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การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำรวมสถำนศึกษำตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเพื่อให้สถำนศึกษำมี
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้ำนสิทธิโอกำส และคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูล จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด โดย 

(๑) สถำนศึกษำใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(๑.๑) จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
(๑.๒) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๑.๓) เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ 

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใดมีควำมเห็นควรรวมสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(๒.๑) จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 
(๒.๒) แจ้งสถำนศึกษำท่ีจะรวมกัน 
(๒.๓) จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๒.๔) เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำกำรให้ควำมเห็นชอบกำรรวมสถำนศึกษำ โดยให้มีผลก่อน
วันเริ่มต้นปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 180 วันเมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศรวมสถำนศึกษำ และให้จัดระบบติดตำมช่วยเหลือนักเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สถานศึกษา) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนศึกษำ 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำน 

จัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ 

กำรประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็น 

เสนอแผนตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 

เสนอแผนตอ่ กศจ. 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรรวมสถำนศึกษำ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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แผนภูมิขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มจำกสถำนศึกษำ 

จัดท ำข้อมูลและแผนกำรรวม
สถำนศึกษำ 

สพท. ตรวจสอบและ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมกำร 

ขอควำมเห็นชอบจำก  
กศจ. 

ประกำศรวมสถำนศึกษำ 

เริ่มจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกำรรวมสถำนศึกษำ 

จัดท ำข้อมูลแลจัดท ำแผน 

กำรรวมสถำนศึกษำ 

รับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน 

ขอควำมเห็นชอบจำก  
คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุน 

รำยงำน สพฐ. 
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การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเลิกสถำนศึกษำ เมื่อสถำนศึกษำนั้นมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน 
(๒) จ ำนวนนักเรียนลดลง จนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำได้ 
 

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 

(๑) ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน แล้วให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ 

(๒) ให้สถำนศึกษำ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีก่อนวันเปิดภำค
เรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป  

(๓) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศเลิกสถำนศึกษำและจัดให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินและ
ช ำระบัญชี รวมถึงกำรด ำเนินกำรโอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถำนศึกษำ 

(๔) บรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำท่ีถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ใน ควำมดูแลรับผิดชอบ
ของสถำนศึกษำอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 

(๕) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับบุคลำกรของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(๖) กำรเลิกสถำนศึกษำโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถำนศึกษำเว้นแต่มี
เหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษอำจเลิกปีละเกินกว่ำหนึ่งชั้นเรียน หรืออำจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 

(๗) เมื่อเลิกสถำนศึกษำจะต้องจัดให้นักเรียนในสถำนศึกษำที่ถูกเลิกได้เข้ำเรียนทุกคน  

ขั้นตอนการด าเนินงานการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับโรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
โรงเรียนใดไม่มีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน หรือมีจ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำได้ ให้ด ำเนินกำรเพ่ือเลิกสถำนศึกษำ ดังนี้ 
1.  จัดเตรียมศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียน ได้แก่ 
       1.1  ที่ตั้งและเขตบริกำร สภำพภูมิศำสตร์ เส้นทำงคมนำคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
       1.2  ที่ดิน อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
      1.3  จ ำนวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนำคต 5 ปี 
      1.4  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกณฑ์อัตรำก ำลังครู 
       1.5  ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ 
        1.5.1   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
        1.5.2   ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ สมศ. 
        1.5.3   ผลกำรประเมินภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       1.6  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



5 
 

2.   ขอควำมเห็นชอบกำรเลิกสถำนศึกษำจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในเดือน
สิงหำคม  

3.   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน           
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะภำยในเดือนตุลำคม   

4.  โรงเรียนรำยงำนผลสรุปกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 3  ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พร้อมทั้งส่ง
เอกสำรภำยใน 15 วัน ดังนี้ 

       4.1   แบบค ำขอเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (แบบ ล. 1) 
       4.2   แบบกรอกข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรเลิกสถำนศึกษำ (แบบ ล..2 ) 
       4.3   แบบสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถำนศึกษำ (แบบ 

ล. 3) 
       4.4  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       4.5.  ข้อคิดเห็น –  ข้อเสนอแนะ  (แบบ ล. 4) 
5.  กรณีท่ีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด มีมติให้เลิกโรงเรียนต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
       5.1  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันเปิดภำค

เรียนแรกของปีกำรศึกษำถัดไป 
       5.2  จัดเตรียมส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่ใน

ควำมดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน 
หลังจำกเลิกสถำนศึกษำ 

        5.3  จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สินและจัดให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชีรวมถึง
กำรด ำเนินกำร  โอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของโรงเรียน เพ่ือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะได้ 
ด ำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน  หลังจากเลิกสถานศึกษา 

2.   ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
1.  ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องกำรเลิกสถำนศึกษำ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรเลิกสถำนศึกษำที่สอดคล้อง

กับแนวทำงตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด 1 ของระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2550  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและประกำศให้ทรำบโดยทั่วไป 

2.  ร่วมกับโรงเรียน จัดท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพภำยในเดือนกรกฏำคม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
      2.1   ด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำที่ไม่มีนักเรียน 
      2.2   สถำนศึกษำท่ีมีขนำดเล็ก / เล็กมำก ที่มีแนวโน้มจ ำนวนนักเรียนลดลงให้จัดท ำแผน

เพ่ิมประสิทธิภำพโดยพิจำรณำจัดท ำแผนเลิกสถำนศึกษำตำมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของสถำนศึกษำ 

ที่มีกำรขอเลิกสถำนศึกษำ 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
5.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขอควำมเห็นชอบเลิกสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร

จังหวัดกำรศึกษำภำยในเดือนธันวำคม 
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6.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดให้โรงเรียนทรำบ 
ภำยใน 15 วัน 

7.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประกำศเลิกสถำนศึกษำ ตำมมติของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

8.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และช ำระบัญชี รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรโอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของโรงเรียนที่ถูกเลิก 

9.  โอนกำรดูแลรับผิดชอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของโรงเรียนที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยังโรงเรียนอ่ืนที่
เหมำะสม 

10.  ประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรบริหำรบุคลำกร 

11.  ด ำเนินกำรจัดให้นักเรียนของโรงเรียนที่ถูกเลิก ได้เข้ำเรียนทุกคน 
12.  รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ ภำยในเวลำไม่เกิน 30 วัน หลังจำก

ประกำศเลิก 
13.  กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนหรือบุคลำกรให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรทุก

ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาคผนวก 
 

 

แบบฟอร์มประกอบการขอรวมสถานศึกษา 
 

- แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.1) 
- แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.2)  
- แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ร.3) 

 

แบบฟอร์มประกอบการขอเลิกสถานศึกษา 
- แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (แบบ ล.1) 
- แบบกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน (แบบ ล.2) 
- ข้อสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน (แบบ ล.3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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 านวนนักเรียนและจัด
ห้องเรียนดังนี้ 

 

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         
 



๙ 
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    
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
   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        
 



๑๑ 
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.....................ห้อง 
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 



๑๒ 
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) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 



๑๓ 
 

๗.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

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

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

                                     วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
แบบ  ร.๒ 

แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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



๑๕ 
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 การเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีได้รับความนิยมมากขึ้น 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.............. ........................ จังหวดั............................. 
3.1 ระยะทางระหว่างสถานศึกษาที่จะไปเรียนรวม..............................  กิโลเมตร 
3.2 พ้ืนที่ของสถานศึกษา.....................ไร่....................ตารางวา................. 
3.3 การได้มาหรือการใช้ประโยชน์ของที่ดิน (กรรมสิทธิ์ที่ดิน) 

ที่ดินเป็นของ................................... ................ 



๑๖ 
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
นักเรยีน เป็นต้น ร่วมกันด าเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 

4.3 ประชาสัมพันธ์ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สถานศึกษาที่จะ 
รวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และจัดท ารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟัง 
ความคิดเห็น มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 



๑๗ 
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 ครู 
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................................ 



๑๘ 
 

แบบ  ล.๑ 
ค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
ชื่อสถานศึกษา.............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................... ..... 
 
 
 ด้วย  (สถานศึกษา)...................................................................สังกัด................................ ...... 
ได้จัดตั้งขั้น  ตั้งแต่...................เป็นเวลา............ปี  ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับ................................... ... 
มีจ านวนนักเรียนรวม.........................................คน  จ านวนครู...............................คน  
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองและ
ชุมชน  ให้ความเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่.........................................................................ด้วย
เหตุผลคือ 

๑. .................................................................................................  
๒. .................................................................................................  
๓. ................................................................................................. 
โดยนักเรียนมีความประสงค์จะไปเข้าเรียนสถานศึกษาอ่ืน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียน.................................................. จ านวน..................คน 
๒. โรงเรียน.................................................. จ านวน..................คน 
๓. โรงเรียน.................................................. จ านวน..................คน 
 
 
 
 
 

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 
วันที่................เดือน..............พ.ศ. ............ 

 
 

 
หมายเหตุ   กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากร  ให้  สพท.  เป็นผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน 



๑๙ 
แบบ  ล. ๒ 

 
 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
ชื่อสถานศึกษา.........................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.........เขต...  
ตั้งที่หมู่บ้าน...................หมู่ที่......ต าบล.................อ าเภอ..................จังหวัด...........................  
ชื่อผู้บริหาร.............................................................ต าแหน่ง............................................ ......... 
โทร. .............................................โทรสาร............................มือถือ............................... ......... 
 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ที่ตั้งและเขตบริการ 
๑.๑  แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษาและที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ 

 

 



๒๐ 
  ๑.๒  แผนที่แสดงเขตบริการ  ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
            ๑.๒.๑    ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมา
เรียน 
            ๑.๒.๒   แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับทุกสถานศึกษาทุก
สังกัด  ที่อยู่ใกล้เคียงหรือสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามรถไปเรียนได้สะดวก 
            ๑.๒.๓   แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา  โดยระบุระยะทางจาก
จุดส าคัญ ๆ ตามเส้นทางคมนาคมนั้น ๆ  ถึงสถานศึกษาด้วย 
 

 



๒๑ 
  ๑.๓  ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนที่เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัด
สถานศึกษาใกล้เคียงหรือสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถไปเรียนได้สะดวก 
 

ที ่ สถานศึกษา สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชั้นที่
เปิดสอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
  ๑.๔  สภาพภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคมของชุมชน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

๒. ที่ดิน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และแหล่งเรียนรู้ 
๒.๑  ที่ดิน 
  ๒.๑.๑   จ านวน................ไร่................งาน..................ตารางวา  
  ๒.๑.๒   ลักษณะ 
  [  ]  ที่ลุ่ม 
  [  ]  เนินเขา 
  [  ]  ที่ราบ  น้ าไม่ท่วม 
  [  ]  อ่ืน ๆ  

 ( บ ร ร ย า ย ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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



๒๒ 
   ๒.๑.๓  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
    [  ]  เอกชน 
    [  ]  สาธารณประโยชน์ 
    [  ]  เขตปฏิรูปที่ดิน/ที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับอนุญาตแล้ว 
    [  ]  ที่ราชพัสดุถือครองโดยหน่วยงาน 
          (ระบุชื่อและต้นสังกัด)...................................................  
    [  ]  อ่ืน ๆ .................................... .......................................... 

๒.๑.๔  ผู้มอบโอนที่ดิน 
    [  ]  เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
    [  ]  บุคคลอื่น  ๆ  
          (ระบุ)..................................................................................  
   ๒.๑.๕  หลักฐานที่ดินที่แนบมาพร้อมนี้ 
(ระบุชื่อ)......................................................................................... ..................................................................... 
  ๒.๒  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
            ๒.๒.๑  อาคารเรียน...........................................หลัง  ดังนี้ 
    ๑)    อาคารเรียนแบบ.........................................จ านวน........หลัง  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น  เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ  
ระบุ).........................................สภาพ (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพระบุ)......................................... 
สร้างเสร็จปี  พ.ศ. ............สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.....ปี 

๒)   อาคารเรียนแบบ...........................................จ านวน........หลั ง 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง(ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ  ระบุ)....................... 
สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  หมดสภาพ ระบุ)..........................................สร้างเสร็จปี  พ.ศ. ........
สามารถใช้งานได้อีกประมาณ........ปี 

๓)  อาคารเรียนแบบ............................................จ านวน.......หลัง 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง(ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุท้องถิ่น เช่น โครงไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ  ระบุ)....................... 
สภาพ  (พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)...........................สร้างเสร็จป ี พ.ศ. ….........สามารถใช้
งานได้อีกประมาณ............ป ี
   ๒.๒.๒  อาคารประกอบ  ประกอบด้วยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๑)   อาคารอเนกประสงค์  จ านวน................................หลัง  ดังนี้ 
           ๑.๑)  อาคารอเนกประสงค์แบบ........................................ 
รวมพ้ืนที่ในอาคาร....................... วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ).................................สภาพ  (พร้อมใช้งาน  
ต้องซ่อมแซม   ระบุ)........................ สร้างเสร็จปี พ.ศ ...................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.................ปี 
 



๒๓ 
     ๑.๒)  อาคารอเนกประสงค์แบบ.................................... .......... 

รวมพ้ืนที่ในอาคาร............................................ วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ระบุ)..........................สภาพ  
(พร้อมใช้งาน ต้องซ่อมแซม  ระบุ).................สร้างเสร็จปี พ.ศ .......... สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.........ปี 
   ๒.๒.๓  อาคารฝึกงาน  จ านวน.............................หลัง  ดังนี้ 
    ๑)  อาคารฝึกงานแบบ.................................................................... 
รวมพ้ืนที่ในอาคาร............................................ วัสดุสว่นใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).......................... สภาพ  
(พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  ระบุ)................... สร้างเสร็จป ี พ.ศ.......... สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..........ปี 
    ๒)  อาคารฝึกงานแบบ.................................................................. 
รวมพ้ืนที่ในอาคาร........................................    วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ)......................................... ..    
สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  ระบุ)............................สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้
อีกประมาณ..................ปี 
   ๒.๒.๔  ส้วม  จ านวน.......................................หลัง............................ที่  
    ๑)  ส้วมแบบ................................จ านวน............หลัง................ที่      วัสดุ
ส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).............................................      สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  
ระบุ)..............................      สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................     สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 
    ๒)  ส้วมแบบ........................ ........จ านวน.....................หลัง.........ที่      
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ)............................................       สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม
ระบุ)...............................      สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................      สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 
   ๒.๒.๕  บ้านพัก 
    ๑) บ้านพักครู  จ านวน............หลัง  ครูในบ้านพักปัจจุบัน........คน 
          -  แบบ.......................จ านวน..........หลัง.................หน่วย            
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  ระบุ).............................. สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  ระบุ)......................
สร้างเสร็จปี  พ.ศ........สามารถใช้งานได้อีกประมาณ......ปี 
        -  แบบ.............................จ านวน...............หลัง...............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ)............................... สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  หมดสภาพ 
ระบุ)..... สร้างเสร็จปี  พ.ศ.........สามารถใช้งานได้อีกประมาณ.....ปี 
    ๒)  บ้านพัก/หอพักนักเรียนจ านวน........หลัง  

     นักเรียนในหอพักปัจจุบัน......คน 
            -  แบบ........................จ านวน.............หลัง.................หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  ระบุ)..................... ..................  สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  
ระบุ)...................... สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 
 
 



๒๔ 
          -  แบบ..............................จ านวน..............หลัง.............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).. ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .. สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  
ระบุ).................... สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 

       -  แบบ..............................จ านวน...........หลัง..............หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).................................. ... สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  หมดสภาพ 
ระบุ)............................................ สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 
    ๓)  บ้านพักลูกจ้าง  จ านวน...............หลัง   

     ลูกจ้างในบ้านพักปัจจุบัน.................คน 
            -  แบบ..............................จ านวน......หลัง..................หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).. ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .. สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  
ระบุ)...................... สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี 
          -  แบบ..............................จ านวน..........หลัง.................หน่วย  
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง  (ระบุ).................................. ...  สภาพ  (พร้อมใช้งาน  ต้องซ่อมแซม  
ระบุ)....................... สร้างเสร็จปี  พ.ศ....................สามารถใช้งานได้อีกประมาณ..................ปี  
   ๒.๒.๖  อ่ืน ๆ ระบุ 
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๒.๓  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
             ๒.๓.๑   วัสดุตามบัญชีวัสดุดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ........... 
   ๒.๓.๒  ครุภัณฑ์ตามทะเบียนครุภัณฑ์ดังนี้ 
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๒.๔  แหล่งเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 ๓. จ านวนนักเรียนปัจจุบัน  ย้อนหลัง  ๕  ปี อนาคต  ๕ปี 
       ๓.๑  นักเรียนและชั้น   ปีการศึกษา..............มีรายละเอียดตามบัญชีจัดชั้นเรียนดังนี้ 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
     

รวม     
 
       ๓.๒  จ านวนนักเรียนย้อนหลัง ๕ ปี 
 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
 
     ๓.๓  คาดคะเนจ านวนนักเรียน  ๕ ปีข้างหน้า  จากหลักฐานทะเบียนราษฎร 
 

ปีที ่ ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
 
 



๒๖ 
 ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกณฑ์อัตราก าลังครู 
         ๔.๑  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าที่ หมายเหตุ 
       
       
       

       
       
 
         ๔.๒  เกณฑ์อัตราก าลังคร ู
  เกณฑ์  ก.ค.ศ.  มีครูได้................คน  เกิน...............คน   ขาด................คน 

๕.  ข้อมูลคุณภาพการศึกษา 
๕.๑  แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๕.๒ แนบผลการประเมินภายใน (๑๘ มาตรฐาน) 
๕.๓ แนบผลการประเมินภายนอก (สมศ.) 

 ๖. ข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 
      ผู้รายงาน............................................................  
       (...........................................................) 
    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................  
       วันที่..........เดือน......................พ.ศ........ 
  

 



๒๗ 
แบบ ล.3 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ชื่อสถานศึกษา........................................................ต าบล............................อ าเภอ..................  
จังหวัด...................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.......................................... 
 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน............................................มีมติเห็นชอบ  
ให้เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่............./...............เมื่อวันที่..................................... 
และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติ ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ.......................................ครอบครัว 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น...........................................คน (ครอบครัวละ 1 คน) 

2.1 เลิกสถานศึกษา.......................................คน คิดเป็นร้อยละ........................... 
2.2 ไม่เลิก.....................................................คน คิดเป็นร้อยละ............................  

สรุปความคิดเห็น...................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
     ลงชื่อ........................................................  
     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 


