




คำนำ 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริม

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีพันธกิจในการสรางโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำใหกับ

ผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยในแตละปการศึกษาไดกำหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กทุกคน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด และ 

ความสนใจของแตละบุคคล การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2565 - 2569) และ 

แผนชั้นเรียนรายปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญที่ทำให

ทราบวาสถานศึกษาใดจะเปดรับนักเรียนชั้นใด และมีจำนวนหองเรียนเทาใดในแตละปการศึกษา เพื่อใชเปน

แผนในการรับนักเรียนและกำหนดเปาหมายจำนวนนักเรียนรายป อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเปนแนวทาง 

ในการกำหนดเปาหมายการรับนักเรียนใหเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที ่คาดวาจะเขาเรียนในปนั ้น ๆ  

และทำใหทราบวาสถานศึกษาแตละแหงควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเทาใด เพื่อนำไปใชเปนกรอบ 

ในการจัดตั ้งงบประมาณเกี ่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับ 

การขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนชั้นเรียน 

เต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายป (ปการศึกษา 2566) ของสถานศึกษา 

เลมนี้ จะเปนแนวทางใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใชในการดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียน

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป 
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สารบัญ 

                  หนา 

คำนำ 

สารบัญ  
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สวนที่ 1 

บทนำ 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดใหรัฐตองดำเนินการ 

ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั้งแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ  

โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวยรัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับ

การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกัน

ระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ

กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน 

มีความสามารถ เรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2545 กำหนดใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับตองเรียนครบทุกคน และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตองเกณฑเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่จบชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริม 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 แหง มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 21,175 คน

(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ในแตละปการศึกษา สถานศึกษาจะดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียน โดยกำหนดบทบาทใหสถานศึกษาตองจัดทำแผนการรับนักเรียน  

ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหแผนชั้นเรียน แตปจจุบันพบวา สถานศึกษาจำนวนมากขาดการจัดทำ 

แผนชั้นเรียนที่เปนตัวบงชี้ใหทราบถึงจำนวนหองเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา และจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่

คาดคะเนจากจำนวนนักเรียนที ่จะเขาเรียนในแตละปการศึกษา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

มีการขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็วในบริเวณชานเมือง รวมถึงเปนที ่นิยมในการเปนที ่อยู อาศัย 

ของประชากร และขณะเดียวกันประชากรในสังคมเมืองมีอัตราการเกิดลดลง ดังนั้น การจัดทำแผนชั้นเรียน 

เต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายป จึงมีความสำคัญตอการบริหารจัดการศึกษาภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรที่มีอยางจำกัด โดยกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป 

อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในชวง 5 ปที่สอง  

(พ.ศ. 2565 – 2569) 
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รูปแบบของแผนชั้นเรียน 

  แผนชั้นเรียนแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้
   1. แผนชั้นเรียนเต็มรูป เปนแผนที่แสดงถึงจำนวนหองเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่
กำหนดในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙) อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในชวง  
5 ปที่สอง (พ.ศ. 2565 - 2569) 
   2. แผนชั้นเรียนรายป เปนแผนที่กำหนดวาสถานศึกษาใดจะเปดรับนักเรียนชั้นใด กี่หองเรียน 
ในแตละปการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสำคัญของการจัดทำแผนชั้นเรียน 

  แผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายป มีความสำคัญตอการวางแผนพัฒนาการศึกษา และ
การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

   1. แผนชั้นเรียนเต็มรูป 
    1.1 ใชเปนแนวทางในการกำหนดแผนชั้นเรียนรายป โดยในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป 
จะกำหนดเปาหมายการรับนักเรียนใหพอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่คาดวาจะเขาเรียนในปนั้นแตไมควรเกิน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป 
    1.2 ใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่เรียนเพิ่ม โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเปน
ตัวกำหนดวา ในพื ้นที ่บริการของสถานศึกษาสามารถใหบริการกับนักเรียนตัวปอนไดทั ้งหมดหรือไม  
ถามีนักเรียนเกินจากที่สถานศึกษาจะสามารถรับไวได สามารถวางแผนหาวิธีการใหนักเรียนไดมีที่เรยีน 
    1.3 ใชเปนขอมูลสำหรับการขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา 
    1.4 ใชเปนกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจายงบลงทุนสำหรับอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น โดยการกำหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะทำใหทราบวาสถานศึกษาควรจะมี 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน จำนวนเทาใด 
    1.5 ใชเปนกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัว 
    1.6 ใชเปนหลักในการวางผังบริเวณสถานศึกษา โดยแผนชั ้นเรียนเต็มรูปจะชวยให 
การจัดวางผังบริเวณมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

   2. แผนชั้นเรียนรายป 
    2.1 ใช กำหนดเปาหมายจำนวนนักเร ียนรายปในเขตพื ้นที ่บร ิการที ่คาดวาจะมา 
เรียนตอระดับชั้นกอนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
    2.2 ใชเปนแผนในการรับนักเรียนในแตละปการศึกษาของสถานศึกษาวา จะเปดรับ 
นักเรียนชั้นใด กี่หองเรียน และจำนวนนักเรียนเทาใด 
    2.3 ใช เป นกรอบในการจัดตั ้ง จ ัดสรรงบประมาณ อาทิ ใช ในการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจำป งบเงินอุดหนุนรายหัว ที่มีการวิเคราะหจากขอมูลการคาดคะเนจำนวนนักเรียน 
และใชเปนกรอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณ งบลงทุน 
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หลักเกณฑการจัดทำแผนชั้นเรียน 

  การจัดทำแผนชั ้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั ้นเรียน 
รายปของสถานศึกษา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้ 

   1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดใหรัฐตอง 
ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ตั ้งแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ 
ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดใหเด็กที่อยูในเกณฑ 
การศึกษาภาคบังคับตองเรียนครบทุกคน โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา ประกาศ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบ 
กอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
ใหกับนักเรียน 

   2. เกณฑการกำหนดจำนวนนักเรียนตอหอง 
     ชั้นกอนประถมศึกษา  หองละไมเกิน 30 คน 
     ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  หองละไมเกิน 40 คน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองละไมเกิน 40 คน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  หองละไมเกิน 40 คน 
    โดยการคิดจำนวนหองเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแตละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต 1 คนขึ้นไป 
ใหคิดเพ่ิมอีก 1 หอง ทั้งนี้ ในการกำหนดจำนวนนักเรียนตอหอง ใหคำนึงถึงปจจัยที่จะทำใหจำนวนนักเรียนเพิ่ม 
หรือลดลง ดังนี้ 
     1) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง 
     2) จำนวนนักเรียนตอหองตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในแตละปการศึกษา 
     3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหมอ่ืน ๆ 
     4) การขยายตัวของชุมชน 
     5) การเคลื่อนยายแรงงาน 
     6) สถานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
     7) การแบงกลุมสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     8) การแบงเขตพ้ืนที่บริการที่อาจมีการทับซอนกับสถานศึกษาอื่นใน สพท.เดียวกัน 
     9) เปาหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย THAILAND 4.0 
     10) สถิติการรับนักเรียนยอนหลัง 3 - 5 ปการศึกษา 
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   3. การควบคุมขนาดและการรับนักเรียน 
    กำกับ ดูแล ขนาดและการรับนักเรียนของสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการเรียน 
การสอนไดอยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายการจัดการศึกษา 

   4. การจัดแผนชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ควรจัดแผนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใหสอดคลองกัน 
โดยคำนึงถึงความตองการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน และความพรอมของสถานศึกษา รวมถึงเพิ่ม
โอกาสในการเลือกเรียนสายอาชีพ 

   5. การจัดแผนชั้นเรียนกรณีหองเรียนพิเศษ 
    หองเรียนพิเศษ เชน EP MEP และหองเรียนพิเศษอื่น ๆ ใหจัดแผนชั้นเรียนตามเกณฑ 
จำนวนนักเรียนตอหองตามหลักเกณฑขอ 2 โดยไมตองคำนึงถึงจำนวนนักเรียนตามเกณฑของหองเรียนพิเศษ 
ที่ไดรับอนุมัติใหเปดเรียน 

   6. การวิเคราะหการจัดแผนชั้นเรียน 
    วิเคราะหการจัดแผนชั ้นเรียน ระดับชั ้นกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาปที ่ 1 และ 
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตองไดเรียนครบทุกคน 
  
การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2565 - 2569) 
  แผนชั้นเรียนเต็มรูป เปนแผนที่แสดงถึงจำนวนหองเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่กำหนด 
ในชวงระยะเวลาหนึ ่ง โดยที ่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
  องคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
   การจัดทำแผนชั ้นเรียนเต็มรูป ใหคำนึงถึงการสงเสริมและการประกันโอกาสใหเด็ก 
ที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง 
ผูที่ยังไมจบการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยตองคำนึงถึง 
องคประกอบ ดังนี ้
     1. เปาหมายจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ที่คาดคะเนวาจะมาเรียน
ตอระดับชั้นกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนตัวบงชี้ 
ที่สำคัญที่สุดที่ใชในการกำหนดขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
    2. แผนชั ้นเรียนรายป ยอนหลัง 3 ปการศึกษา โดยใชขอมูลจากระบบจัดเก็บขอมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกป 
    3. ขนาดพื้นที่ จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น รวมถึงจำนวนครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. เกณฑการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ยึดตามเกณฑการขอจัดตั้ง 
งบประมาณสิ่งกอสรางของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    5. คำนึงถึงความตองการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน 
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    6. ความพรอมของสถานศึกษา ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัดและ 
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
    7. สภาพที่เอื ้อตอการเขาเรียน โดยสภาพภูมิศาสตรและการคมนาคมจะตองเอื ้อตอ 
การเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใชเวลาในการเดินทางไมนานจนเกินไป 
   ทั้งนี้ ในการกำหนดจำนวนนักเรียนตอหอง ใหคำนึงถึงปจจัยที่จะทำใหจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
หรือลดลง ดังนี้ 
    1) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง 
    2) จำนวนนักเรียนตอหองตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละปการศึกษา 
    3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหมอ่ืน ๆ 
    4) การขยายตัวของชุมชน 
    5) การเคลื่อนยายแรงงาน 
    6) สถานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
    7) การแบงกลุมสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    8) การแบงเขตพ้ืนที่บริการที่อาจมีการทับซอนกับสถานศึกษาอื่นใน สพท. เดียวกัน 
    9) เปาหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย THAILAND 4.0 
    10) สถิติการรับนักเรียนยอนหลัง 3 - 5 ปการศึกษา 
 
  บทบาทของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1. บทบาทของสถานศึกษา 
    สถานศึกษามีบทบาทการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ดังนี้ 
     1.1 แตงตั ้ง “คณะกรรมการจัดทำแผนชั ้นเรียนของสถานศึกษา” ประกอบดวย 
1) ผูอำนวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ 2) คณะกรรมการตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 
เปนกรรมการ และ 3) รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาว 
อาจเปนชุดเดียวกันกับการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปหรือไมก็ได 
     1.2 จัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป (ปการศึกษา 2565 – 2569) ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑการจัดทำแผนชั้นเรียน และองคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป โดยใหดำเนินการ 
จัดทำในปการศึกษา 2565 เพียงครั้งเดียว 
   2. บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทในการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ดังนี้ 
     2.1 แตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา” ประกอบดวย 
1) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 2) รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาที ่ร ับผิดชอบ เปนรองประธานกรรมการ 3) ประธานกลุ มเครือขายโรงเรียน/สหวิทยาเขต 
เปนกรรมการ 4) ผ ู อำนวยการกลุ มนโยบายและแผน เปนกรรมการ 5) ผ ู อำนวยการกลุ มส งเสริม 

5 



 

 

การจัดการศึกษา เปนกรรมการ และ 6) เจาหนาที ่ที ่รับผิดชอบงานจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั ้งนี ้ ใหมีคณะกรรมการตามที่กำหนดหรือเพิ ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
เพื ่อพิจารณาใหความเห ็นชอบแผนชั ้นเร ียนเต ็มร ูปของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ดังกล าว 
อาจเปนชุดเดียวกันกับการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปหรือไมก็ได 
     2.2 กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำแผนชั ้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาในสังกัด 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทำแผนชั้นเรียน รวมถึงองคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปของ 
สถานศึกษา 
     2.3 ตรวจสอบขอม ูลแผนช ั ้นเร ียนเต ็มร ูปของสถานศ ึกษารายโรง เสนอตอ 
คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบ 
     2.4 ประกาศแผนชั ้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา ตามที ่ไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
     2.5 รายงานใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
 
แนวทางการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป 
  แผนชั้นเรียนรายป เปนแผนที่กำหนดวาสถานศึกษาใดจะเปดรับนักเรียนชั้นใด กี่หองเรียน 
ในแตละปการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  องคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป 
   การจัดทำแผนชั้นเรียนรายป ใหคำนึงถึงการสงเสริมและประกันโอกาสใหเด็กที่อยูในเกณฑ 
การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผูที่ยังไมจบ 
การศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง และคำนึงถึงองคประกอบ ดังนี้ 
    1. จำนวนนักเรียนที่คาดคะเนวาจะมาเรียนตอระดับชั้นกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
ปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที ่4 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
    2. อัตราการรับนักเรียนระดับชั้นกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1 
และมัธยมศึกษาปที่ 4 ของสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 
    3. ขนาดพื้นที่ จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น รวมถึงจำนวนครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. แผนชั้นเรียนรายปไมควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
    5. คำนึงถึงความตองการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน 
    6. ความพรอมของสถานศึกษา ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด และ 
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
    7. สภาพที่เอื ้อตอการเขาเรียน โดยสภาพภูมิศาสตรและการคมนาคมจะตองเอื ้อตอ 
การเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใชเวลาในการเดินทางไมนานจนเกินไป 
   ทั้งนี้ ในการกำหนดจำนวนนักเรียนตอหอง ใหคำนึงถึงปจจัยที่จะทำใหจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
หรือลดลง ดังนี้ 
    1) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง 
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    2) จำนวนนักเรียนตอหองตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแตละปการศึกษา 
    3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหมอ่ืน ๆ 
    4) การขยายตัวของชุมชน 
    5) การเคลื่อนยายแรงงาน 
    6) สถานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
    7) การแบงกลุมสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    8) การแบงเขตพ้ืนที่บริการที่อาจมีการทับซอนกับสถานศึกษาอื่นใน สพท. เดียวกัน 
    9) เปาหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบาย THAILAND 4.0 
    10) สถิติการรับนักเรียนยอนหลัง 3 - 5 ปการศึกษา 
  บทบาทของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1. บทบาทของสถานศึกษา 
    สถานศึกษา มีบทบาทในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป ดังนี้ 
     1.1 แตงตั ้ง “คณะกรรมการจัดทำแผนชั ้นเรียนของสถานศึกษา” ประกอบดวย 
1) ผูอำนวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ 2) คณะกรรมการตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 
เปนกรรมการ และ 3) รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนรายปของสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาว 
อาจเปนชุดเดียวกันกับการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปหรือไมก็ได 
     1.2 จัดทำแผนชั ้นเรียนรายปทุกระดับชั ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทำ 
แผนชั้นเรียน และองคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป โดยระดับชั้นกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
ปที่ ๑ มัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔ เปนเปาหมายจำนวนนักเรียนที่จะเขาเรียน และ/หรือจำนวน 
นักเร ียนที ่เคยรับยอนหลัง 3 ปการศึกษา สำหรับชั ้นอื ่นๆ ใหใช ช ั ้นเคลื ่อนจากจำนวนนักเรียนจริง 
ในปการศึกษาปจจุบัน ซึ่งจำนวนหองเรียนรวมทั้งหมดของแผนชั้นเรียนรายปไมควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป 
      ทั้งนี้ การจัดทำแผนชัน้เรียนรายปใหดำเนินการจัดทำภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
   2. บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป ดังนี้ 
     2.1 แตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา” ประกอบดวย 
1) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 2) รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาที ่ร ับผิดชอบ เปนรองประธานกรรมการ 3) ประธานกลุ มเครือขายโรงเรียน/สหวิทยาเขต 
เปนกรรมการ 4) ผ ู อำนวยการกลุ มนโยบายและแผน เปนกรรมการ 5) ผ ู อำนวยการกลุ มส งเสริม 
การจัดการศึกษา เปนกรรมการ และ 6) เจาหนาที ่ที ่รับผิดชอบงานจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา 
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั ้งนี ้ ใหมีคณะกรรมการตามที่กำหนดหรือเพิ ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
เพื ่อพิจารณาใหความเห ็นชอบแผนชั ้นเร ียนรายปของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ด ังกล าว 
อาจเปนชุดเดียวกันกับการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปหรือไมก็ได 
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     2.2 กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำแผนชั ้นเรียนรายปของสถานศึกษาในสังกัด 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทำแผนชั้นเรียน และองคประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายป 
     2.3 ตรวจสอบขอมูลแผนชั้นเรียนรายปของสถานศึกษารายโรง เสนอตอคณะกรรมการ 
พิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบ 
     2.4 ประกาศแผนชั ้นเร ียนรายปของสถานศึกษา ตามที ่ ได ร ับความเห ็นชอบ 
จากคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา 
     2.5 รายงานใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทราบ ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป 
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สวนที่ 2 

แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ป  

(ปการศึกษา 2565 – 2569) 
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สวนที่ 3 

แผนชั้นเรียนรายป  

(ปการศึกษา 2566) 
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