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คํานํา 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ท่ีมุงเนนใหคน
ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยบริหารจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพ ภายใตการใชทรัพยากรอยาง      
มีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2558 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เกิดประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการอันสงผลตอคุณภาพนักเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพ่ือเปน
เครื่องมือในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ชี้แนะ ใหความชวยเหลือ คําปรึกษา นิเทศติดตามความกาวหนาการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ป 2558 ฉบับนี้ จะเปนแนวทางการดําเนินงานของผูมีสวนเก่ียวของท้ังนําไปใชเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
   บทน า 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจส าคัญ       
ในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้              
ตามมาตรฐานที่หลักสูตรภายใต้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา        
ในทศวรรษที่สอง นอกจากนี้ระบบการศึกษาไทยก าลังประสบปัญหาก าลังประสบปัญหาท้าทายส าคัญประการ
หนึ่ง คือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก
ดังกล่าว ท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เ พียงพอ เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจ ากัดด้านการใช้ครูหรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้นและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2545 และ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545 มาตรา 
37 และมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียน         
ตามหลักสูตร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 151 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก     
จ านวน 92 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558) ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้ เหมาะสมกับบริบทของตนเองแ ละชุมชน                
เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก การเรียนรวมร่วมพัฒนา
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก การรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถด ารง
อยู่อย่างมีคุณภาพ โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง         
(พ.ศ. 2552 - 2561) ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสามประการ คือ  

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้           
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา  พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัย  
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาท
ของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง กรอบแนวทางการด าเนินงานและวิธีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนี้จะท าให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็กสามารถด ารงอยู่ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับพ้ืนที่และท าให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ
สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภารกิจ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหาร จัด
การศึกษา ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง เป็นหน่วยงานระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้ การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

10.  ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  ข้อมูลพื้นฐาน 
 
สถานที่ตั้ง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 69 หมู่ 11 
 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ 67000 

 
การติดต่อ 
 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5673-7078,0-5673-7080,0-5673-7083, 0-5673-7085 
0-5674-1276 โทรสาร 0-5673-7075  เว็บไซต์ http://www.phetchabun1.go.th 
อีเมล์ boxpbn1@hotmailcom 

 
พื้นที่และอาณาเขต 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง มีพ้ืนที่ 3,961 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่และอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ  
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1, 2 

ทิศตะวันตก  ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2  
อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 และ 
อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  สพป.นครสวรรค์  เขต 3 
 

 รูปภาพที่ 1  แผนที่แสดงเขตบริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน ปี 2557  

1.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน    

151 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา จ านวน 92 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่          
10 มิถุนายน 2558) คิดเป็นร้อยละ 60.93 ของโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด  
ตารางที ่1.1  แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 

จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนโรงเรียน ร้อยละ  
ไม่มี นร. 0 0.00 
1-20 2  2.17  
21-40 19 20.65 
41-60 27 29.35 
61-80 24 26.09 

81-100 13 14.13 
101-120 7 7.61 

รวม 92 100.00 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้นจ านวน  92 โรงเรียน โดย

จ าแนกตามจ านวนนักเรียน พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียน 41-60 คน มีจ านวนสูงสุดเท่ากับ
จ านวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.35 และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีนักเรียน 20 คนลงมา มี
จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.17 
 

2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2.1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1.1 รูปแบบการเรียนรวม จ านวน 15 โรงเรียน ได้แก่ 

ที่ อ าเภอ 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนเรียนรวม 
ลักษณะ 

การเรียนรวม ชื่อโรงเรียน ต าบล ประเภทโรงเรียน 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

ชื่อโรงเรียน ต าบล 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน นร.
เรียนรวม 

(คน) 
1 เมือง บ้านดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก ขนาดเล็ก 77 บ้านไร่เหนือ สะเดียง 30 13 ป.4-6 
2 เมือง บ้านห้วยใหญ ่ ห้วยใหญ ่ ขนาดเล็ก 108 บ้านบุ่งกกเรียง ห้วยใหญ ่ 33 10 ป.3 และ ป.6 
3 วังโป่ง บ้านซับเปิบ ซับเปิบ โรงเรียนในฝัน 233 บ้านเชิงชาย ซับเปิบ 24 13 ป.4-6 

4 เมือง บ้านป่าเลา ป่าเลา ขนาดเล็ก 103 
บ้านไร่ สะเดียง 22 8 ป.4-6 
บ้านพล า ป่าเลา 46 25 ป.4-6 

5 เมือง บ้านโป่งหวา้ ห้วยใหญ ่
รร.ดีศรีต าบล 
รุ่น 3 ปี 57 

136 
บ้านน้ าเด่ือ ห้วยใหญ ่ 64 9 เรียนรวม ป.6 

บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ ่ 52 10 
เรียนรวม 
ป.5,ป.6 

6 เมือง บ้านโตกใต้ บ้านโตก ขนาดเล็ก 74 
บ้านทุ่งแค บ้านโตก 30 11 

เรียนรวม 
ป.4-6 

บ้านคลองขุด ชอนไพร 14 9 
เรียนรวม 
(ป.4-6) 

7 ชนแดน อนุบาลชนแดน ชนแดน - 456 
บ้านหนองแดง ชนแดน 25 7 เรียนรวม ป.2 
บ้านซับเจริญ พุทธบาท 47 16 เรียนรวม ป.2 
บ้านซับสีทอง พุทธบาท 49 22 เรียนรวม ป.5 - 6 
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2.1.2 รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

ที่ อ าเภอ 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนเรียนรวม 
ลักษณะ 

การเรียนรวม ช่ือโรงเรียน ต าบล ประเภทโรงเรียน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 
(คน) 

ช่ือโรงเรียน ต าบล 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน นร.
เรียนรวม 

(คน) 

1 ชนแดน 
บ้านหนองระมาน ดงขุย ขนาดเลก็ 50 บ้านบุ่งคล้า ดงขุย 67 25 

บ้านหนองระมาน 
สอน ชัน้ ป.4-6 

บ้านบุ่งคล้า ดงขุย ขนาดเลก็ 67 บ้านหนองระมาน ดงขุย 50 34 
บ้านบุ่งคล้า สอนชั้น 
อ.1-2 และ ป.1-3 

 

2.1.3 รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 92 โรงเรียน 
 

2.2 โรงเรียนต้นแบบน าร่องในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557 จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ รูปแบบการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนบ้านป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เรียนรวม 

2. โรงเรียนบ้านโป่งหว้า เมืองเพชรบูรณ์ เรียนรวม 

3. โรงเรียนบ้านโตกใต้ เมืองเพชรบูรณ์ เรียนรวม 

4. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ชนแดน เรียนรวมร่วมพัฒนา 

5. โรงเรียนบ้านคลองสาร เมืองเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

6. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ชนแดน กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

7. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ชนแดน กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
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3. ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET )  
 

ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                ปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556 – 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย (เพิ่ม/-ลด) 
ปี 2556 และ 2557 2556 2557 

          ภาษาไทย 39.16 40.05 + 0.89 
          สังคมศึกษา 35.25 46.64 + 11.39 
          ภาษาอังกฤษ 29.49 32.64 + 3.15 
          คณิตศาสตร์ 37.36 37.86 + 0.5 
          วิทยาศาสตร์ 34.31 38.44 + 4.13 
          สุขศึกษาฯ 56.08 49.18 -6.9 
          ศิลปะ 42.88 41.78 -1.1 
          การงาน 46.56 53.67  + 7.11 
          รวมเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็ก 40.18 42.91 + 2.73 

 จากตารางที่ 3.1 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน    
ขนาดเล็กในภาพรวม ปีการศึกษา 2556 – 2557 ระดับโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าพัฒนาปีการศึกษา 2556 กับ 
ปีการศึกษา 2557 มีเปรียบเทียบลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษาฯ (-6.9) และศิลปะ (-1.1) และ
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และ การงานอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากที่สุด 11.93 และ 7.11 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 3.2   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                   โรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557 

 

ที ่ โรงเรียน ไทย57 ส.57 อ.57 คณิต57 วิทย5์7 สุข57 ศิลปะ 
57 

กง.57 ค่าเฉลี่ย 

1 บ้านศาลาลาย 32.63 43.43 33.43 30.40 47.14 53.21 37.50 37.71 39.43 
2 บ้านวังขอนมิตรภาพ 

ที่ 137 
35.24 44.29 27.71 25.26 36.57 59.64 38.21 43.14 38.76 

3 บ้านวังพลับ 31.95 44.00 25.50 29.20 35.00 56.88 34.38 43.00 37.49 
4 บ้านชอนไพร 33.91 42.27 24.53 24.37 27.73 60.17 38.67 38.93 36.32 
5 ตาดหมอกวิทยา 30.78 42.92 22.31 22.89 27.23 57.31 40.38 43.38 35.90 
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 จากตารางที่ 3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2557 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนบ้านศาลาลาย (39.43) รองลงมาคือ
โรงเรียนวังขอนมิตรภาพที่ 137 (38.76) โรงเรียนบ้านวังพลับ (37.49) โรงเรียนบ้านชอนไพร (36.32) 
โรงเรียนตาดหมอกวิทยา (35.90) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                ปีที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556 – 2557 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย (เพิ่ม/-ลด) 
ปี 2556 และ 2557 2556 2557 

          ภาษาไทย 43.08 54.84  +11.76 
          สังคมศึกษา 36.94 43.38 +6.44 
          ภาษาอังกฤษ 26.13 26.70 +0.57 
          คณิตศาสตร์ 24.55 26.42 +1.87 
          วิทยาศาสตร์ 34.23 34.73 +0.5 
          สุขศึกษาฯ 57.73 57.44 -0.29 
          ศิลปะ 43.14 37.83 -5.31 
          การงาน 40.71 41.23 +0.52 
          รวมเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็ก 38.31 40.32 +2.01 

 

จากตารางที่ 3.3 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน    
ขนาดเล็กในภาพรวม ปีการศึกษา 2556 – 2557 ระดับโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.01  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าพัฒนาปีการศึกษา 2556 กับ 
ปีการศึกษา 2557 มีเปรียบเทียบลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษาฯ (-0.29) และศิลปะ (-5.31) 
และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ สังคมศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนมากที่สุด 11.76 และ 6.44 ตามล าดับ 
 

3.2 ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2557 
 3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน   
5 โรงเรียน คือ 
     1) โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
     2) โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
     3) โรงเรียนสายสมร  อ าเภอเมืองชนแดน 
     4) โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชนแดน 
     5) โรงเรียนบ้านถ้ าแก้ว อ าเภอเมืองชนแดน 
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       3.2.2 ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2557 ระดับโซน
ภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 2 โรงเรียน คือ  
     1) โรงเรียนบ้านไร่เหนือ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ รางวัลระดับชมเชย 
     2) โรงเรียนสายสมร  อ าเภอเมืองชนแดน รางวัลระดับชมเชย 
 

3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีการการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังนี้  

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวนเงิน 50,100 บาท 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน จ านวน 5 โรงเรียน ๆละ 60,000 บาท และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 20,000 บาท รวม 80,000 บาท  
 3. สนับสนุนค่าวัสดุ สื่อ ให้โรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม จ านวน 6 โรงเรียน ๆ 10,000 บาท 
รวม 60,000 บาท  
 4. สนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเข้ารับการอบรมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลัก ( Smart Planning)  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557  
 5. จัดสรรรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอ่ืน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม โรงเรียนหลักท่ีมีนักเรียนมาเรียนรวม 12 โรงเรียน ๆ ละ 70,000 บาท รวม 840,000 บาท  
 6. สนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน  
2 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท  
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 28 คน  
 8. ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 94 โรงเรียน 

9. ได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม จ านวน 577 คน จ านวน 2 ภาคเรียน  
เป็นเงิน 1,287,000 บาท  
 10. ได้รับงบประมาณ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น (มอนเทสซอรี่) ระดับปฐมวัย  
จ านวน 5 โรงเรียน ๆละ 20,000 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  
 11. สนับสนุนค่าบริหารจัดการรถปิดอัพ รับ-ส่งนักเรียน จ านวน 2 คัน ๆละ 100,000 บาท รวมเป็น
เงิน 200,000 บาท  
 12. สนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนเงิน 10,000 บาท 
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สภาพปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมา  

1. ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  จะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 
โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. จ านวน 88 โรงเรียน  ผ่านการ
ประเมิน 55  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 62.5  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เฉลี่ยปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 40.18 และในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 
42.91  เมือเปรียบเทียบกับระดับประเทศ (ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 44.81 และปีการศึกษา 2557 
รอ้ยละ 45.73 ) ยังอยู่ในระดับต่ า  

2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันสภาพการคมนาคมสะดวกขึ้น ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน
เข้าไปศึกษาในสถานศึกษาในเมืองใหญ่ ซึ่งมีรถรับส่งของโรงเรียน หรือส่งเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน  
ประกอบการการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรวัยเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองไประกอบอาชีพต่างถิ่นฐาน ส่งผล
ให้นักเรียนเข้าเรียนในพ้ืนที่ชุมชนน้อยลง ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการบริหาร
จัดการ 

3. ปัญหาด้านการเรียนการสอน เนื่องจากครูไม่ครบชั้น ครูหนึ่งคนสอนหลายชั้นเรียน ส่วนใหญ่ขาด
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนไม่เต็มที่เต็มเวลา ตลอดจนรับผิดชอบงานของโรงเรียนที่
นอกเหนือจากการสอนจ านวนมาก  สื่อการเรียนรู้มีจ ากัด และสื่อการเรียนรู้บางชนิด ครูไม่สามารถน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้ หรือได้แต่ยังขาดประสิทธิภาพ  ยังคงใช้วีการสอยแบบเดิม ครูไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายได้  ปัญหาครูย้ายบ่อยครั้ง  ครูขาดขวัญและก าลังใจ  จึงส่งให้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือหน่วยงานด้านการบริหาร
จัดการและคุณภาพการศกึษา  

5. ปัญหาด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการมีส่วนร่วม เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วย
ใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนมีฐานะยากจน  มีการประดมทรัพยากรเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนได้น้อย และขาดผู้มีความรู้และประสบการณ์จากท้องถิ่นมาช่วยด้านคุณภาพ
การศึกษา  

 

 

 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

11 
 

ส่วนที่ 3 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
นโยบายทั่วไป 

๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแลแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 

๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับ
การยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปลูกฝังคุณธรรมการสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิดอุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้คุณค่า และสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครู ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม 
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นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย)  
 

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่า จะไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกต่อไป แต่มีนโยบายส่งเสริม
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จึงจะคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบ
ผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมขวัญก าลังใจให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ปฏิบัติงาน
ส าเร็จมีผลเป็นที่ประจักษ์ และเพ่ือให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นต้นแบบน าร่องในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ 
ให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนเพ่ือรับรางวัล ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. รางวัล ๑๐ สุดยอดโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Top Ten) จ านวน ๑๐ รางวัล ๒. รางวัลระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ และภาคเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้) จ านวน ๑๘๒ รางวัล 
และ ๓. รางวัลระดับโซนของ ๕ ภูมิภาค จ านวน ๓๖๔ รางวัล ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจะประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทภายในเดือน มกราคม๒๕๕๘ 
โดยโรงเรียนจะได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร ชุดความรู้ และเงินรางวัล 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558 

 
วิสัยทศัน ์
 

 ภายในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนเข้าศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 
พันธกิจ 
 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการให้ได้เข้ารับการศึกษาทุกคน 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  
 
เป้าประสงค์ 
 

 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียนตามหลักสูตร 
๓. มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
๔. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558- 2561 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 

  วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาในชุมชน 

 2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 

    เป้าหมาย 

 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับภาคส่วนอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ และมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน และร่วมกันด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีนวัตกรรมและผลส าเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 
     แนวทางการด าเนินงาน 

 1. การร่วมบริหารจัดการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้แทนกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. การรวมกลุ่มคุณภาพการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีเครือข่ายภายในและภายนอก องค์กรชุมชน เอกชน บุคคล เข้ามามีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบ 
 4. สร้างความตระหนัก การจูงใจในการรักชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
 5. เพ่ิมช่องทางการลดหย่อนภาษีเพ่ือการศึกษา 
 6. พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 7. การยกย่องคนดี องค์กรดีที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 8. สร้างช่องทางสื่อสารรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

  วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

    เป้าหมาย 

 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค จนจบการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการติดตาม ประเมิน จัดท าข้อสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีนวัตกรรมที่หลากหลายแสดงถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนครบ และจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
   แนวทางการด าเนินงาน 

 1. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการให้ได้รับการศึกษาครบถ้วน 
  1.1 การจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
  1.2 เกณฑ์เด็กมาเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
  1.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
  1.4 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 
  1.5 การจัดสรรพาหนะรับส่งนักเรียน 
  1.6 การสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน โรงเรียนเรียนรวม 
 2. การสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่3  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

    เป้าหมาย 
 โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการติดตาม ประเมิน จัดท าข้อสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีนวัตกรรมที่หลากหลายแสดงถึงการสร้างคุณภาพทางการศึกษา 
 5. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของการประเมิน NT เพ่ิมขึ้นร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ในทุกด้าน เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 
 ๖. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมิน O-NET เพ่ิมขึ้นร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของทุก
รายวิชา เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

   แนวทางการด าเนินงาน  
1. พัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กอยู่บนพื้นฐาน 

การวิจัยและพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
3. การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน และการ

รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาการบริหารวิชาการ (หลักสูตร , การวัดและประเมินผล , การประกันคุณภาพภายใน , 

สื่อและเทคโนโลยี , การวิจัยเพื่อพัฒนา)  
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. สร้างแรงจูงใจและให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
8. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ให้ไดต้ามมาตรฐานของโรงเรียน 
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9. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ 
12. การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
13. การส่งเสริมการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 5  
สรุปแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
    1.1 จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 151 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558 ) 
    1.2 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.93  

 
   แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนโรงเรียน หมายเหตุ 
1. รูปแบบการเคลื่อนย้ายนักเรียน     

- เรียนรวมทุกชั้น 2 
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า / โรงเรียนบ้าน
หนองระมาน 

- เรียนรวมบางช่วงชั้น 2 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ/โรงเรียนบ้าน
เชิงชาย 

- เรียนรวมบางชั้น 1 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 
- เรียนรวมบางวิชา -   
- เรียนรวมบางช่วงชั้นและบางชั้น -   
- เรียนรวมบางชั้นและบางวิชา -   
- เรียนรวมบางชั้นและบางวิชา -   
2. รูปแบบไม่เคลื่อนย้าย 87   
3. รูปแบบพื้นที่พิเศษ -   
4. ไม่มีนักเรียนเลิกไม่ได้ -   
5. ไม่มีนักเรียนรอเลิก -   
6. รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมของเขตพ้ืนที่ -   
    ชื่อนวัตกรรม     
      1. เรียนรวมร่วมพัฒนา  
"บุ่งคล้า-หนองระมาน โมเดล" 

2 
  

      2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
92 โรงเรียน  
(  21 กลุ่ม
โรงเรียน)   
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2. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมทุกช้ัน) 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 67010103 บ้านหนองระมาน 54 6 อ.1 - ป.6   เรียนรวมร่วมพัฒนา     
"บุ่งคล้า-หนองระมาน 

โมเดล" 2 67010104 บ้านบุ่งคล้า 59 4 อ.1 - ป.6 
              

 
3. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมบางช่วงช้ัน) 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 

67010076 บ้านไร่เหนือ 30 3 ป.4 - ป.6 
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
เป็นโรงเรียนหลัก 

2 67010104 บ้านบุ่งคล้า 
59 4 อ.1 - ป.6 

โรงเรียนบ้านซับเปิบเป็น
โรงเรียนหลัก 

              
 
4. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมบางชั้น) 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 

67010139 บ้านซับสีทอง 30 5 ป.5 - ป.6  
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เป็นโรงเรียนหลัก 

 
5. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(ไม่เคลื่อนย้ายนักเรียน)  

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

1 67010001 บ้านชอนไพร 
85 16 

ผสมผสานด้วย
วิธีการ
หลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

2 67010002 บ้านคลองส าโรง 
40 5 

ผสมผสานด้วย
วิธีการ
หลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

3 67010003 บ้านคลองขุด 10 10 
การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

4 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก 76 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

5 67010007 บ้านล าป่าสักมูล 21 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ และเป็นโรงเรียนหลัก
ที่มีโรงเรียนบ้านไร่เหนือมา
เรียนร่วม 

6 67010008 บ้านคลองบง 100 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

7 67010009 บ้านโนนตะแบก 33 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

8 67010014 บ้านห้วยไคร้ 90 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

9 67010015 บ้านเขาขาด 57 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

10 67010017 บ้านโพธิ์งาม 81 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

11 67010018 บ้านป่าม่วง 94 10 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา

คุณภาพ 

12 67010021 บ้านวังซอง 58 9 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

13 67010026 บ้านคลองสาร 38 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

14 67010029 บ้านนา 56 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

15 67010030 บ้านเฉลียงลับ 54 5 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

16 67010035 บ้านนาป่า 59 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

17 67010036 ตาดหมอกวิทยา 76 14 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

18 67010039 บ้านหัวนา 89 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

19 67010040 บ้านถ้ าน้ าบัง 98 7 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

20 67010041 บ้านบุฉนวน 85 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

21 67010043 บ้านทุ่งหินปูน 102 10 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

22 67010049 บ้านน้ าเลา 48 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

23 67010053 บ้านกงกะยาง 96 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

24 67010054 บ้านทุ่งแค 32 6 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

25 67010055 บ้านวังจาน 58 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

26 67010057 บ้านโตกใต้ 76 8 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

27 67010059 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

สงเคราะห์ 2 
(บ้านพนานิคม) 

65 6 
ผสมผสานด้วย

วิธีการหลากหลาย 
ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา

คุณภาพ 

28 67010061 บ้านพล า 45 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

29 67010062 บ้านป่าเลา 104 7 
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

30 67010064 
บ้านวังขอน

มิตรภาพที่ 137 
77 5 

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

31 67010065 บ้านยางกุด 76 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

32 67010068 บ้านยางหัวลม 28 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

33 67010072 บ้านคลองห้วยนา 62 7 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

34 67010073 บ้านวังทอง 44 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

35 67010074 บ้านซับข่อย 57 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

36 67010075 บ้านหลุง 25 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

37 67010077 บ้านไร่ 26 3 
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

38 67010078 บ้านหนองแหวน 39 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

39 67010079 บ้านชัยมงคล 108 10 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

40 67010081 บ้านห้วยนาค 22 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

41 67010084 บ้านบุ่งกกเรียง 28 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

42 67010085 บ้านห้วยใหญ่ 108 7 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

43 67010087 บ้านน้ าเดื่อ 66 5 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

44 67010089 บ้านห้วยแหน 55 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

45 67010090 บ้านน้ าเดื่อใต้ 53 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

46 67010091 บ้านศาลาลาย 73 10 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

47 67010092 บ้านหนองแดง 20 5 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

48 67010093 บ้านโป่งตาเบ้า 81 6 

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT / การ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

49 67010096 บ้านโคกเจริญ 26 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

50 67010098 บ้านซับเจริญ 52 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

51 67010111 บ้านเขาสัก 68 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

52 67010112 บ้านเนินสว่าง 39 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

53 67010113 บ้านเขาน้อย 45 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

54 67010114 บ้านโป่งนกแก้ว 72 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

55 67010117 บ้านกุฏิพระ 62 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

56 67010118 บ้านดงแขวน 11 2 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

57 67010119 บ้านโคกสูง 32 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

58 67010120 บ้านเขาบ่อทอง 28 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

59 67010121 บ้านตะกุดจั่น 102 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

60 67010122 บ้านตะกุดเป้า 42 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

61 67010123 บ้านวังปลาช่อน 47 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

62 67010124 บ้านกล้วย 62 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

63 67010126 บ้านโคกส าราญ 73 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

64 67010127 บ้านวังรวก 86 6 ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

65 67010131 บ้านห้วยตูม 52 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

66 67010133 บ้านลาดน้อย 46 5 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

67 67010134 บ้านหนองตาด 75 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

68 67010135 บ้านน้ าลัด 119 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

69 67010136 บ้านกกจั่น 102 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

70 67010138 บ้านผาทอง 70 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

71 67010143 ธาราคีรี 80 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

72 67010144 
บ้านโคกหนอง

จอก 
88 6 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

73 67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย 57 4 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

74 67010148 บ้านดงลาน 67 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

75 67010149 สายสมร 51 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

76 67010151 บ้านซับขลุง 81 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

77 67010153 บ้านคลองน้ าคัน 77 6 

4D 
(Decentralization : 
การกระจายอ านาจ , 
Development : การ
พัฒนา , Do :  การ
ปฏิบัติ , Diriecton : 
การติดตาม)  
 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

78 67010157 บ้านวังขอน 54 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

79 67010159 บ้านดงหลง 40 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

80 67010160 บ้านด่านช้าง 34 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

81 67010162 บ้านไร่ฝาย 85 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

82 67010164 บ้านทางข้าม 42 4 

การสอนแบบบูรณา
การ (การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและ BBL) 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

83 67010167 บ้านดงลึก 61 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

84 67010169 
บ้านใหม่วัง
ตะเคียน 

48 6 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

85 67010170 บ้านวังใหญ ่ 41 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

86 67010171 บ้านวังพลับ 71 10 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

87 67010173 บ้านวังหินซอง 72 8 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
        กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนมารวมกันไม่ต่ ากว่า 120 คน  
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการประสานงานและร่วมกันพัฒนาการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดกลางหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนหลัก จ านวน 21 กลุ่ม  

ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนขนาด
เล็ก 

ในกลุ่มฯ 

อ าเภอ นักเรียน คร ู

1.กลุ่มในเมือง 
    

ร.ร.บ้านป่าเลา 1.บ้านไร่ 
2.บ้านพล า 
3.บ้านป่าเลา 
4.บ้านไร่เหนือ 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 27 
47 

103 
30 

207 

3 
4 
7 
3 

17 

2.กลุ่มกงม่วงงามนาสาร 
     

ร.ร.บ้านอมกง 1.บ้านป่าม่วง 
2.บ้านโพธิ์งาม 
3.บ้านนา 
4.บ้านวังซอง 
5.บ้านคลอง
สาร 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 94 
81 
56 
58 
41 

330 

10 
6 
7 
9 
5 

37 

3.กลุ่มห้วยใหญ่รวมใจ 
     

ร.ร.บ้านห้วยใหญ ่ 1.บ้านห้วยใหญ่ 
2.บ้านบุ่งกก
เรียง 
3.บ้านห้วยแหน 
4.บ้านน้ าเดื่อ 
5.บ้านน้ าเดื่อใต้ 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 108 
33 
52 
64 
56 

313 

7 
8 
4 
5 
4 

28 

4.กลุ่มบ้านโคก ดงมูลเหล็ก ร.ร.บ้างดงมูลเหล็ก 1.บ้านดงมูล
เหล็ก 
2.บ้านล าป่าสัก
มูล 
3.บ้านคลองบง 
4.บ้านโนน
ตะแบก 
5.บ้านกงกะยาง      
6.บ้านน้ าเลา 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 76 
21 
96 
32 
78 
52 

355 

8 
5 
6 
4 
8 
5 
36 
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ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก 
โรงเรียนขนาด

เล็ก 
ในกลุ่มฯ 

อ าเภอ นักเรียน คร ู

5.กลุ่มบ้านนายม 
     

ร.ร.บ้านนายม 1.บ้านหัวนา 
2.บ้านถ้ าน้ าบัง 
3.บ้านวังขอน
มิตรภาพ 
ที1่37 
4.บ้านหนอง
แหวน 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 91 
95 
78 

 
42 

306 

6 
7 

13 
 

4 
30 

6.กลุ่มชอนไพร 
    

ร.ร.บ้านชอนไพร 1.บ้านชอนไพร 
2.บ้านคลองขุด 
3.บ้านวังจาน 
4.บ้านทุ่งแค 
5.บ้านโตกใต้ 
6.บ้านพนานิคม 
7.บ้านคลอง
ส าโรง 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 85 
10 
59 
32 
76 
66 
40 

368 

16 
3 
6 
6 
8 
6 
5 

50 

7.กลุ่มวังชมภู 
   

ร.ร.บ้านคลองห้วยนา 1.บ้านคลอง
ห้วยนา 
2.บ้านวังทอง 
3.บ้านหลุง 
4.บ้านซับข่อย 
5.บ้านยางหัว
ลม 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 63 
44 
29 
57 
30 

222 

7 
3 
3 
5 
3 

21 

8.กลุ่มห้วยยางพัฒนา 
   

ร.ร.บ้านชัยมงคล 1.บ้านชัยมงคล 
2.บ้านยางกุด 
3.บ้านห้วยนาค 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 111 
76 
29 

216 

10 
8 
3 

21 

9.กลุ่มนาป่า ตาดหมอก ร.ร.บ้านนาป่า 1.บ้านเฉลียงลับ 
2.บ้านนาป่า 
3.ตาดหมอกวิทยา 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 54 
63 
80 

197 

5 
8 

14 
28 
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ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ในกลุ่มฯ 
อ าเภอ นักเรียน คร ู

10.กลุ่มห้วยไคร้ 
    

ร.ร.บ้านตะเบาะ 1.บ้านบุฉนวน 
2.บ้านห้วยไคร้ 
3.บ้านเขาขาด 
4.บ้านทุ่งหินปูน 
         รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ 85 
90 
57 

105 
337 

7 
7 
4 

10 
28 

11.กลุ่มเขานมนาง 
   

ร.ร.อนุบาลชนแดน 1.บ้านโป่งตาเบ้า 
2.บ้านห้วยตูม 
3.บ้านลาดน้อย 
4.บ้านซับเจริญ 
5.บ้านหนองแดง 
6.บ้านโคกเจริญ 
         รวม 

ชนแดน 81 
53 
47 
52 
21 
29 

283 

6 
5 
5 
4 
5 
4 

29 

12.กลุ่มพุทธบาทรวมใจ 
    

ร.ร.บ้านหนองตาด 1.บ้านซับสีทอง 
2.บ้านผาทอง 
3.บ้านน้ าลัด 
4.บ้านกกจั่น 
5.บ้านหนองตาด 
         รวม 

ชนแดน 40 
71 

119 
103 
79 

412 

5 
7 
8 
7 
8 

35 

13.กลุ่มโคกหนองจอก 
    

ร.ร.บ้านโคกหนอง
จอก 

1.บ้านดงลาน 
2.ธาราคีรี 
3.สายสมร 
4.ลูกจันทร์ปิยะอุย 
5.บ้านโคกหนองจอก 
          รวม 
 
 
 
 
 

ชนแดน 67 
79 
51 
58 
88 

343 

4 
6 
5 
4 
6 

25 
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ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ในกลุ่มฯ 
อ าเภอ นักเรียน คร ู

14.กลุ่มตะกุดไรพัฒนา 
    

ร.ร.โป่งนกแก้ว 1.บ้านเขาสัก 
2.บ้านโป่งนกแก้ว 
3.บ้านเขาน้อย 
4.บ้านเนินสว่าง 
          รวม 

ชนแดน 68 
72 
45 
39 

224 

5 
5 
3 
5 

18 

15.กลุ่มดงขุยใต้ 
    

ร.ร.บ้านดงขุยใต ้ 1.บ้านหนองระมาน 
2.บ้านบุ่งคล้า 
3.บ้านวังรวก 
          รวม 

ชนแดน 53 
59 
90 

202 

6 
4 
6 

16 

16.กลุ่มตะกุดจั่น 
    

ร.ร.บ้านตะกุดจั่น 1.บ้านตะกุดจั่น 
2.บ้านกุฏิพระ 
3.บ้านโคกสูง 
4.บ้านวังปลาช่อน 
5.บ้านเขาบ่อทอง 
6.บ้านดงแขวน 
7.บ้านตะกุดเป้า 
         รวม 

ชนแดน 102 
62 
30 
47 
28 
11 
42 

322 

6 
5 
3 
3 
3 
2 
3 

25 

17.กลุ่มศาลาลาย 
    

ร.ร.บ้านศาลาลาย 1.บ้านศาลาลาย 
2.บ้านซับขลุง 
         รวม 

ชนแดน 73 
81 

154 

10 
6 

16 

18.กลุ่มวังหินพัฒนา 
    

ร.ร.บ้านวังหิน 1.บ้านวังหินซอง 
2.บ้านวังพลับ 
3.บ้านใหม่วังตะเคียน 
4.บ้านวังใหญ่ 
         รวม 

วังโป่ง 72 
72 
48 
41 

233 

8 
10 
6 
4 

28 

19. กลุ่มกล้วยส าราญ รร.บ้านกล้วย 1.บ้านกล้วย 
2.บ้านโคกส าราญ 
         รวม 
 

ชนแดน 62 
73 

135 

2 
5 
7 
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ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนหลัก 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ในกลุ่มฯ 
อ าเภอ นักเรียน คร ู

20.กลุ่มเหมืองทอง 
     

ร.ร.บ้านดงหลง 1.บ้านวังขอน 
2.บ้านดงหลง 
3.บ้านด่านช้าง 
         รวม 

วังโป่ง 34 
41 
34 

129 

5 
6 
4 

15 

21.กลุ่มอนุบาลวังโป่ง 
     

ร.ร.อนุบาลวังโป่ง 1.บ้านคลองน้ าคัน 
2.บ้านดงลึก 
3.บ้านทางข้าม 
4.บ้านไร่ฝาย 
5.บ้านเชิงชาย 
         รวม 

วังโป่ง 79 
62 
42 
85 
26 
294 

6 
7 
4 
8 
3 
28 

 
 

7. นวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ชื่อนวัตกรรม หมายเหตุ 

1 67010149 สายสมร 51 5 

1. ดนตรีไทยร่วมสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

  2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนกลางโดยเน้นรูปแบบ 
5c 

2 67010076 บ้านไร่เหนือ 30 3 

วิธีการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านค าวิชา
ภาษาไทยของเด็กท่ีมีปัญหาความ
บกพร่องทางสติปัญญา   

3 67010103 
บ้านหนองระ
มาน 

54 6 เรียนรวมร่วมพัฒนา "บุ่งคล้า-     
หนองระมาน โมเดล"   

4 67010104 บ้านบุ่งคล้า 59 4 เรียนรวมร่วมพัฒนา "บุ่งคล้า-     
หนองระมาน โมเดล"   
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ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ชื่อนวัตกรรม หมายเหตุ 

5 67010040 บ้านถ้ าน้ าบัง 98 7 

1. การมีส่วนร่วมแบบ 3 ร่วม 

  

2. การสร้างโอกาสภายใต้
รูปแบบ 3 ส. 

3. กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ
รูปแบบโครงการ 

6 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก 76 8 

1. ดนตรีไทยหัวใจเดียวกัน 

  

2. พิทักษ์คุ้มกันสร้างสรรโอกาส 

3. T-PLOW MODEL การพัฒนา
แนวขนานคันไถ คิด เขียน เรียน 
เล่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จาก
การอ่านโดยใช้สื่อผสม   

7 67010026 บ้านคลองสาร 38 5 

 1. บริหารจัดการร่วมพัฒนา      
2. แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
คลองสาร 

  

 3. การสร้างโอกาศทาง
การศึกษาด้วยแบบ                 
"คลองสาร 3 P" 
4. "หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม" 
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ส่วนที่ 6 
ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ  

 
๑. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นวาระแห่งชาติ และต้องเป็นนโยบายที่
ชัดเจนต่อเนื่อง สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ 

๑.๒ สร้างความเข้าใจกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ให้ตระหนัก รับรู้ นโยบายและแนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๓ ปรับแก้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายเช่น ระเบียบ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น (ในกรณีที่นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประสานด าเนินการต่อหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการ) 

๑.๔ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑.๕ สร้างแรงจูงใจ เพ่ือเป็นการด าเนินการกระตุ้นและช่วยเหลือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ ให้มีความเข้มแข็งในการด าเนินการ เช่น ประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การให้รางวัลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

๑.๖ สนับสนุนงบประมาณ/วิชาการ การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑.๗ ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ 
๑.๘ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑.๙ ด าเนินการวิจัย พัฒนา เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

๒. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๒.๑ สร้างความตระหนัก รับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง และองค์กร คณะบุคคลให้เห็นชอบ 

ในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๒ จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรียน 
๒.๓ จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
2.4 โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบที่เหมาะสม 
๒.5 รายงานแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.6 ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒.7 นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒.8 กระตุ้น ช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
๒.9 ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย 
๒.10 ด าเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล 
2.11 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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ภาคผนวก 
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+ 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่ 86 / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 
----------------------------------------------------- 

                ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ขนาดเล็กอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียน    ขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบรรลุเป้าหมายตามบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้
เหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
 

1.  คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
1. นายธวัช  กงเติม            ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1               ประธานที่ปรึกษา 

         2.  นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ที่ปรึกษา 
         3.  นายสุนัด  บุญสวน                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1            ที่ปรึกษา 
         4.  นายไท   พานนนท์                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1            ที่ปรึกษา 
  มีหน้าที ่ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า การด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  

 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย         
          1.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ประธานกรรมการ  
          2.  ว่าที่ ร.ต.มานิต  จังหวัดกลาง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก กรรมการ 
          3.  นายสุทัศน์  ธิยานันท์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว กรรมการ 
          4.  นายไพรวัลย์  พุทธารัตน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน กรรมการ 
          5.  นายประมาณ  โพธิ์จักร     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา  กรรมการ 
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          6.  จ.ท.ชิตติพงษ์  หมั่นกิจ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  กรรมการ 
          7.  นายเจษฎา  อ่ิมสุข      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก กรรมการ 

8.  นายภควัต  ตรีจักร      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง  กรรมการ 
          9.  นางวรรณค า  เนตรแสงสี     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน  กรรมการ 
          10.  นางอรทัย  อินการทุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นน้ าอ้อมประชาสรรค ์กรรมการ 
          11.  นางสาวสุทิภา  ลาดเลา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก กรรมการ 
          12.  นางทิพาภรณ์  จันคณา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน กรรมการ 
 13.  นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย     ผอ.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ     กรรมการ 

14.  นายธงชัย  วงค์กาอินทร์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
          15.  นางนวลลออ   เงินเมย     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
          16.  นางสุวรรณี  สมฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. ก าหนดวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558  
3. ก ากับ ติดตาม ประสาน การด าเนินงานการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
4.  ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในแต่ละรูปแบบ ประจ าปี 2558 
5. ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กในสังกัดและโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล ประกอบด้วย    
          1.  นางสุริชา  ชาติสทุธิ      รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ประธานกรรมการ 

2.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          รองประธานกรรมการ  
3.  นายโกวิท  แดงทองดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกม.2  กรรมการ 
4.  นายอาวุธ  เอ่ียมจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพี้  กรรมการ 
5.  นายไพบูลย์  ไทยตรง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น  กรรมการ 
6.  นายสมควร นาควิสุทธิ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงขุยใต้  กรรมการ 
7.  นายสุทัศน์  ธิยานันท์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว กรรมการ 
8. นายขวัญชัย  นาคไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับเปิบ  กรรมการ 
9.  นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย     ผอ.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ    กรรมการ 
10. นางนวลลออ  เงินเมย    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสุวรรณี  สมฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางทิพาภรณ์  จันคณา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
1. จัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 
2. ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
3. จัดท าสรุปและรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                                    

         ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

   รูปแบบที่ 1 เรียนรวม หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไปร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาโดยมีโรงเรียนหลัก และโรงเรียนน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก ในลักษณะน าไปเรียนรวม
ทุกชั้น บางช่วงชั้นหรือบางชั้น  
  รูปแบบที่ 2 เรียนร่วมพัฒนา หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไปร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาโดยทั้ง 2 โรงเรียนแบ่งกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาในแต่ละชั้นหรือช่วงชั้น  
  รูปแบบที่ 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หมายถึง กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนมารวมกันไม่ต่ ากว่า 120 คน  เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการประสานงานและร่วมกัน
พัฒนาการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดกลางหรือโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนหลัก 
 รูปแบบที่ 4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาเอกเทศ ที่น า
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อในการจัดการศึกษา 
 รูปแบบท่ี 5 การบูรณาการหลักสูตร หมายถึง หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาเอกเทศ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะคละชั้น  
 รูปแบบท่ี 6 การบริหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาเอกเทศ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในการศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ ตลอดจน  
ทรัพยากรต่างๆ  
 รูปแบบที่ 7 ผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย หมายถึง หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษา
เอกเทศ ที่น ารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไปมาใช้ในการจัดการศึกษา  
 รูปแบบที่ 8 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาเอกเทศ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 รูปแบบอื่น ๆ ................................................................................................................ ............................... 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

39 
 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

42 
 

คณะท างาน 

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
   
  
  คณะที่ปรึกษา 
 

1. นายธวัช  กงเติม   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
2. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 
3. นางสุริชา  ชาติสุทธ ิ  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 

 
 
 

1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายสุทัศน์  ธิยานันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว คณะท างาน 
3. นายเจษฎา  อิ่มสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะแก คณะท างาน 
4. นางสาวนงคราญ   ทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
5. นางพับพึง   ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
4. นางอารีวรรณ  ติณเวส  เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
5. นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างาน 

และเลขานุการ    
6. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ    


	ปก
	02 คำนำ สารบัญ
	แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2558-2561

