
แนวทาง/ขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง  
รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิ  เขต 2 
 

 

 

 

 

 



แนวทางการด าเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  

ระดับสถานศึกษา 
1. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา  
ตามแบบข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
สถานศึกษาร่วมกันจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันด าเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา 
3. การรับฟังความคิดเห็น 

สถานศึกษาท่ีจะรวมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชน และการจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
3.5 ผู้น าทางการศึกษา ผู้น าศาสนา 

4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา 
      สถานศึกษาท่ีจะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ (เดิมเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

5. การรวมสถานศึกษา 
      เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(เดิมเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา)  ให้สถานศึกษาด าเนินการรวมสถานศึกษา 
 

 



 
แบบ ร.1 

แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1.  ชื่อสถานศึกษา..............................................อ าเภอ..........................จังหวัด........................  
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................................................................  
2.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
      2.1   สถานศึกษาได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ..................................... 
      2.2   ในปีการศึกษา.....................(ปัจจุบันและย้อนหลัง 3 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 1         
อนุบาล 2         

ป.1         
ป.2         
ป.3         
ป.4         
ป.5         
ป.6         
ม.1         
ม.2         
ม.3         
ม.4         
ม.5         
ม.6         

รวมทั้งสิ้น         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาสาขา เสนอจัดตั้งใหม่) ปัจจุบันสถานศึกษามี 
ครู   พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้าง  ดังนี้ 
 

3.1 ข้าราชการครูและพนักงานราชการ  จ านวน............................คน แยกเป็น 
3.1.1 ข้าราชการครู..........................คน 
3.1.2 พนักงานราชการ....................คน 

 

3.2 ครูอัตราจ้าง  จ านวน....................คน  แยกเป็น 
                3.2.1    อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ       จ านวน...................คน 
                       3.2.2    อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
                  จ านวน.......................คน  ลูกจ้าง  จ านวน...............คน  แยกเป็น 

3.2.2.1 ลูกจ้างประจ า  จ านวน.........................คน 
3.2.2.2 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  จ านวน...................คน 
3.2.2.3 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จ านวน............คน 

       
 3.3  จ านวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และอัตราจ้างที่มีวุฒิ/วิชาเอก-โท 
                     3.3.1  วุฒิการศึกษา 
 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการครูและ
พนักงานราชการ

(จ านวน) 

อัตราจ้าง 
(จ านวน) 

รวม 

1 ปริญญาเอก    
2 ปริญญาโท    
3 ปริญญาตรี    
4 ต่ าว่าปริญญาตรี    

รวมทั้งสิ้น    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3.2 วิชาเอก-โท 
 

ที ่ วิชาเอก-โท 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 

รวมทั้งสิ้น 
วิชาเอก 
(จ านวน) 

วิชาโท 
(จ านวน) 

รวม 
วิชาเอก 
(จ านวน) 

วิชาโท 
(จ านวน) 

รวม 

1 ภาษาไทย        
2 คณิตศาสตร์        
3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป        
4 เคมี        
5 ชวีวิทยา        
6 ฟิสิกส์        
7 สังคมศึกษา        
8 สุขศึกษา        
9 ศิลปะ        

10 พาณิชยกรรม        
11 คหกรรม (ผ้า  อาหาร 

คหกรรมศึกษาทั่วไป) 
       

12 ภาษาอังกฤษ        
13 ภาษาฝรั่งเศส        
14 ภาษาญี่ปุ่น        
15 ภาษาเยอรมัน        
16 ภาษาจีน        
17 คอมพิวเตอร์        
18 พลศึกษา        
19         
20         
21         
22         
23         
24         

รวมทั้งสิ้น        
 
 
 
 
 
 
 



 
  
4.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 

อาคารเรียน  อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
อาคารเรียน 
1.  อาคารเรียนแบบ.................จ านวน..........หลัง 
     สร้างปี พ.ศ. ..................... 
2.  อาคารเรียนแบบ.................จ านวน.........หลัง 
     สร้างปี พ.ศ. .................... 
3.  อาคารเรียนแบบ.................จ านวน..........หลัง 
      สร้างปี พ.ศ. ............... 
อาคารประกอบ 
1.   อาคารฝึกงานแบบ................จ านวน.........หลัง 
       สร้างปี พ.ศ. .............. 
2.  อาคารเรียนฝึกงานแบบ..........จ านวน.........หลัง 
      สร้างปี พ.ศ. .............. 
      สภาพอาคาร ........................ 
3.   สว้มแบบ.........................จ านวน...........หลัง 
       สร้างปี พ.ศ. .................. 
4.   สว้มแบบ..........................จ านวน...........หลัง 
      สร้างปี พ.ศ. ............... 
      สภาพอาคาร ........................................ 
 
  

ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสามัญ รวม .................ห้อง 
ใช้เป็นห้องผู้บริหารและห้องพักครู รวม ........ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติ รวม...................ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริการ 
- ห้องสมุด รวม................ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รวม............ห้อง 
- ห้องธุรการ รวม..............ห้อง 
- ห้องแนะแนว รวม................ห้อง 
- ห้องอ่ืนๆ (ระบ)ุ รวม...........หอ้ง..........หลัง 

  สภาพอาคาร 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 
…………………………………………………….... 

 
หมายเหตุ    นอกเหนือจากนี้  โปรดระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 5.  แผนที่แสดงเขตบริการ ให้แสดงรายละเอียดดังนี้ 
       5.1  ต าบลแสดงที่ตั้งหมู่บ้าน  และต าบลที่มีนักเรียนเดินทางมาเรียน 
       5.2  ระบุจ านวนนักเรียนที่มาจากต าบลต่าง ๆ ไว้ในเขตพ้ืนที่ของต าบลนั้น ๆ  
       5.3  แสดงจุดที่ตั้งของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ใน
รัศมี 10 กิโลเมตร 
      5.4  แสดงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคัญ ๆ ตาม
เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ถึงสถานศึกษาด้วย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  การเดินทางของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน (เส้นทางคมนาคมสะดวกหรือไม่ เดินทางโดยพาหนะสะดวก 
หรือมีความยากล าบากในการเดินทางอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................... ............................................... 

7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จะน าเสนอประกอบการพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…....................................................................................................................................................................  
      ลงชื่อ............................................... 
                   (……………………………….………) 
          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………….. 
              วันที่.................เดือน.................พ.ศ. ........ 

 



แบบ ร.2 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

_____________________ 
 

1.  ชื่อสถานศึกษา.................................อ าเภอ..............................จังหวัด................................... 
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................................  
      รวมกับ 
      ชื่อสถานศึกษา…............................อ าเภอ.............................จังหวัด...................................  
      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................................  
2.   จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  เมื่อวันที่..................เดือน.......................พ.ศ. .......................... 
       เวลา......................................................ณ.................................................................. ...... 
       ผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น..............................คน  ประกอบด้วย 

2.1 ........................................................................  จ านวน...............................คน  
2.2 ........................................................................   จ านวน...............................คน 
2.3 ........................................................................  จ านวน...............................คน  
2.4 ........................................................................  จ านวน....................... ........คน 
2.5 ........................................................................  จ านวน...............................คน  

3.    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  เป็นดังนี้ 
  
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................... 

ลงชื่อ............................................... 
                   (……………………………..………………) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………….. 
               วันที่.................เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


