้โรงเรียนทั้งสองแหง  ตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 
.............................................................................................................. .............................

......................................................................................... 
2. ครูผูสอน  

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

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

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

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

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

......................................................................................... 
6. ผูปกครอง ชุมชน  

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

7. ฯลฯ   
 
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

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

1. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ลงวันที่  ........................เรื่อง  
การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 
3. คณะผูจัดทำ  ที่ปรึกษา 
4. ตารางสอนโรงเรียนหลัก 
5. ตารางสอนโรงเรียนที่มาเรียนรวม 
6. รายชื่อนักเรียนที่มาเรียนรวม 
7. ฯลฯ 

 


