
 

  



ชื่อกระบวนงาน  การขยายและเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการขยายและเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 3. เพ่ือให้ผู้ควบคุมงาน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต (Scope) 
 การด าเนินการขยายและเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน รับเรื่องการขอขยายหรือเลิกขยายชั้นเรียน
จากสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรอง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ และ
ประเมินความพร้อม น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศขยายชั้นเรียนหรือเลิกขยายชั้น
เรียน แจ้งโรงเรียน และรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) 
 1. การขยายชั้นเรียน หมายถึง การขยายชั้นเรียนในระดับที่ต่างจากระดับที่มีการจัดการศึกษาอยู่เดิม 
 2. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 3. คุณภาพการศึกษา หมายถึง การวัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 5. กพฐ. หมายถึง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)   
 การด าเนินงานการขยายและเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบ 
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 3. คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ให้ความเห็นและรายงานผลการประเมิน ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล การ
ด าเนินการขยายและเลิกขยายชั้นเรียน และประกาศการขยายและเลิกขยายชั้นเรียน 
 
 
 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
  5.1.1 สถานศึกษาจัดท าแผนขยายชั้นเรียน 
  5.1.2 สถานศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น จากผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าสรุปผล การรับฟังความคิดเห็นการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
  5.1.3 สถานศึกษาน าเสนอแผนการขยายชั้นเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  5.1.4 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแล้ว สถานศึกษาจัดส่ง แผนการขยายชั้นเรียน
แบบเสนอขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่อง ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร  
  5.1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความ
พร้อม และน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  5.1.7 กรณี กศจ. เห็นชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศขยายชั้นเรียน แจ้ง
สถานศึกษา  
  กรณี กศจ. ไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่มีความพร้อมหรือไม่จ าเป็นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบ 

 5.2 การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  5.2.1 สถานศึกษาจัดท าแผนการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมด าเนินการ 
  5.2.2 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐาน ตามแบบการขอขยายชั้นเรียน 
  5.2.3 สถานศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน 
และชุมชน และจัดท าสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น ตามแบบสรุปการรับฟังความคิดเห็น การขยายชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  5.2.4 สถานศึกษาน าเสนอแผนการขอขยายชั้นเรียน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5.2.5 สถานศึกษาเสนอเรื่องต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดส่งเอกสารแผนการขยาย
ชั้นเรียน แบบเสนอขอขยายชั้นเรียน แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.2.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับเรื่องกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสาร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินความพร้อม  
  5.2.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอเอกสาร หลักฐาน การขอขยายชั้นเรียนต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอมติ 
  กรณี มติที่ประชุมเห็นว่า มีครบจ าเป็นหรือเป็นพ้ืนที่ พิ เศษ ให้ เสนอต่อ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  กรณี มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ไม่เห็นชอบให้ขยายชั้นเรียนให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาทราบ 



  5.2.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประกาศการขยายชั้นเรียน ให้สถานศึกษา
ทราบ กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแจ้งสถานศึกษาทราบ 

 5.3 การเลิกขยายช้ันเรียน 
  5.3.1 การเลิกขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบตรวจสอบข้อมูล หาก
พบว่าสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามแผนการขยายชั้นเรียน และให้สถานศึกษาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบในการเลิกขยายชั้นเรียน 
   2) สถานศึกษารายงานข้อมูลพร้อมส าเนารายงาน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือประเมิน
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร น าเสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศเลิกขยายชั้นเรียน แจ้งสถานศึกษา และ
รายงาน สพฐ. ทราบ 
  5.3.2 การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูล หากพบว่า 
สถานศึกษาใดที่ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่สามารถจัดการเรียนการสอน และ
ไม่ผ่านองค์ประกอบ ข้อ 6 (1) (4) (5) ตามระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา ใน
ระดับชั้นที่ได้ด าเนินการขยายชั้นเรียนไปแล้วให้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ในการเลิกขยายชั้นเรียน 
   2) สถานศึกษารายงานข้อมูลพร้อมส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมเอกสาร ผลการประเมิน และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการต่อคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็น 
   5) ส านักงานเขตพ้ืนที่รวบรวมเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ส่ง สพฐ. เพ่ือรายงานต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีมติเห็นชอบการเลิกขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา 
   6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดท าประกาศเลิกการขยายชั้นเรียน 
ตามมติ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อได้รับหนังสือจาก สพฐ. 
   7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งประกาศให้สถานศึกษา และรายงานให้ สพฐ. 
ทราบ 
 
 
 



6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 กระบวนงานการขยายและเลิกขยายชั้นเรียนมีเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขแล้วเพ่ิมเติม 
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ (Form) 
 แบบฟอร์มที่ ใช้ในกระบวนงาน การขยายและเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 
 7.1 การขยายเลิกขยายช้ันเรียนระดับประถมศึกษา 
  1) แบบแผนการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา (แบบประถม 1) 
  2) แบบเสนอขอขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา (แบบประถม 2) 
  3) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการขยายชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา (แบบประถม 3) 
  4) แบบตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา        
(แบบประถม 4)  
  5) แบบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (แบบประถม 5) 
  6) แบบประเมินศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการขยาย
ชั้นเรียน (แบบเลิกขยายชั้นเรียน 1) 
  7) แบบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง การเลิกการขยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (แบบเลิกขยายชั้นเรียน 2) 

 7.2 การขยายและเลิกขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1) แบบแผนการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบตอนต้น 1) 
  2) แบบเสนอขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบตอนต้น 2) 
  3) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบ
ตอนต้น 3) 
  4) แบบตรวจสอบและประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(แบบตอนต้น 4) 
  5) แบบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (แบบประถม 5) 
  6) แบบประเมินศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการขยายชั้น
เรียน (แบบเลิกขยายชั้นเรียน 1) 
  7) แบบประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง การเลิกขยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (แบบเลิกขยายชั้นเรียน 2) 
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