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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ เกี่ ยวกับการขยายชั้น เรียน   
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  
๒๕๔๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนมาก  ที่  นร  ๐๕๐๔/๑๖๖๑๐  ลงวันที่   
๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าดวยการขยายชั้นเ รียน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การขยายชั้นเรียน”  หมายความวา  การขยายชั้นเรียนในระดับที่สูงข้ึน  ไดแก 
(๑) การเพิ่มขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕  และชั้นประถมศึกษา  

ปที่  ๖ 
(๒) การเพิ่มขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(๓) การเพิ่มขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะจัดการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

“พื้นที่พิเศษ”  หมายความวา  พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ  ไดแก 
(๑) พื้นที่กันดาร  หางไกล  การคมนาคมไมสะดวก  ขาดสาธารณูปโภคปจจัยพื้นฐาน 
(๒) พื้นที่เส่ียงภัย  เชน  ตะเข็บชายแดน  ชายขอบ  พื้นที่ยังคงมีโรคติดตอชุกชุม  เปนตน 
(๓) พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ  เชน  พื้นที่สูงที่ไมมีถนนติดตอกับภายนอก  บนเกาะ  เปนตน 
(๔) พื้นที่พิเศษตามประกาศของกระทรวงการคลัง  สํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
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“คุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   
และใหมีอํานาจในการตีความ  วินิจฉัย  ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวด  ๑ 
การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ขอ ๖ การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕  และชั้นประถมศึกษา
ปที่  ๖  ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

ขอ ๗ การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
พิจารณาจากองคประกอบตาง  ๆ  ดังนี้ 

(๑) สถานศึกษาตองผานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๒) สถานศึกษาตองมีอาคาร  สถานที่เหมาะสม  เพียงพอ  และเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
(๓) สถานศึกษาตองมี จํานวนนักเรียนที่จะเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   ๑   

ไมนอยกวา  ๔๐  คน   
(๔) สถานศึกษาตองมีครูที่มีคุณวุฒิ   ความรู   ความสามารถตรงกับงานที่ รับผิดชอบ   

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และมีครูเพียงพอในกลุมสาระ   
การเรียนรูหลัก 

(๕) สถานศึกษาตองมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ  พรอมที่จะรองรับการจัดการ 
ศึกษาตลอดหลักสูตร 

ขอ ๘ การขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
พิจารณาจากองคประกอบตาง  ๆ  ดังนี้ 

(๑) สถานศึกษาตองผานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ภาพรวมอยูในระดับดี 
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(๒) สถานศึกษาตองมีอาคาร  สถานที่เหมาะสม  เพียงพอ  และเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน  
ทั้งนี้ใหมีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  พื้นที่สีเขียว  และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ   
และอยูในสภาพใชการไดดี  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

(๓) สถานศึกษาตองมีจํานวนนักเรียนที่จะเขาศกึษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔  ไมนอยกวา  
๔๐  คน 

(๔) เปนพื้นที่ที่มีอัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตํ่า  ในกรณีที่เปนพื้นที่พิเศษ  
ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนในการขอขยายชั้นเรียน 

(๕) สถานศึกษาตองมีแผนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไมนอยกวา  ๕  หองเรียน 
(๖) สถานศึกษาตองมีครูที่มีคุณวุฒิ   ความรู   ความสามารถตรงกับงานที่ รับผิดชอบ   

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และมีครูเพียงพอทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู 

(๗) สถานศึกษาตองมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ   พรอมที่จะรองรับ   
การจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการขยายชั้นเรียน 

 
 

ขอ ๙ การขอขยายชั้นเรียน  ใหสถานศึกษาปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนขยายชั้นเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
(๒) เสนอเร่ืองการขอขยายชั้นเรียนพรอมเอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวของไปยังสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษา  กอนเปดภาคเรียนที่หนึ่งของปการศึกษา  ไมนอยกวา  ๑๘๐  วัน 
ขอ ๑๐ การพิจารณาขยายชั้นเรียน  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบขอมูลเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินความพรอมในการขยายชั้นเรียน 
(๒) เสนอขอมูลและความเห็นตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาตามที่กําหนด

ไวในหมวด  ๑  และหมวด  ๒  ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
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(๓) การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

(๔) แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหสถานศึกษาที่เกี่ยวของทราบ  
กรณีอนุญาต  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําประกาศการขยายชั้นเรียน  และใหจัดระบบ 
สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษา  สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ ๑๑ ให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการขยายชั้น เรียนให เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อทราบและใหการสนับสนุน 

ขอ ๑๒ การขยายชั้นเรียนสําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษใหคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๓ การขยายชั้นเรียนสําหรับสถานศึกษาที่ไมมีความพรอมตามหมวด  ๑  แตมีความจําเปน 
ตองขยายชั้นเรียน  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาและขอ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พรอมเหตุผลความจําเปนและแนวทาง
พัฒนาใหกับสถานศึกษา 

ขอ ๑๔ ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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