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การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวคิด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก   

มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  สำเหตุเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง  
กำรประกอบอำชีพ  กำรด ำรงชีวิต และสภำพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ปริมำณนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพำะ
โรงเรียนในชนบทลดลง  เพรำะมีกำรคุมก ำเนิด กำรเคลื่อนย้ำยถิ่น กำรเลือกเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มี
ควำมพร้อม เป็นโรงเรียนยอดนิยมมำกข้ึน  เมื่อจ ำนวนนักเรียนลดลง ปัจจัยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนก็ลดลง 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรลดลง   ท ำให้คุณภำพนักเรียนตกต่ ำ  ในที่สุดต้องหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว  และกำรรวมสถำนศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
2. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำที่สูงขึ้น 

แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถำนศึกษำจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ตำมแบบ ร.1  
 2. สถำนศึกษำร่วมกันจัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ โดยมีผู้บริหำร ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน และผู้ปกครอง ร่วมกันด ำเนินกำรตำมแบบรวมสถำนศึกษำ แบบ ร.3   รูปแบบกำรรวม
สถำนศึกษำ เช่น  รูปแบบรวมเรียนทุกชั้น  รวมเรียนบำงชั้น  รวมเรียนช่วงชั้น  ศูนย์เครือข่ำย รูปแบบอ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสม    

3. กำรรับฟังควำมคิดเห็น  สถำนศึกษำร่วมกันประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชน และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมแบบ ร.2  

- ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
- ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ำ 
- ผู้น ำทำงกำรศึกษำ ผู้น ำศำสนำ 

4. น ำเสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเห็นชอบ แล้วจัดส่ง 
เอกสำร หลักฐำนเพ่ือเสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล บริบทในกำรจัดกำรศึกษำ และ School  
Mapping ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละปี เพ่ือพิจำรณำว่ำควรมีกำรรวมสถำนศึกษำใดภำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำน และแผนกำรรวมสถำนศึกษำ ตำมแบบ ร.1 และ 
ร.3 
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6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นจำก  
a. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
b. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
c. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
d. ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ำ 
e. ผู้น ำทำงกำรศึกษำ ผู้น ำศำสนำ 

7. น ำเสนอเอกสำร แผนกำรรวมสถำนศึกษำที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนแล้วต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด พิจำรณำ  

f. เมื่อมีมตเิห็นชอบให้รวมสถำนศึกษำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประกำศรวมสถำนศึกษำ  กำรรวมสถำนศึกษำต้องให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน
และรำยงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทรำบไม่เกิน 30 วันนับแต่วันประกำศ 

g. เมื่อมีมติไม่อนุญำตให้รวมสถำนศึกษำ เนื่องจำกแผนกำรรวมไม่เป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นควำมจ ำเป็น            
ให้น ำเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

 1. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรรวมสถำนศึกษำ จัดท ำข้อมูล รับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเห็นชอบ ระหว่ำงมิถุนำยน – สิงหำคม   
 2. เสนอแผนกำรรวมสถำนศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสำร ข้อมูลต่ำงๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และประกำศรวมสถำนศึกษำภำยใน
เดือนกันยำยน 
 3. รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในเดือนตุลำคม และจัดระบบติดตำม 
ช่วยเหลือนักเรียน 

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 -พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

-ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2550 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

-แบบ ร.1 
-แบบ ร. 2  
-แบบ ร. 3 
-แบบ ร. 4 
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แบบ ร.1 

 
แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1.ชื่อสถำนศึกษำ............................................อ ำเภอ........................จังหวัด ..................สพท........ .............. 
2. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 2.1 สถำนศึกษำได้รับประกำศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ...........................................................................  
 2.2 จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน  ปีปัจจุบัน และ 3 ปีย้อนหลัง  

ระดับชั้น 

แนวโน้มท่ีผ่านมา 
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 

อ.1         
อ.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         
รวม         

 
3.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร  
 3.1 ข้ำรำชกำรครู...................................คน 
 3.2 พนักงำนรำชกำร.............................คน 
 3.3 ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวจำกเงินงบประมำณ.....................................คน 
 3.4 อัตรำจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ..................................คน 
 3.5 ลูกจ้ำงประจ ำ ...................................คน 
 3.6 ลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินงบประมำณ..............................คน 
 3.7 ลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ.......................คน 
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4. วุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และอัตรำจ้ำง 

ที ่ วุฒิการศึกษา 
จ านวน 

รวม 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

1. ปริญญำเอก     
2. ปริญญำโท     
3. ปริญญำตรี     
4. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     

รวม     
 

5. วิชำเอก-โท 

ที ่ วิชาเอก-โท 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

รวม 
วิชาเอก วิชาโท วิชาเอก วิชาโท วิชาเอก วิชาโท 

         
         
         
         
         
         
         

รวม        
 

6. อำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ 

1.อำคำรเรียน  
1.1 แบบมำตรฐำน.....................จ ำนวน...........หลัง 
สร้ำงปี พ.ศ............................. 
1.2 แบบมำตรฐำน.....................จ ำนวน...........หลัง 
สร้ำงปี พ.ศ............................. 
2. อำคำรประกอบ  
1.1 แบบมำตรฐำน.....................จ ำนวน...........หลัง 
สร้ำงปี พ.ศ............................. 
1.2 แบบมำตรฐำน.....................จ ำนวน...........หลัง 
สร้ำงปี พ.ศ............................. 
 

ใช้เป็นห้องเรียนวิชำสำมัญรวม ...................ห้อง 
ใช้เป็นห้องผู้บริหำรและห้องพักครู..............ห้อง 
ใช้เป็นห้องเรียนภำคปฏิบัติ รวม ..............ห้อง 
ใช้เป็นห้องบริกำร 

- ห้องสมุด......................ห้อง 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ........................ห้อง 
- ห้องธุรกำร...............................ห้อง 
- ห้องแนะแนว ......................หอ้ง 
- ห้องอ่ืนๆ ...........................หอ้ง 

ใช้เป็นที่พักนักเรียนรวม .............ห้อง ..........หลัง 
สภำพอำคำร  
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
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7. แผนที่แสดงเขตบริกำร 
  - แสดงรำยละเอียดที่ตั้งทุกหมู่บ้ำน ทุกต ำบลที่มีนักเรียนเดินทำงมำเรียน 
  - ระบุจ ำนวนนักเรียนที่มำจำกต ำบลต่ำงๆไว้ในเขตพ้ืนที่ของต ำบลนั้นๆ 
  - แสดงจุดที่ตั้งของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกสถำนศึกษำ ทุกสังกัดที่อยู่ใน
รัศมี 10 กิโลเมตร 
  - แสดงเส้นทำงกำรคมนำคมต่ำง ๆ ที่ถึงสถำนศึกษำโดยระบุระยะจำกจุดส ำคัญๆ ตำม
เส้นทำงคมนำคมนั้น ๆ ถึงโรงเรียนด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. กำรเดินทำงของนักเรียนที่จะไปเรียนรวมกัน เส้นทำงกำรคมนำคมสะดวกหรือไม่  เดินทำงโดย
พำหนะสะดวก หรือมีควำมยำกล ำบำกในกำรเดินทำงอย่ำงไร และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  
 ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
 9. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะน ำเสนอประกอบกำรพิจำรณำ 
 ........................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 
 
      ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ร.2 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1.ชื่อสถำนศึกษำ............................................อ ำเภอ........................จังหวัด ..................สพท........ .............. 
รวมกับ  
ชื่อสถำนศึกษำ............................................อ ำเภอ........................จังหวัด .............. ....สพท...................... 
2. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเมื่อวันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. .............................. ..... 
เวลำ ............................................................ณ ............................ ............................................................... 
ผู้เข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ..............................คน ประกอบด้วย 

1.1 ..................................................................................จ ำนวน...................................คน  
1.2 ..................................................................................จ ำนวน...................................คน  
1.3 ..................................................................................จ ำนวน...................................คน  
1.4 ..................................................................................จ ำนวน...................................คน  
1.5 ..................................................................................จ ำนวน...................................คน  

3. สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เป็นดังนี้  
 .................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
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แบบ ร.3 
 

แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรณีจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น) 

 
ชื่อสถำนศึกษำ............................................อ ำเภอ........................จังหวัด ..................สพท.......... ............ 
รวมกับ  
ชื่อสถำนศึกษำ............................................อ ำเภอ................. .......จังหวัด ..................สพท...................... 

1.หลักกำรและเหตุผล  
 ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
 2.วัตถุประสงค์ 
 ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

3.ข้อมูลพ้ืนฐำน 
 3.1 ระยะทำงระหว่ำงสถำนศึกษำที่จะไปเรียนรวม ...................................กิโลเมตร 
 3.2 พ้ืนที่ของสถำนศึกษำ..............................ไร่..................................ตำรำงวำ 
 3.3 กำรได้มำหรือกำรใช้ประโยชน์ของที่ดิน(กรรมสิทธิ์ที่ดิน) ................................... 
 3.4 จ ำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอน 
  (      ) อนุบำล 1-2 
  (      ) ประถมศึกษำ 1-4 
  (      ) ประถมศึกษำ 1-6 
  (      ) มัธยมศึกษำ 1-3  
  (      ) มัธยมศึกษำ 4-6  
  (      ) อื่นๆ ระบุ ............................................................................... 
 3.5 จ ำนวนนักเรียนปัจจุบัน (รำยชั้น) ..........................................................................  
 3.6 จ ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรที่เข้ำเรียนในสถำนศึกษำอ่ืนๆ ......................... 
 3.7 กำรเดินทำงไปเรียนของนักเรียน............................................................................ 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน  

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



กลุ่มนโยบายและแผน 
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5. งบประมำณ  

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

6. กำรติดตำม ประเมินผล  
 ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. .................................... 

7. บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
ต ำแหน่ง..................................................................จ ำนวน............................อัตรำ  
ต ำแหน่ง..................................................................จ ำนวน............................อัตรำ  

8. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร  
 ............................................................................................................................. ....................... 
.............................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 

9. กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................... .................................................................................. 

10. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  
 ....................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .................................... 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผน 
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แบบ ร.4 
 

ครุฑ 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 
เรื่อง  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

..................................... 
 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด.......................ใน
ครำวประชุมครั้งที่  ................../....................เมื่อวันที่ ....................เดือน......................พ.ศ. ................... 
ให้รวมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  

 โรงเรียน......................................................รวมกับโรงเรียน ................................................ ........ 
จัดเป็น .................................................................................โดยที่โรงเรียน ......................... ...................... 
เป็นโรงเรียนหลัก  โรงเรียน ..............................................................เป็นโรงเรียนมำรวม 
 
 ประกำศ   ณ  วันที่.....................เดือน .................................พ.ศ. .......................................... .. 
 
 
       (.....................................................) 
                                                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มนโยบายและแผน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง 
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การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนวคิด 

จำกสภำพสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป กำรดินทำง กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงชุมชน
เป็นไปโดยสะดวกมำกขึ้น  ประชำชนมีทำงเลือกที่จะส่งบุตรหลำนไปเข้ำเรียน สถำนศึกษำอ่ืนๆ นอกจำก
สถำนศึกษำท่ีอยู่ใกล้บ้ำน  ประกอบกับสภำพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ประชำชนอพยพเข้ำไปท ำงำน
และพักอำศัยในเขตเมืองมำกขึ้น ท ำให้สถำนศึกษำในหมู่บ้ำนหรือชุมชนในชนบทมีจ ำนวนนักเรียนลดลง  
เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็กและเล็กมำก  ซึ่งสถำนศึกษำขนำดเล็ก มีปัญหำและอุปสรรค   ยำกแก่กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับเกณฑ์อัตรำก ำลังครู กำรจัดสรรงบประมำณ และพัฒนำกำร
ทำงสังคมของเด็กในวัยเรียน จึงเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ด้อยประสิทธิภำพและคุณภำพ  กำรบริหำร         
จัดกำรศึกษำเพ่ือลดปัญหำดังกล่ำว คือ กำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3. เพ่ือจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางและระยะเวลาการด าเนินงาน 
สถานศึกษา 

1.สถำนศึกษำจัดเตรียม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม ดังนี้  
- ที่ตั้ง เขตบริกำร สภำพภูมิศำสตร์  เส้นทำงกำรคมนำคม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

  - ที่ดิน อำคำร สถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
  -จ ำนวนนักเรียนปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี อนำคต 5 ปี  
  -จ ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกณฑ์อัตรำก ำลัง 
  - ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์  ผลกำรประเมินภำยนอก ผลกำรประเมิน
ภำยใน  และข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
 2. น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเห็นชอบ ภำยในเดือนสิงหำคม  
 3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ ภำยในเดือนตุลำคม  
 4. รำยงำนผลกำรสรุปตำมข้อ 3 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำร พร้อมเอกสำร 
  - แบบค ำขอเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  - แบบกรอกข้อมูลพื้นฐำน 
  - ข้อสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
  - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 5. กรณีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมีมติให้เลิกสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำร 
  - แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนวันเปิดภำคเรียน
แรกของปีกำรศึกษำถัดไป 
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  - จัดเตรียมส่งมอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอน ไปอยู่
ในควำมดูแลรับผิดชอบของสถำนศึกษำอ่ืน ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดก ำหนด ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วัน หลังจำกเลิกสถำนศึกษำ  
  - จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน และจัดให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สิน และช ำระบัญชีรวมถึง
กำรด ำเนินกำรโอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรต่อให้
แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังประกำศเลิกสถำนศึกษำ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. จัดท ำแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตำมระเบียบก ำหนด และร่วมกับสถำนศึกษำจัดท ำแผนเพิ่ม 
ประสิทธิภำพสถำนศึกษำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม  ดังนี้  

- ด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำที่ไม่มีนักเรียน 
- สถำนศึกษำขนำดเล็ก เล็กมำก  ที่มีแนวโน้มจ ำนวนนักเรียนลดลง ให้จัดท ำแผนเพิ่ม 

ประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำจัดท ำแผนเลิกสถำนศึกษำตำมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกปี   
2. เข้ำร่วมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชนของสถำนศึกษำท่ีมีต่อกำรเลิกสถำนศึกษำ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล 
4. เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเห็นชอบ ภำยในเดือนธันวำคม  และผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศเลิกสถำนศึกษำ พร้อมแจ้งมติคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ให้สถำนศึกษำทรำบ ภำยใน 15 วัน   

5. ตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชี รวมถึงกำรจ ำหน่ำย โอนทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่  
6. โอนกำรดูแลรับผิดชอบบรรดำเอกสำรส ำคัญของสถำนศึกษำท่ีถูกเลิกทุกประเภทไปยัง 

สถำนศึกษำอ่ืนตำมมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  และจัดให้นักเรียนได้เข้ำเรียนทุกคน  
8. รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่เกิน 30 วันหลังจำกประกำศเลิก 

สถำนศึกษำ 
 9. กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียน ไม่มีครู ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเลิกสถำนศึกษำเอง
ทุกขั้นตอน 

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
1.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
2..ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550  

 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 -แบบค ำขอเลิกสถำนศึกษำ   แบบ ล.1 
 -แบบกรอกข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   แบบ ล .2 
 -แบบสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนกรณีเลิกสถำนศึกษำ  แบบ ล.3 
 -ประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แบบ ล. 4 
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แบบ ล.1 
แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
   ชื่อสถำนศึกษำ..........................................................ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................. 
  
 ด้วยโรงเรียน.......................................................สังกัด....... ............................................................ 
ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ....................................................... เป็นเวลำ ......................... .ปี ปัจจุบันจัดกำรศึกษำ
ระดับ ....................................................มีจ ำนวนนกัเรยีน ........................คน มีคร ู.................คน 
 มติคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรประชุมครั้งที่ .. ........./...............เมื่อวันที่ ..........
เดือน........................พ.ศ. ..........................และที่ประชุมกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง และชุมชน  
เมื่อวันที่ ..........................เดือน ..............................พ.ศ...............................ให้ควำมเห็นชอบเลิ กสถำนศึกษำ  
ด้วยเหตุผลส ำคัญ คือ  
 1............................................................................................................................ ........... 
 2......................................................................................... ............................................... 
 3............................................................................................................................ ............ 
 4................................................................... .................................................................... 
โดยนักเรียนมีควำมประสงค์จะไปเข้ำเรียนสถำนศึกษำอ่ืน  ดังนี้  

1. โรงเรียน .................................................................จ ำนวน .............................คน  
2. โรงเรียน .................................................................จ ำนวน .............................คน  
3. โรงเรียน .................................................................จ ำนวน .............................คน  
 

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

      (......................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ล.2 
 

แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ชื่อสถำนศึกษำ..............................................................ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........................ ........... 
ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................ต ำบล.............................อ ำเภอ...................................จังหวดั........................  
ชื่อผู้บริหำร....................................................................ต ำแหน่ง..................................... ............................ 
โทร...............................................................โทรสำร............................................มือถือ................ .............. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
1. ท่ีตั้งและเขตบริการ  
     แผนผังแสดงบริเวณสถำนศึกษำและท่ีตั้งอำคำรต่ำงๆ  
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แผนที่แสดงเขตบริกำร 
  - แสดงรำยละเอียดที่ตั้งทุกหมู่บ้ำน ทุกต ำบลที่มีนักเรียนเดินทำงมำเรียน 
  - ระบุจ ำนวนนักเรียนที่มำจำกต ำบลต่ำงๆไว้ในเขตพ้ืนที่ของต ำบลนั้นๆ 
  - แสดงจุดที่ตั้งของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกสถำนศึกษำ ทุกสังกัดที่อยู่ใน
รัศมี 10 กิโลเมตร 
  - แสดงเส้นทำงกำรคมนำคมต่ำงๆที่ถึงสถำนศึกษำโดยระบุระยะจำกจุดส ำคัญๆ ตำม
เส้นทำงคมนำคมนั้น ๆ ถึงโรงเรียนด้วย  
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 ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำอ่ืนที่เปิดสอนกำรศึกษำภำคบังคับทุกสังกัด สถำนศึกษำ
ใกล้เคียง หรือสถำนศึกษำที่นักเรียนสำมำรถไปเรียนได้สะดวก   

ที ่ โรงเรียน สังกัด ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชั้นที่เปิด

สอน 
       
       
       
       
       
       
 
 สภำพภูมิศำสตร์  เศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 
 ............................................................................................................................. ............................ 
.............................................................. ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
 
2. ท่ีดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ 
 2.1 ที่ดิน 
  - จ ำนวน ...........................ไร่ .................................งำน.................................ตำรำงวำ  
  - ลักษณะ  ที่ลุ่ม     เนินเขำ    ที่รำบ น้ ำไม่ท่วม     อ่ืนๆ ......................... 
  - กรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย  
  เอกชน 
  สำธำรณประโยชน์ 
  เขตปฏิรูปที่ดิน/ ที่ป่ำสงวนแห่งชำติได้รับอนุญำตแล้ว  
  ที่รำชพัสดุ ถือครองโดยหน่วยงำน ................................ 
  อ่ืน ๆ ............................................................................... 
       - ผู้มอบโอนที่ดิน  เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์    บุคคลอื่นๆ  ระบุ......... 
  - หลักฐำนที่ดินที่แนบมำพร้อมนี้  ระบุชื่อ ......................................................... ................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................ ..............................................................................................  
 3. อาคารเรียน และอาคารประกอบ  
 3.1  อำคำรเรียน ..................................หลัง   ดังนี้  

(1) อำคำรเรียนแบบมำตรฐำน ..............................................จ ำนวน ....................หลัง 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้ำง (ตีก  ไม้  ครึ่งตึกครึ่งไม้  วัสดุท้องถิ่น ) ระบุ............................... 
...................................................................... .......................................................................... 
สภำพ (พร้อมใช้งำน ต้องซ่อมแซม หมดสภำพ) ระบุ .................................................. ........... 
สร้ำงเสร็จปี พ.ศ.........................................สำมำรถใช้งำนได้อีกประมำณ.................ปี 
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(2)   
3.2 อำคำรประกอบ  
3.2.1 อำคำรอเนกประสงค์ จ ำนวน ...............................................หลัง ดังนี้  

 (1) อำคำรอเนกประสงค์แบบมำตรฐำน ......................รวมพ้ืนที่ในอำคำร...........ม 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้ำง (ตีก  ไม้  ครึ่งตึกครึ่งไม้  วัสดุท้องถิ่น ) ระบุ.............................. 
............................................................................................................................. .................. 
สภำพ (พร้อมใช้งำน ต้องซ่อมแซม หมดสภำพ) ระบุ ............................................................ 
สร้ำงเสร็จปี พ.ศ.........................................สำมำรถใช้งำนได้อีกประมำณ.................ปี 
(2)   

3.2.2 อำคำรฝึกงำน จ ำนวน ......................................................หลัง  ดังนี้  
 (1) อำคำรฝึกงำนแบบมำตรฐำน ......................รวมพ้ืนที่ในอำคำร.........................ม 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้ำง (ตีก  ไม้  ครึ่งตึกครึ่งไม้  วัสดุท้องถิ่น ) ระบุ.............................. 
............................................................................................................................. .................. 
สภำพ (พร้อมใช้งำน ต้องซ่อมแซม หมดสภำพ) ระบุ ........................................................... 
สร้ำงเสร็จปี พ.ศ.........................................สำมำรถใช้งำนได้อีกประมำณ.................ปี 
(2)   

3.2.3 ส้วม  จ ำนวน ................................................หลัง...........................................ที่นั่ง  
 (1) ส้วมแบบมำตรฐำน .................จ ำนวน........หลัง..............ที่นั่ง 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้ำง (ตีก  ไม้  ครึ่งตึกครึ่งไม้  วัสดุท้องถิ่น ) ระบุ.............................. 
....................................................................... .......................................................................... 
สภำพ (พร้อมใช้งำน ต้องซ่อมแซม หมดสภำพ) ระบุ .................................................. ........... 
สร้ำงเสร็จปี พ.ศ.........................................สำมำรถใช้งำนได้อีกประมำณ.................ปี 
(2)   

3.2.4  บ้ำนพักครู  จ ำนวน ........................................หลัง   ครูในบ้ำนพักปัจจุบัน........................คน 
(1) บ้ำนพักครูแบบมำตรฐำน .................จ ำนวน........หลัง 
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้ำง (ตีก  ไม้  ครึ่งตึกครึ่งไม้  วัสดุท้องถิ่น ) ระบุ.............................. 
............................................................................................................................. .................... 
สภำพ (พร้อมใช้งำน ต้องซ่อมแซม หมดสภำพ) ระบุ ............................................................. 
สร้ำงเสร็จปี พ.ศ.........................................สำมำรถใช้งำนได้อีกประมำณ.................ปี 
(2)   

3.2.5  อ่ืนๆ ระบุ 
 ....................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
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4. วัสดุ ครุภัณฑ์  
 4.1 วัสดุตำมบัญชีวัสดุ  ดังนี้  
 ............................................................................................................................. ........................... 
................................................................ .....................................................................................................  
 4.2 ครุภัณฑ์ตำมทะเบียนครุภัณฑ์ ดังนี้  
 ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... .............................................................. 
5. แหล่งเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ........................... 
................................................................................................................................................... .................. 
6. จ ำนวนนักเรียนปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี อนำคต 5 ปี  
 6.1 นักเรียนและชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ .......................มีรำยละเอียดตำมบัญชีจัดชั้นเรียน ดังนี้  

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     

รวม     
 
 6.2 จ ำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
 
 6.3 คำดคะเนจ ำนวนนักเรียน 5 ปี ข้ำงหน้ำ จำกหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 
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7. จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกณฑ์อัตรำก ำลังครู 
 7.1 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก ท าหน้าท่ี หมายเหตุ 
       
       
       
 
 7.2 เกณฑ์อัตรำก ำลังครู 
 เกณฑ์ ก.ค.ศ. มีครูได้ ............................คน เกิน...................คน ขำด.............................คน  
8. ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ  
 แนบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน, ผลกำรประเมินภำยในและภำยนอก 
9. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
      (......................................................) 
     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .................... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ล.3 
 

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ชื่อสถำนศึกษำ....................................ต ำบล...............อ ำเภอ........................จังหวัด ..................  

สพท....................... 
ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน ................................................................... 

มีมติเห็นชอบให้เลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในครำวประชุม ครั้งที่ ......../...................เมื่อวันที่ ............... 
เดือน...................................พ.ศ............................และด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปกครองและ
ชุมชน เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น และลงมติ ดังนี้  

1.ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริกำร............................ครอบครัว 
2.ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น..........................คน  
 - เลิกสถำนศึกษำ ........................คน คิดเป็นร้อยละ ............................. 
 - ไม่เลิก.......................................คน คิดเป็นร้อยละ ............................. 

 สรุปควำมคิดเห็น เป็นดังนี้  
 ....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................ ................................. 
................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
.......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
     (......................................................) 
               ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียน............... 
     วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. .............. 
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แบบ ล.4 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ................................. 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เลขที่................. 
บัตรแสดงความคิดเห็น 

การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน ......................... 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล...........................................................................................................  
สถำนภำพ        ผู้ปกครอง                         ชุมชน  
ควำมคิดเห็น     เลิก                                 ไม่เลิก 
 
 

ลำยมือชื่อ...................................... 
................/..................../................ 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

ตราโรงเรียน 
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แบบ ล.5  
 

ครุฑ 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... 
เรื่อง  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

..................................... 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือ
เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550 ประกอบกับมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด.......................ใน
ครำวประชุมครั้งที่  ................../....................เมื่อวันที่ ....................เดือน......................พ.ศ. ...................  
ให้เลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  
 1. โรงเรียน........................................ต ำบล.........................อ ำเภอ.....................จังหวัด............... ... 
 2. โรงเรียน........................................ต ำบล.........................อ ำเภอ.....................จังหวัด............. ..... 
 3. โรงเรียน........................................ต ำบล.........................อ ำเภอ.....................จังหวัด............... ... 
 
 ประกำศ   ณ  วันที่.....................เดือน .................................พ.ศ. ................................ ............ 
 
 
       (.....................................................) 
                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............................ 
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การเปลี่ยนหรือก าหนดชื่อสถานศึกษา 

 
แนวคิด 

จำกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 มีสำระหลักก ำหนดไว้ว่ำ  
กำรตั้งชื่อสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำให้ใช้ค ำว่ำโรงเรียนหรือ
วิทยำลัย เป็นค ำขึ้นต้น แล้วแต่กรณี และต่อท้ำยด้วย วัด ชื่อบุคคลผู้ได้รับกำรจำรึกไว้ในประวัติศำสตร์ หรือ
สถำนที่อ่ืน เช่น หมู่บ้ำน ต ำบล จังหวัด กรณีกำรใช้ค ำขึ้นต้นหรือตั้งชื่อสถำนศึกษำเป็นอย่ำงอ่ืน  ให้เป็นไป
ตำมส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวนมำก กระจำยอยู่ในส่วน
ภูมิภำคทุกพ้ืนที่ พบสภำพปัญหำกำรเสนอขอเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหลำยประกำร จึงได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรขอเปลี่ยนชื่อและก ำหนดชื่อสถำนศึกษำ เพ่ือให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขอเปลี่ยนชื่อหรือก ำหนดชื่อสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.สถำนศึกษำขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
- ครู นักเรียนและเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
- ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นเขตบริกำรของโรงเรียน 
- บุคคลอื่นๆ  เช่น เจ้ำอำวำสวัด  เจ้ำของที่ดิน เจ้ำของชื่อ ทำยำทเจ้ำของชื่อ สมำคม 

ผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำ  
  - กรณีขอใช้ชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับควำมนิยมสูง ต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ องค์กรอ่ืนๆ ของสถำนศึกษำท่ีได้รับควำมนิยมสุงก่อน 

2.สถำนศึกษำประกำศแจ้งผลกำรพิจำรณำเปลี่ยนชื่อ ก ำหนดชื่อ ในที่ท ำกำรของชุมชนที่ 
เป็นเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ เป็นเวลำ 30 วัน  

3. เสนอเรื่องขอเปลี่ยนชื่อไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสม พร้อมทั้งประสำนข้อมูล 

ขอเอกสำรเพ่ิมเติม เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 5. เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเห็นชอบแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำประกำศ
เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

    กรณีขอใช้ชื่อผู้บริจำคเป็นชื่อสถำนศึกษำหรือกรณีอ่ืนๆ ต่อท้ำยชื่อสถำนศึกษำ เมื่อเสนอคณะ  
กรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเห็นชอบแล้ว ต้องรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ตรวจสอบ และพิจำรณำก่อน เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนแจ้งให้ด ำเนินกำร ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึงลงนำมประกำศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  
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 6. รำยงำนกำรเปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พร้อมแนบ
ประกำศและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  เพ่ือตรวจสอบควำมถู กต้องและแจ้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
1.สถำนศึกษำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและบุคคลที่เก่ียวข้อง ใช้เวลำในกำร 

ประสำน ก ำหนดประชุม และจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 15 วัน เพ่ือเสนอขอเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำพร้อม
เอกสรที่เกี่ยวข้องไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเห็นชอบ ใช้เวลำ
ตรวจสอบเอกสำรและประสำนกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 5 วัน 

3. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม พร้อมเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้เวลำ 2 วัน 

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
1.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
2.พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
3.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
3.1.กำรก ำหนดชื่อสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ โรงเรียนต่อท้ำยด้วยจังหวัด  

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน วัด ชื่อบุคคลผู้ได้รับกำรจำรึกในประวัติศำสตร์  
3.2.ไม่ขัดกับระเบียบ กฎหมำยของทำงรำชกำร 
3.3ไม่เป็นชื่อพระนำมของพระมหำกษัตริย์ หรือพระรำชินี หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ เว้นแต่ 

ได้รับพระรำชทำน หรือสมเด็จพระสังฆรำชประทำนให้  และไม่เป็นชื่อพ้อง หรือมุ่งหมำยให้คล้ำยกับรำชทิน
นำม เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของรำชทินนำมหรือทำยำท  

3.4.ชื่อสถำนศึกษำต้องใช้ภำษำไทย 
3.5.ต้องไม่ซ้ ำกับชื่อสถำนศึกษำอ่ืน 
3.6.ไม่ควรมีควำมยำวเกินควำมจ ำเป็น 
3.7.หำกประสงค์จะก ำหนดชื่อสถำนศึกษำโดยใช้ชื่อผู้บริจำคเป็นชื่อสถำนศึกษำหรือกรณี 

อ่ืนๆ ต่อท้ำยนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1 ต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นรำยกรณี  
 
เอกสารประกอบการด าเนินการของสถานศึกษา 

1. กรอกแบบค ำขอ (แบบ ปช.1) 
2. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (แบบ ปช.2)  
3. รวบรวมแบบขอควำมเห็นชอบ (แบบ ปช.3) 
4.  ประกำศแจ้งผลกำรเปลี่ยนชื่อ ภำยใน 30 วัน 
5.  แนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่เก่ียวข้อง  เช่น  
 5.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน    
 5.2 กำรประชุมขอควำมเห็นชอบจำกครู นักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง    
 5.3 กำรประชุมขอควำมเห็นชอบจำกชุมชนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ    
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 5.4  กำรประชุมขอควำมเห็นชอบจำกบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้ำของชื่อ ทำยำทเจ้ำของชื่อ  
สมำคมผู้ปกครอง  

 5.5  กำรประชุมขอควำมเห็นชอบจำกครู นักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 
6. กรณีขอเปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับควำมนิยมสูงต้องมีเอกสำรเพ่ิมเติม คือ รำยงำน 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรสมำคม องค์กรอ่ืนๆของสถำนศึกษำท่ี
ได้รับควำมนิยมสูง  ตลอดจนหนังสือยินยอมให้ใช้ชื่อจำกสถำนศึกษำท่ีได้รับควำมนิยมสูง 
 7. กรณีขอใช้ชื่อผู้บริจำคเป็นชื่อสถำนศึกษำ ต้องมีเอกสำรเพ่ิมเติม คือ  ส ำเนำ เอกสำร หรือ
หลักฐำนกำรบริจำค  หนังสือแจ้งควำมประสงค์ของผู้บริจำค   
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ปช.1 
 

แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
-------------------------------------------- 

 
1. เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ....................................................................................  
2. ชื่อเดิม 
............................................................................................................................. ............................................. 
3. ชื่อที่ขอเปลี่ยน 
............................................................................................................................. ............................................ 
4. ประวัติของโรงเรียน (แนบเอกสำรประกอบ) 
........................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...................................................................... 
5. รำยชื่อ/ต ำแหน่งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนชื่อ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
6. สภำพกำรจัดกำรเรียนและกำรบริหำรของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................. .......................................................................................  
7. เกียรติประวัติ หรือควำมดีเด่นของโรงเรียนที่ได้รับ 
................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
8. แนวทำงในกำรพัฒนำโรงเรียนหลังจำกกำรเปลี่ยนชื่อแล้ว 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................... ...........................................................................................................  
9. รำยงำนหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องประกอบกำรพิจำรณำ (แนบเอกสำรประกอบ) 
................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 

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

                                                    ต ำแหน่ง ...........................................................................  
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แบบ ปช.2 
 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
วันที่........ เดือน..................................ปี............... 

 
ผู้มำประชุม 

1. ……………………………………………………………..................................…… 
2. ………………………………………………………………….................................. 
3. ................................................................................................................... . 
4. ....................................................................................................................  
5. ………………………………………………………………….................................. 

ฯลฯ 
ผู้ร่วมประชุม (ถ้ำมี) 

1. ……………………………………………………………..................................…… 
2. ………………………………………………………………….................................. 
3. ....................................................................................................................  

เริ่มประชุมเวลำ .............................................................................................................  
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

4.1 กำรเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำ 
ที่ประชุมมีมติ ................................................................................................................  

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
.......................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......... 

เลิกประชุม เวลำ ....................................................... 
 
 

ลงชื่อ ............................................ 
(......................................................) 
            ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
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แบบ ปช.3 
 

แบบค ายินยอมในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
-------------------------------------------- 

 
วันที่...........................................................................  

ข้ำพเจ้ำ (นำย/ นำง/นำงสำว)................................... นำมสกุล................................................................. 
ที่อยู่.............................ต ำบล...................................อ ำเภอ...................................จังหวัด.............................. 
ในฐำนะเป็น (ระบุควำมเกี่ยวข้องที่มีต่อโรงเรียน)..............................................ได้รับทรำบกำรเปลี่ยนชื่อจำก
โรงเรียน................................................................เป็นชื่อโรงเรียน .................................................................
เรียบร้อยแล้ว มีควำมเห็นว่ำ 
  เห็นชอบ........................... (เหตุผลถ้ำมี)...................................................................................  
  ไม่เห็นชอบ....................... (เหตุผลถ้ำมี)................................................................................... 
ในกำรเปลี่ยนชื่อดังกล่ำว 

 ข้ำพเจ้ำของรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

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

ต ำแหน่ง/ฐำนะเกี่ยวข้อง................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ให้ค ำยินยอม ได้แก่ เจ้ำของผู้บริจำคที่ดิน ทำยำท เจ้ำอำวำส เจ้ำของชื่อ กรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  
    ศิษย์เก่ำ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น ฯลฯ 
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ครุฑ 

 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................. 
เรื่อง  กำรเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

.................................................. 
  
 ด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด..................................มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
.............................................................ต ำบล ................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด 
...................................................  เพ่ือ .................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................ ........................... 

 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มำตรำ 36 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ 
พ.ศ.2547 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด..............ในกำรประชุม ครั้งที่ ..../........   
เมื่อวันที่  .............เดือน ................พ.ศ. ..............................และจึงให้โรงเรียน ..........................................
เปลี่ยนชื่อเป็น ...........................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ................. ..........
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเหมือนเดิม 

 ประกำศ  ณ   วันที่  .................เดือน ...............................................พ.ศ..................................... 
 
 
                                                                         (.................................................) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


