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คํานํา 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดท่ีเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนมาก จึงไดมีการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซ่ึงการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอีก
หนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสถานศึกษาใดท่ีไมมีนักเรียนท่ีจะทําการเรียนการสอน 
หรือจํานวนนักเรียนท่ีลดลงจนไมสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จะดําเนินการเพ่ือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  ในการนี้ ขาพเจาไดจัดทําคูมือการดําเนินการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไดรวบรวมระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และข้ันตอนการปฏิบัติ รวมถึงตัวอยางในการดําเนินการในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจในการเลิกสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีสนใจศึกษา รวมถึงเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
       ประณิธิ  พลสิงห 

          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

             กลุมนโยบายและแผน 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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การดําเนินการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ความเปนมา 
 

  ประเทศไทยในอดีตมีอัตราการเกิดสูง มีความตองการโรงเรียนเพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค จึงไดมีการต้ังโรงเรียนจํานวนมากและตั้งโรงเรียนขยายโอกาสเปนจํานวนมาก 
แตในปจจุบันอัตราการเกิดลดลง ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมถึงการคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึนจาก
ในอดีต ทําใหผูปกครองมีทางเลือกในการสงบุตรหลานไปเขาเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ นอกจากสถานศึกษาท่ีอยู
ใกลบาน ประกอบกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพเขาไปทํางานและอยูอาศัยในเขตเมืองมากข้ึน 
ทําใหสถานศึกษาในหมูบานหรือในชุมชนในชนบทมีจํานวนนักเรียนท่ีลดต่ําลงอยางตอเนื่อง ทําใหจํานวน
โรงเรียนท่ีมีไมสอดคลองกับจํานวนนักเรียน มีโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนลดลงเปนโรงเรียนขนาดเล็กหรือ
โรงเรียนท่ีไมมีนักเรียนอยูเลยในหมูบานหรือในเขตชุมชนชนบท สงผลตอคุณภาพการศึกษาจากปจจัยหลายๆ
ดาน รวมถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดวยมีขอจํากัดเก่ียวกับเกณฑอัตรากําลังครู การจัดสรรงบประมาณ สงผลให

การเรียนการสอนไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

  สํ านั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถม ศึกษาขอนแกน  เขต  5  จึ ง ไดนํ า ระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และแนวทางการ
ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด มาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยใหโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท่ีมีจํานวนนักเรียนนอย ไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นํานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียง สําหรับโรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน
ท่ีจะทําการเรียนการสอนแลว (จํานวนนักเรียนเปน 0) หรือจํานวนนักเรียนลดต่ําลงมาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จะเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
 

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2550 กําหนดใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศกึษานั้นมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  1. ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
  2. จํานวนนักเรียนลดลง จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาได 
 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  1. ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนและชุมชน แลวใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
  2. ใหสถานศึกษา แจงผูปกครองนักเรยีนและชุมชนทราบลวงหนา ไมนอยกวาหนึ่งปกอนวัน
เปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 
  3. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูของสถานศึกษา 
  4.  บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาท่ีถูกเลิกทุกประเภท ใหโอนไปอยูในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
  5. การดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรของสถานศึกษา ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  6. การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั้นเรียน เริ่มตั้งแตชั้นตนของสถานศึกษาเวน
แตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น 
  7. เม่ือเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาท่ีถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน 
  8. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานการเลิกสถานศึกษาใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือทราบและใหการสนับสนุน 
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แนวทางดําเนินการเลิกสถานศึกษาของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนใดไมมีนักเรียนท่ีจะจัดการเรียนการสอน หรือมีจํานวนนักเรียนลดลงจนไมสามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได ใหดําเนินการเพ่ือเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
  1.  จัดเตรียมศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ไดแก 
      1.1  ท่ีตั้งและเขตบริการ สภาพภูมิศาสตร เสนทางคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
      1.2  ท่ีดิน อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และแหลงเรียนรู 
      1.3  จํานวนนักเรียนปจจุบัน ยอนหลัง 5 ป อนาคต 5 ป 
      1.4  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอัตรากําลังครู 
      1.5  ขอมูลคุณภาพการศึกษา ไดแก 
             1.5.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
             1.5.2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
             1.5.3   ผลการประเมินภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (18 มาตรฐาน) 
      1.6  ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  2.  ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและ
ชุมชน 
  4.  โรงเรียนสงเอกสารแบบ ล. 1 (คําขอเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) แบบ ล.2 (แบบกรอก
ขอมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) แบบ ล.3 (แบบสรุปผลการรับฟงความคิดเหน็ของ
ผูปกครองและชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) แบบ ล.4 (บัตรแสดงความคิดเห็น การเลิกสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน) และสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  5.  กรณีท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีมติใหเลิกโรงเรียนตองดําเนินการ ดังนี้ 
      5.1  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ปกอนวันเปดภาค
เรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 
      5.2  จัดเตรียมสงมอบบรรดาเอกสารสําคัญของโรงเรียนท่ีถูกเลิกทุกประเภทใหโอนไปอยู
ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากเลิกสถานศึกษา 
      5.3  จัดเตรียมสงมอบทรัพยสินและจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีรวมถึง
การดําเนินการ โอนหรือจําหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูของโรงเรียน  เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะได
ดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากเลิกสถานศึกษา 
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แนวทางดําเนินการเลิกสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  1.  ดําเนินการเลิกสถานศึกษาท่ีไมมีนักเรียน 
  2.  ตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลท่ีโรงเรียนเสนอกอนนําเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  4.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงมติท่ีประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
ประกาศเลิกสถานศึกษาใหโรงเรียนทราบ 
  6. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหทราบการเลิกสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
  7. ประชาสัมพันธการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหโรงเรียนในสังกัดและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตางๆ ทราบ 
  8.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน และชําระบัญชี รวมถึงการ
ดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินท่ียังคงเหลืออยูของโรงเรียนท่ีถูกเลิก 
  9.  โอนการดูแลรับผิดชอบบรรดาเอกสารสําคัญของโรงเรียนท่ีถูกเลิกทุกประเภทไปยัง
โรงเรียนอ่ืนท่ีเหมาะสม 
  10.  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 
  11.  ดําเนินการจัดใหนักเรียนของโรงเรียนท่ีถูกเลิก ไดเขาเรียนทุกคน 
  12.  รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ ภายในเวลาไมเกิน 30 วัน 
หลังจากประกาศเลิก 
  13.  กรณีโรงเรียนไมมีนักเรียนหรือบุคลากรให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการ
ทุกข้ันตอน 
 

 

 



 

ภาคผนวก 



ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 



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 



แบบ ล.1 – ล.5 



          แบบ  ล.1 

คําขอเลกิสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

ช่ือสถานศึกษา...........................................สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................................ 

 ดว้ย(สถานศึกษา).................................................สังกดั.................................................................... 

ไดจ้ดัตั้งข้ึน  ตั้งแต่...................................เป็นเวลา.................................ปี ปัจจุบนัจดัการศึกษาระดบั

.................................................มีจาํนวนนกัเรียนรวม....................คน จาํนวนครู.....................................คน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และท่ีประชุมการรับฟังการรับฟังความคิดเห็นผูป้กครองและชุมชน  

ใหค้วามเห็นชอบในการเลิกสถานศึกษาตั้งแต่.................................................................... 

ดว้ยเหตุผลสาํคญั  คือ 

 1................................................................................................... 

 2.................................................................................................. 

 3.................................................................................................. 

 โดยนกัเรียนมีความประสงคจ์ะไปเขา้เรียนสถานศึกษาอ่ืน ดงัน้ี 

 1.  โรงเรียน..............................................................จาํนวน.................คน 

 2.  โรงเรียน..............................................................จาํนวน.................คน 

 3.  โรงเรียน..............................................................จาํนวน.................คน 

 

 

       ลงช่ือ....................................................... 

               (......................................................) 

       ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน............................... 

       วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ......................... 

 

หมายเหตุ  กรณีสถานศึกษาไม่มีนกัเรียนหรือบุคลากร  ให้ สพท.เป็นผูด้าํเนินการทุกขั้นตอน 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          แบบ  ล.2 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพจิารณาการเลกิสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

ช่ือสถานศึกษา.......................................................สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.........................เขต.................... 

ตั้งท่ีหมู่บา้น.........................หมู่ท่ี.....................ตาํบล.......................อาํเภอ......................จงัหวดั.......................... 

ช่ือผูบ้ริหาร...................................................ตาํแหน่ง.......................................................................................... 

โทร...................................................โทรสาร......................................มือถือ....................................................... 

 

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลพื้นฐาน 

 1.  ท่ีตั้งเขตบริการ 

      1.1  แผนผงัแสดงบริเวณสถานศึกษาและท่ีตั้งของอาคารต่างๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 1.2  แผนท่ีแสดงเขตบริการ  ใหแ้สดงรายละเอียดดงัน้ี 

        1.2.1  ตาํบลแสดงท่ีตั้งหมู่บา้นทุกหมู่บา้นและทุกตาํบลท่ีมีนกัเรียนเดินทางมาเรียน 

        1.2.2  แสดงจุดท่ีตั้งของสถานศึกษาระดบัการศึกษาภาคบงัคบัทุกสถานศึกษาทุกสงักดั  ท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรือ

สถานศึกษาท่ีนกัเรียนสามารถไปเรียนไดส้ะดวก 

        1.2.3  แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ท่ีสถานศึกษา  โดยระบุระยะทางจากจุดสาํคญัๆ ตามเส้นทางคมนาคมนั้นๆ 

ถึงสถานศึกษาดว้ย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.3  ขอ้มูลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืนท่ีเปิดสอนการศึกษาภาคบงัคบัทุกสังกดั สถานศึกษาใกลเ้คียงหรือ

สถานศึกษาท่ีนกัเรียนสามารถไปเรียนไดส้ะดวก 

 

ท่ี สถานศึกษา สังกดั ตาํบล อาํเภอ ระยะห่าง ช่วงชั้นท่ี

เปิดสอน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 1.4  สภาพภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคมของชุมชน 

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

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

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

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

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

 2.  ท่ีดิน  อาคารเรียน  และอาคารประกอบ วสัดุ  ครุภณัฑ ์และแหล่งเรียนรู้ 

       2.1  ท่ีดิน 

  2.1.1  จาํนวน..........ไร่..................งาน...........................ตารางวา 

  2.1.2  ลกัษณะ 

   (    )  ท่ีลุ่ม 

   (    )  เนินเขา 

   (    )  ท่ีราบ  นํ้าไม่ท่วม 

   (    )  อ่ืนๆ 

   

 (บรรยาย)........................................................................................................................................................................

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

 



  2.1.3  ผูถื้อกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 

   (    )  เอกชน 

   (    )  สาธารณประโยชน์ 

   (    )  เขตปฏิรูปท่ีดิน/ท่ีป่าสงวนแห่งชาติไดรั้บอนุญาตแลว้ 

   (    )  ท่ีราชพสัดุถือครองโดยหน่วยงาน 

            (ระบุช่ือและตน้สังกดั)............................................................................................. 

   (    )  อ่ืนๆ.......................................................................................................................... 

  2.1.4  ผูม้อบโอนท่ีดิน 

   (    )  เป็นบุคคลเดียวกนักบัผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

   (    )  บุคคลอ่ืน ๆ 

            (ระบุ)............................................................................................. 

  2.1.5  หลกัฐานท่ีดินท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

            (ระบุ)........................................................................................................................ 

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

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

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

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

 2.2  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

  2.2.1  อาคารเรียน......................................หลงั  ดงัน้ี 

   1)  อาคารเรียนแบบ......................................จาํนวน......................................หลงั 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง  (ตึก  ไม ้ คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ วสัดุทอ้งถ่ิน 

         เช่น  โครงไมไ้ผมุ่งแฝก ฯลฯ ระบุ..................................................................... 

         สภาพ (พร้อมใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ..................................... 

         สร้างเสร็จปี พ.ศ............สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ................................ปี 

   2)  อาคารเรียนแบบ......................................จาํนวน......................................หลงั 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง  (ตึก  ไม ้ คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ วสัดุทอ้งถ่ิน 

         เช่น  โครงไมไ้ผมุ่งแฝก ฯลฯ ระบุ..................................................................... 

         สภาพ (พร้อมใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ..................................... 

         สร้างเสร็จปี พ.ศ............สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ................................ปี 

   3)  อาคารเรียนแบบ......................................จาํนวน......................................หลัง 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง  (ตึก  ไม ้ คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ วสัดุทอ้งถ่ิน 

         เช่น  โครงไมไ้ผมุ่งแฝก ฯลฯ ระบุ..................................................................... 

         สภาพ (พร้อมใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ..................................... 

         สร้างเสร็จปี พ.ศ............สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ................................ปี 



 

   4)  อาคารเรียนแบบ......................................จาํนวน......................................หลงั 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง  (ตึก  ไม ้ คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ วสัดุทอ้งถ่ิน 

         เช่น  โครงไมไ้ผมุ่งแฝก ฯลฯ ระบุ..................................................................... 

         สภาพ (พร้อมใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ..................................... 

         สร้างเสร็จปี พ.ศ............สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ................................ปี 

  2.2.2  อาคารประกอบ ประกอบดว้ยอาคารประกอบประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

   1)  อาคารเอนกประสงค ์ จาํนวน..........................................................หลงั  ดงัน้ี 

        1.1)  อาคารเอนกประสงคแ์บบ.......................รวมพื้นท่ีในอาคาร........เมตร 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง 

    (ระบุ).......................................................สภาพ  (พร้อมใชง้าน 

    ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)...................................................................สร้างเสร็จ 

    ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

       1.2)  อาคารเอนกประสงคแ์บบ.......................รวมพื้นท่ีในอาคาร........เมตร 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง 

    (ระบุ).......................................................สภาพ  (พร้อมใชง้าน 

    ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)...................................................................สร้างเสร็จ 

    ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

  2.2.3  อาคารฝึกงาน  จาํนวน..................หลงั  ดงัน้ี 

   1)  อาคารฝึกงานแบบ.......................รวมพื้นท่ีในอาคาร........เมตร 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

        สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

     สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

 

   2)  อาคารฝึกงานแบบ.......................รวมพื้นท่ีในอาคาร........เมตร 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

        สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

     สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

 

  2.2.4  ส้วม  จาํนวน..................หลงั ..............ท่ี 

   1)  ส้วมแบบ.......................จาํนวน........................หลงั..........................ท่ี 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

        สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

     สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 



   2)  ส้วมแบบ.......................จาํนวน........................หลงั..........................ท่ี 

        วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง (ตึก  ไม ้ คร่ึงตึกคร่ึงไม ้ วสัดุทอ้งถ่ิน  เช่น โครงไมไ้ผมุ่งแฝก 

                                              ฯลฯ ระบุ)....................................................... 

        สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

     สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

  2.2.5  บา้นพกั 

   1)  บา้นพกัครู  จาํนวน...............หลงั  ครูในบา้นพกัปัจจุบนั.............................คน 

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

   2)  บา้นพกั/หอพกันกัเรียน  จาํนวน........หลงั  นกัเรียนในหอพกัปัจจุบนั..........คน  

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

   3)  บา้นพกัลูกจา้ง  จาํนวน........หลงั  ลูกจา้งในบา้นพกัปัจจุบนั..........คน   

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

    - แบบ...............จาํนวน............หลงั...............................หน่วย 

    วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชก่้อสร้าง(ระบุ)....................................................... 

                  สภาพ  (พร้อมใชง้านตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................................... 

               สร้างเสร็จ ปี พ.ศ.....................สามารถใชง้านไดอี้กประมาณ...............................ปี 

 



 

  2.2.6  อ่ืนๆ ระบุ 

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

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

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

 2.3  วสัดุ ครุภณัฑ์ 

  2.3.1  วสัดุตามบญัชีวสัดุดงัน้ี 

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

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

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

  2.3.2  ครุภณัฑต์ามทะเบียนครุภณัฑด์งัน้ี 

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

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

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

 2.4  แหล่งเรียนรู้ 

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

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

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

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

 3.  จาํนวนนกัเรียนปัจจุบนั ยอ้นหลงั  5  ปี  อนาคต  5  ปี 

       3.1  นกัเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา.........มีรายละเอียดตามบญัชีจดัชั้นเรียนดงัน้ี 

ชั้นเรียน จาํนวนนกัเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

 

 

 



 3.2   จาํนวนนกัเรียนยอ้นหลงั  5  ปี 

  

ปีท่ี ปีการศึกษา จาํนวนนกัเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1      

2      

3      

4      

5      

 3.3   คาดคะเนจาํนวนนกัเรียน  5  ปีขา้งหนา้  จากหลกัฐานทะเบียนราษฎร 

  

ปีท่ี ปีการศึกษา จาํนวนนกัเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1      

2      

3      

4      

5      

       4.  จาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอ์ตัรากาํลงัครู 

 4.1  จาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง วฒิุ วชิาเอก ทาํหนา้ท่ี หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

 4.2  เกณฑอ์ตัรากาํลงัครู 

        เกณฑ ์ก.ค.ศ. มีครูได.้.........คน  เกิน............คน  ขาด..................คน 

 

 

 

 

 

 



 5.  ขอ้มูลคุณภาพการศึกษา 

       5.1  แนบขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

       5.2  แนบผลการประเมินภายใน  (18 มาตรฐาน) 

       5.3  แนบผลการประเมินภายนอก  (สมศ.) 

 9.  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

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

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

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

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

 

 

 

       ผูร้ายงาน.............................................................. 

        (..........................................................) 

      ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน....................................... 

       วนัท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............... 

 

หมายเหตุ       กรณีสถานศึกษาไม่มีนกัเรียนหรือบุคลากร  ให ้ สพท.  เป็นผูด้าํเนินการทุกขั้นตอน 

 



          แบบ  ล.3 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 

กรณเีลกิสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

ช่ือสถานศึกษา...........................................หมู่ท่ี.......ตาํบล..................................................อาํเภอ........................... 

จงัหวดั.........................................สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................. 

 ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.............................................มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในคราวประชุม คร้ังท่ี............../...........เม่ือวนัท่ี.......................................และดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของ

ผูป้กครองและชุมชน เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติดงัน้ี 

 1.  ผูป้กครองนกัเรียนในเขตบริการ...............................ครอบครัว 

 2.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น...................................คน  (ครอบครัวละ  1  คน) 

      2.1  เลิกสถานศึกษา........................คน  คิดเป็นร้อยละ.................................................. 

      2.2  ไม่เลิก...........................................คน  คิดเป็นร้อยละ............................................ 

สรุปความคิดเห็น

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

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

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

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

 

 

         ลงช่ือ.................................... 

         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หมายเหตุ  กรณีสถานศึกษาไม่มีนกัเรียนหรือบุคลากร ให ้สพท. เป็นผูด้าํเนินการทุกขั้นตอน 



          แบบ  ล.4 

 

                                                                                       ด้านหน้า 

เลขที.่..... 

บัตรแสดงความคิดเห็น 

การเลกิสถานศึกษาโรงเรียน 

 

ช่ือ-สกุล………………………………………………… 

สถานภาพ        (    )  ผูป้กครอง                   (    )  ชุมชน 

ความคิดเห็น     (    )  เลิก 

                         (    )  ไม่เลิก 

 

                                   ลายมือช่ือ......................... 

                                                  ........./......../........ 

                     

 

 

 

                                                                                       ด้านหลงั 

 

 

ตราโรงเรียน 

 

 

 

                                   ลายมือช่ือ......................... 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                     

 

 

 

 



ตัวอยางการดําเนินการเลิก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 


































































