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ค าน า 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่มุ่งเน้นให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ โดยบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดคุณภำพ ภำยใต้กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง      
มีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปี 2559 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด เกิดประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอันส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนให้มีขนำดที่เหมำะสมกับบริบทของตนเอง เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือ ค ำปรึกษำ นิเทศติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรแผนบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ปี 2559 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งน ำไปใช้เพ่ือ
ขับเคลื่อนภำรกิจให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559   
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 

ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนการด าเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ว่าโรงเรียนขนาดเล็กใดควรควบรวมได้ และโรงเรียนใดควรคงอยู่  โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 
คน ลงมา พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม ทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรค์ที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ และให้ด าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบครอบ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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 เหมาะสมกับบริบทของตนเองและชุมชน                
เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก การเรียนรวมร่วมพัฒนา
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก การรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ  โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถด ารง
อยู่อย่างมีคุณภาพ โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง         
(พ.ศ. 2552 - 2561) ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสามประการ คือ  
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1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้           
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา  พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัย  
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาท
ของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย 
 

จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ส ารวจโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ที่มีนักเรียนตั้ งแต่ 
20 คนลงมา มีจ านวน 3 โรงเรียนจากจ านวน 92 โรงเรียน กรอปกับนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่มีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก้ปัญหาเรื่อง โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือดีแอลทีวี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็กในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังให้หมุนเวียน
ครูผู้สอน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน หรือขาดแคลนครูที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงให้หมุนเวียนครูไปสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กในบางพ้ืนที่ด้วย รวมถึงการจัดให้เรียนรวมชั้น ทั้งการเรียนรู้แบบช่วงชั้น และแบบคละชั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดท าข้อมูลและแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้ครอบคลุมในบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภารกิจ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหาร  
จัดการศึกษา 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 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2556 มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

 1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการ 
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

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

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ของ 

ผู้ใดโดยเฉพาะ 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 จังหวัดชัยภูมิ  
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  สพป.ชัยภูม ิ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 2558  

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  
ตารางท่ี 1.1  แสดงร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก แยกตามจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 

จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนโรงเรียน ร้อยละ  
ไม่มี นร. 0 0.00 
1-20 3  2.76  
21-40 20 18.40 
41-60 26 23.92 
61-80 22 20.24 

81-100 14 12.88 
101-120 7 6.44 

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 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.92 และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีมีนักเรียน 20 คนลงมา  
มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.76 
 

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 
3 วังโป่ง บ้านซับเปิบ ซับเปิบ โรงเรียนในฝัน 233 บ้านเชิงชาย ซับเปิบ 24 13 ป.4-6 
7 ชนแดน อนุบาลชนแดน ชนแดน ขนาดกลาง 456 บ้านซับสีทอง พุทธบาท 49 22 เรียนรวม ป.5-6 

 

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 
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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 

 
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  
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 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 

 
 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 

 

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 3.3 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 2558 
1.  ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  1. โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. โรงเรียนบ้านถ้ าน าบัง  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
  3. โรงเรียนบ้านคลองสาน  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.  รางวัล โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจ าปี พ.ศ.2558 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
3.  รางวัลดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2558 ระดับภูมิภาค 

              โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีการการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้  

1. จัดสรรค่าพาหนะโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม  โรงเรียนที่ควบรวม และโรงเรียนที่มี
นักเรียนอยู่ห่างไกล จ านวน 17 โรงเรียน (งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

1.1 โรงเรียนบ้านดง  (โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ควบรวม) 
1.2 โรงเรียนบ้านปากน้ า (โรงเรียนบ้านชอน ควบรวม) 
1.3 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 
1.4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก (โรงเรียนบ้านไร่เหนือ เรียนรวม) 
1.5 โรงเรียนบ้านอมกง  (โรงเรียนบ้านอมชี ควบรวม) 
1.6 โรงเรียนบ้านโคกยาว 
1.7 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง (โรงเรียนบ้านน้ าพุ ควบรวม) 
1.8 โรงเรียนบ้านลาดแค 
1.9 โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน (โรงเรียนบ้านไทรทอง ควบรวม) 
1.10 โรงเรียนบ้าน กม.28  
1.11 โรงเรียนบ้านระวิง  (โรงเรียนบ้านห้วยไร่) 
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1.12 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 
1.13 โรงเรียนบ้านน้ าลัด 
1.14 โรงเรียนบ้านคลองสาร 
1.15 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (โรงเรียนบ้านหนองระมาน เรียนรวม) 
1.16 โรงเรียนบ้านหนองระมาน (โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เรียนรวม) 
1.17 โรงเรียนอนุบาลชนแดน (โรงเรียนบ้านซับสีทอง เรียนรวม) 
 

2. จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน 40,000 บาท 

 2.1 การบริหารจัดการแบบเรียนรวม จ านวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท  ได้แก่ 
    2.1.1 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 
   2.1.2 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 

 2.2 การบริหารจัดการแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา จ านวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท  ได้แก่ 
   2.2.1 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
   2.2.2 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 

 2.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 5,000 บาท   
   2.3.1 โรงเรียนบ้านคลองบง 
   2.3.2 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 

 2.4โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 2,500 บาท   
     2.4.1 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 
     2.4.2 โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง 
     2.4.3 โรงเรียนบ้านคลองสาร 
     2.4.4 โรงเรียนบ้านคลองบง 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในองค์กร ได้แก่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน   21 กลุ่ม เพื่อให้ร่วมมือกันในด้านทรัพยากร บุคลากร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 257,800 บาท แบ่งเป็น 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามโครงการสร้างเสริมพัฒนา 52,800 บาท 

    เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
- งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนแบบคละชั้น   20,000 บาท 
   สพฐ.จัดสรร (ท่ี ศธ 04275/ว 419 ลว 19 ธันวาคม 2557)   
- งบประมาณเพ่ือด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติ  20,000 บาท 
  ที่เป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   สพฐ.จัดสรร (ท่ี ศธ 04006/2046 ลว 11 พฤษภาคม 2558) 
- งบประมาณโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี  150,000 บาท 
  ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ล าดับที่ 1-3 โรงเรียนละ 50,000 บาท  

    สพฐ.จัดสรร (ท่ี ศธ 04006/ว 1151 ลว 10 กรกฎาคม 2558) 
 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

10 
 

- งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   15,000 บาท 
   ที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
   ดีเด่นระดับภูมิภาค โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 
   สพฐ.จัดสรร (ท่ี ศธ 04006/ว 1624 ลว 11 กันยายน 2558) 
- งบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ    100,000 บาท  
   ประจ าปี พ.ศ.2558  ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
   โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก  
   สพฐ.จัดสรร (ท่ี ศธ 04006/ว 2003 ลว 30 พฤศจิกายน 2558) 

 

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 เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนมีฐานะยากจน  มีการประดมทรัพยากรเพ่ือน ามาช่วยสนับสนุน 
การบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนได้น้อย และขาดผู้มีความรู้และประสบการณ์จากท้องถิ่นมาช่วย 
ด้านคุณภาพการศึกษา  
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ปัญหาและอุปสรรค จากการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการรูปแบบเอกเทศ ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ซึ่งครูต้องควบคุมดูแลตลอดระเวลาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน ครู 1 คน อาจต้อง
ควบคุมดูแลนักเรียนมากว่า 1 ชั้นเรียน ซึ่งอาจควบคุมไม่ทั่วถึง และอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ติดตั้ง 2 ชั้นเรียน ใน 1 ห้องเรียน อาจผลกระทบทางเสียงต่อห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง 

2. โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียน 

3. ผู้บริหารและครู ยังขาดทิศทางในการน าเอากลุ่มพัฒนาคุณภาพมาช่วยในการบริหารจัดการ
และการยกระดับคุณภาพการศึกษา(ผลสัมฤทธิ์)  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง 

1. ก าชับให้ครูศึกษาคู่มือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิ์ภาพ  

2. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมือสานสัมพันธ์กับชุมชุน ร่วมกับโรงเรียน 
ที่ประสบปัญหา หรือวาระอ่ืนๆ เช่นการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น  

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างต่อเนื่อง  ไม่เพียงแต่
คณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ชี้แนะ
แนวทางการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  

4. การศึกษารูปแบบหรือองค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เหมาะสม 
ในการรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับการใช่ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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ส่วนที่ 3 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

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

นโยบายทั่วไป 
๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความต้องการ

ของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศรวมทั้ง
เป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแลแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้การด 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 และเสริมสร้างความรู้      
ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางความคิดอุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้คุณค่า และสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครู ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video 
Conference จากห้องประชุมชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 
สิงหาคม 2558 ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังอินเทอร์เน็ต 
และห้องประชุมต่างๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกัน ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาดังนี้  
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จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน 
1. กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อน  

ที่เรียนช้ากว่า” 
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

 2. นโยบายนายกรัฐมนตรี 
1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไข

ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 
นโยบายด้านการศึกษา 
 นโยบายทั่วไป 

1. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 
- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท าเพ่ืออะไร 
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างที่ต้อง

ท าเพ่ือให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องท าก่อน อะไรที่ต้องท าท่ีหลัง 
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขาอะไรบ้าง 

แต่ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะท าให้การวิเคราะห์แม่นย า 
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

- หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู 
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ 
- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
- โครงการไหน เป็นด าริของพระองค์ใด ท าแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 

4. งบประมาณ 
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 
- การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การท าแผนงานโครงการ

บางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติท่ีได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับส านัก
งบประมาณ 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล 

โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรองได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
6. อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  - เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน , ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน

ต่อต้านผู้อ านวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุก
หน่วยไปก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท าการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด 

- ใครต้อง Take Action 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวท าอย่างไร 
- การรายงานด่วน ฯลฯ 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมก าหนดหลักสูตร 
- การรับนักเรียนเข้าไปท างานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 

8. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้าท างาน 
- ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา 
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง 

 - ปัจจุบันได้ด าเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุ
เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 
12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 

- ให้ความส าคัญกับการประดับธงประจ าพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทย    
ในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 

- ความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
- การรักษาความปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู 
- เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
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15. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้ เรียน ทั้งความรู้และ
คุณลักษณะและทักษะชีวิต 
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ 

- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

- สามารถด าเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ร าอวยพร การแสดง 
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 

 
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
  1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดย   
ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 

- ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็ก 
จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน. 
3. ปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้ว
ไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 

- ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว 
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 

4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 

- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับ
ภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะ     
ให้เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย  

1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่าย
ตามความเสน่หา จะท าให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี  
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2) ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบ
การใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบ      
ที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษามีความต่อเนื่อง 3) การจ าหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 

- ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบ

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างจิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา      
และทุกสังกัด 

- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ 
สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี2558 
 

นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย)  
 

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่า จะไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กอีกต่อไป แต่มีนโยบายส่งเสริม
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จึงจะคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและ   
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมขวัญก าลังใจให้โรงเรียนขนาดเล็ก      
ที่ปฏิบัติงานส าเร็จมีผลเป็นที่ประจักษ์ และเพ่ือให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นต้นแบบน าร่องในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ ให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนเพ่ือรับรางวัล ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. รางวัล ๑๐ สุดยอด
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Top Ten) จ านวน ๑๐ รางวัล ๒. รางวัลระดับภูมิภาค ๕ ภูมิภาค (ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ และภาคเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ) 
จ านวน ๑๘๒ รางวัล และ ๓. รางวัลระดับโซนของ ๕ ภูมิภาค จ านวน ๓๖๔ รางวัล ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทภายใน
เดือน มกราคม๒๕๕๘ โดยโรงเรียนจะได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร ชุดความรู้ และเงินรางวัล 
 
นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้า
ในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่มีจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า 120 คน ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้เรียน ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการว่า ขณะนี้ 
สพฐ.ได้แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรือดีแอลทีวี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในรายวิชาที่ขาดแคลน
ครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้เรียนรู้ครบตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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นายการุณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังให้หมุนเวียนครูผู้สอน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน หรือขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะ    
ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงให้หมุนเวียนครูไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็กในบางพ้ืนที่ด้วย รวมถึงการจัดให้เรียนรวม
ทุกชั้น ทั้งการเรียนรู้แบบช่วงชั้น และแบบคละชั้น โดย  หนังสือพิมพ์มติชนรายวันมีตัวอย่างของโรงเรียน   
ขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่ได้บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน าโรงเรียนขนาดเล็ก  
ที่อยู่ใกล้กันมารวมเป็นเครือข่าย แล้วร่วมกันจัดการศึกษาแบบรวมเรียน  "การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก   
ด้วยการใช้ระบบดีแอลทีวี การหมุนเวียนครู และการเรียนรวม เป็นวิธีการที่ถือว่าประสบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้จริง พร้อมทั้งยืนยัน
ว่าจะไม่ยุบ หรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โดย สพฐ.จะเร่งด าเนินการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ   
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง ทั่วถึง" 
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ส่วนที่ 4 
แผนกลยุทธก์ารพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 

 
วิสัยทศัน ์
 

 ภายในปี พ.ศ.2559 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 

 

กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
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แผนกลยุทธก์ารพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 
 

กลยุทธ์ ที่ 1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 

  วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาในชุมชน 

 2. เพื่อเพ่ิมโอกาสในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

 3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 

    เป้าหมาย 

 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับภาคส่วนอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ และมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน และร่วมกันด าเนินงาน   
อย่างเป็นรูปธรรม 
 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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กลยุทธ์ ที่ 2   เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

  วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 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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กลยุทธ์ ที่ 3   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

    เป้าหมาย 
 โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีการติดตาม ประเมิน จัดท าข้อสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน มีนวัตกรรมที่หลากหลายแสดงถึงการสร้างคุณภาพทางการศึกษา 
 5. ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของการประเมิน NT เพ่ิมขึ้นร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ในทุกด้าน   
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 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 และ      

การรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

23 
 

ส่วนที่ 5  
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2559 

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 4 
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า / โรงเรียนบ้าน
หนองระมาน/โรงเรียนบ้านคลองขุด/
โรงเรียนบ้านดงแขวน 

- เรียนรวมบางช่วงชั้น 3 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ/โรงเรียนบ้าน
เชิงชาย/โรงเรียนบ้านหนองแดง 

- เรียนรวมบางชั้น 1 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 
- เรียนรวมบางวิชา -   
- เรียนรวมบางช่วงชั้นและบางชั้น -   
- เรียนรวมบางชั้นและบางวิชา -   
- เรียนรวมบางชั้นและบางวิชา -   
2. รูปแบบไม่เคลื่อนย้าย 84   
3. รูปแบบพื้นที่พิเศษ -   
4. ไม่มีนักเรียนเลิกไม่ได้ -   
5. ไม่มีนักเรียนรอเลิก -   
6. รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมของเขตพ้ืนที่ -   
    ชื่อนวัตกรรม     
      1. เรียนรวมร่วมพัฒนา  
"บุ่งคล้า-หนองระมาน โมเดล" 

2 
 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า / โรงเรียนบ้าน
หนองระมาน 

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

ที ่ รหัสโรงเรียน  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 67010003 บ้านคลองขุด 10 1 ป.3-ป.6 

ไม่มีนักเรียนระดับ
ปฐมวัย และ ป.1-ป.2 
โรงเรียนบ้านชอนไพร
เป็นโรงเรียนหลัก 

4 67010118 บ้านดงแขวน 11 1 อ.1-ป.6 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
เป็นโรงเรียนหลัก 

       
 
3. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมบางช่วงช้ัน) 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 67010076 บ้านไร่เหนือ 30 3 ป.4 - ป.6 
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
เป็นโรงเรียนหลัก 

2 
67010104 

บ้านเชิงชาย 59 4 อ.1 - ป.6 
โรงเรียนบ้านซับเปิบเป็น
โรงเรียนหลัก 

3 67010092 บ้านหนองแดง 20 4 ป.4-ป.6  
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เป็นโรงเรียนหลัก 

 
4. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมบางชั้น) 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 

67010139 บ้านซับสีทอง 30 5 ป.5 - ป.6  
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เป็นโรงเรียนหลัก 
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5. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(ไม่เคลื่อนย้ายนักเรียน)  

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

1 67010001 บ้านชอนไพร 
85 16 ผสมผสานด้วย

วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

2 67010002 บ้านคลองส าโรง 
40 5 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

3 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก 76 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

4 67010007 บ้านล าป่าสักมูล 21 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ และเป็นโรงเรียนหลัก
ที่มีโรงเรียนบ้านไร่เหนือมา
เรียนร่วม 

5 67010008 บ้านคลองบง 100 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

6 67010009 บ้านโนนตะแบก 33 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

7 67010014 บ้านห้วยไคร้ 90 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

8 67010015 บ้านเขาขาด 57 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

9 67010017 บ้านโพธิ์งาม 81 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

10 67010018 บ้านป่าม่วง 94 10 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา

คุณภาพ 

11 67010021 บ้านวังซอง 58 9 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

12 67010026 บ้านคลองสาร 38 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

13 67010029 บ้านนา 56 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

14 67010030 บ้านเฉลียงลับ 54 5 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

15 67010035 บ้านนาป่า 59 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

17 67010036 ตาดหมอกวิทยา 76 14 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

17 67010039 บ้านหัวนา 89 6 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

18 67010040 บ้านถ้ าน้ าบัง 98 7 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

19 67010041 บ้านบุฉนวน 85 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

20 67010043 บ้านทุ่งหินปูน 102 10 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

21 67010049 บ้านน้ าเลา 48 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

22 67010053 บ้านกงกะยาง 96 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

23 67010054 บ้านทุ่งแค 32 6 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

24 67010055 บ้านวังจาน 58 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

25 67010057 บ้านโตกใต้ 76 8 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

26 67010059 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

สงเคราะห์ 2 
(บ้านพนานิคม) 

65 6 
ผสมผสานด้วย

วิธีการหลากหลาย 
ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา

คุณภาพ 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

27 67010061 บ้านพล า 45 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

28 67010062 บ้านป่าเลา 104 7 
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

29 67010064 
บ้านวังขอน

มิตรภาพที่ 137 
77 5 

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

30 67010065 บ้านยางกุด 76 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

31 67010068 บ้านยางหัวลม 28 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 
 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

32 67010072 บ้านคลองห้วยนา 62 7 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

33 67010073 บ้านวังทอง 44 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

34 67010074 บ้านซับข่อย 57 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

35 67010075 บ้านหลุง 25 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

36 67010077 บ้านไร่ 26 3 
การใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

37 67010078 บ้านหนองแหวน 39 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

38 67010079 บ้านชัยมงคล 108 10 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

39 67010081 บ้านห้วยนาค 22 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

40 67010084 บ้านบุ่งกกเรียง 28 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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28 
 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

41 67010085 บ้านห้วยใหญ่ 108 7 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

42 67010087 บ้านน้ าเดื่อ 66 5 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

43 67010089 บ้านห้วยแหน 55 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

44 67010090 บ้านน้ าเดื่อใต้ 53 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

45 67010091 บ้านศาลาลาย 73 10 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

46 67010093 บ้านโป่งตาเบ้า 81 6 

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT / การ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

47 67010096 บ้านโคกเจริญ 26 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

48 67010098 บ้านซับเจริญ 52 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

49 67010111 บ้านเขาสัก 68 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

50 67010112 บ้านเนินสว่าง 39 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

51 67010113 บ้านเขาน้อย 45 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

52 67010114 บ้านโป่งนกแก้ว 72 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

53 67010117 บ้านกุฏิพระ 62 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

54 67010119 บ้านโคกสูง 32 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

58 67010120 บ้านเขาบ่อทอง 28 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

56 67010121 บ้านตะกุดจั่น 102 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

57 67010122 บ้านตะกุดเป้า 42 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

58 67010123 บ้านวังปลาช่อน 47 3 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

59 67010124 บ้านกล้วย 62 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

60 67010126 บ้านโคกส าราญ 73 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

61 67010127 บ้านวังรวก 86 6 ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

62 67010131 บ้านห้วยตูม 52 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

63 67010133 บ้านลาดน้อย 46 5 
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

64 67010134 บ้านหนองตาด 75 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

65 67010135 บ้านน้ าลัด 119 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

66 67010136 บ้านกกจั่น 102 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

67 67010138 บ้านผาทอง 70 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

68 67010143 ธาราคีรี 80 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

69 67010144 
บ้านโคกหนอง

จอก 
88 6 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

70 67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย 57 4 
การบริหารโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

71 67010148 บ้านดงลาน 67 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

72 67010149 สายสมร 51 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

73 67010151 บ้านซับขลุง 81 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

74 67010153 บ้านคลองน้ าคัน 77 6 

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

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

75 67010157 บ้านวังขอน 54 5 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

76 67010159 บ้านดงหลง 40 6 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

77 67010160 บ้านด่านช้าง 34 4 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

78 67010162 บ้านไร่ฝาย 85 8 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

79 67010164 บ้านทางข้าม 42 4 

การสอนแบบบูรณา
การ (การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและ BBL) 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

80 67010167 บ้านดงลึก 61 7 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เคลื่อนย้าย

นักเรียน 
หมายเหต ุ

81 67010169 
บ้านใหม่วัง
ตะเคียน 

48 6 

ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย/
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

82 67010170 บ้านวังใหญ ่ 41 4 
การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

83 67010171 บ้านวังพลับ 71 10 
ผสมผสานด้วย
วิธีการหลากหลาย 

ควบคู่กับรูปแบบกลุ่มพัฒนา
คุณภาพ 

84 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 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

36 
 

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 

 

หมายเหตุ  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนจะต้องรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

7. นวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

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"   

 

 

 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

37 
 

ที ่
รหัสโรงเรียน 6 

หลัก 
รายชื่อโรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คร ู

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 
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา 

 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า

แผนการด าเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ว่าโรงเรียนขนาดเล็กใด
ควรควบรวมได้ และโรงเรียนใดควรคงอยู่  โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน ลงมา พร้อมทั้งวาง
แผนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม ทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรค์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้และให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบ
ครอบ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2550  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่  
20 คนลงมา จ านวน 3 โรงเรยีน ดังนี้   
  1. โรงเรียนบ้านดงแขวน   จ านวนนักเรียน 11 คน  
  2. โรงเรียนบ้านหนองแดง    จ านวนนักเรียน 20 คน  

3. โรงเรียนบ้านคลองขุด  จ านวนนักเรียน 10 8o 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียนใกล้เคียงท่ีมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาและวางแผนการด าเนินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน
ลงมา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 รักการราชการการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน (โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน) 
 รักการราชการการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด (โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน) 
 รักการราชการการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง (โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอนไพร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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จากการประชุมปรึกษาหารือพิจารณาด้วยความรอบครอบ ที่ประชุมมีแนวทางในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 20 คนลงมา เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวทางดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คน ลงมา  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด าเนินการแต่งตั้งผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา มารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่มี
นักเรียนตั้งแต่ 20 คน ลงมา เพื่อบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 2.1 ลดภาระการบริหารของครูผู้สอนที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2.2 ได้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.3 เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนขนาดเล็กแห่งอื่นๆท่ีมีนักเรียนจ านวนน้อย  
 2.3 เป็นการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนในอนาคต 
 2.3 เป็นการวางแผนการด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน

ตั้งแต่ 20 คนลงมา จัดท าแผนและรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่มารักษาการ  
ในต าแหน่ง ให้ครบคลุมบริบทในการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารบุคคล   
ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารทั่วไป  

4. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 
20 คนลงมา มีอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ก าหนดรูปแบบวิธีการการเรียนรวม 
และด้านการบริหารทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ และ 
ด้านบริหารทั่วไป  

5. การรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา     
กระท าด้วยการตกลงยินยอมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม        
ในการจัดการศึกษา และ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา 

6. จัดให้มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหลักที่มารักษาการ          
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 20 คนลงมา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา    
เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจและประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
การรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา 
 

  การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ระหว่างวันที่  18-19  
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9  ณ ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
การประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมพิจารณาให้ผู้อ านวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ด้วยความสมัครใจยินยอมกันทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง 
 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน 
 3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอนไพร  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

40 
 

แผนการบริหารจัดการและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา 
 

จากการประชุมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียนใกล้เคียงที่มี         
ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาและวางแผนการด าเนินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 
20 คนลงมา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือไปรักษาการ           
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชนแดน  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง 
 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน 
 3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชอนไพร  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด 
 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ได้จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ปีการศึกษา 2559 ให้ครบคลุมบริบทในการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ      
ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารทั่วไป รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านหนองแดง และ โรงเรียนบ้านดงแขวน ดังนี้  

 

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 บ้านชอนไพร ชอนไร ขนาดเล็ก 85 บ้านคลองขุด ชอนไพร 10 10 ทุกชั้น 

3 ชนแดน บ้านท่าขา้ม ท่าข้าม 
โรงเรียนดี

ประจ าต าบล 
492 บ้านดงแขวน ท่าข้าม 11 11 ทุกชั้น 

7 ชนแดน อนุบาลชนแดน ชนแดน ขนาดกลาง 479 บ้านหนองแดง ชนแดน 20 6 เรียนรวม ป.4 - 6 

 
1. โรงเรียนบ้านคลองขุด 

1. ด้านบริหารวิชาการ 
  การด าเนินการด้านงานวิชาการของโรงเรียนบ้านคลองขุด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับโรงเรียนหลัก คือโรงเรียนบ้านชอนไพร ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดครูสอนประจ า
ชั้นแบบเวียนสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษาพลศึกษา โดย
โรงเรียนบ้านชอนไพรเป็นโรงเรียนหลักในการด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล งานนิเทศติดตามการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุดและร่วม
กิจกรรมวิชาการต่างๆที่โรงเรียนหลักจัดกิจกรรม  
 2. ด้านบริหารงานบุคคล 
  การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จัดครูโรงเรียนบ้านคลองขุดปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
บ้านชอนไพร ในรายวิชาสาราการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และ
โรงเรียนบ้านชอนไพร ด าเนินการดังนี้  
  1. การจัดตารางการเรียนการสอน 
  2. การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
  3. การรักษาระเบียบวินัย 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 3. ด้านบริหารงบประมาณ 
  การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ งานการเงินให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านคลองขุด 
เป็นผู้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน และงานพัสดุให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านชอนไพร เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ให้กับโรงเรียนบ้านคลองขุด การบริหารงบประมาณตามจ านวนเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนที่ได้รับแต่ละ
โรงเรียน 

4. ด้านบริหารทั่วไป 
 การด าเนินงานด้านบริหารทั่วไป งานธุรการโรงเรียน จัดท าแยกเป็นรายโรงเรียนโดย        

ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุดจะร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียนหลัก  ได้แก่ การจัดกิจกรรมกลุ่มสี ท าความสะอาด กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรม     
หน้าเสาธง ปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน ตามปกติในภาคเช้าทุกวัน ณ โรงเรียนบ้านชอนไพร กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม และร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนบ้านชอนไพรจัดกิจกรรมขึ้น 
 

2. โรงเรียนบ้านหนองแดง 
1. ด้านบริหารวิชาการ 

โรงเรียนอนุบาลชนแดนมีการบริหารจัดการงานวิชาการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านหนองแดง 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา     
ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และชี้ถึงผลดีและประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนและโรงเรียน การจัดการศึกษาแบบ
โรงเรียนเครือข่าย  โรงเรียนมีครูครบชั้น นักเรียนได้เรียนเต็มที่ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายประชุมวางแผนเพ่ือสร้างแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยการมีส่วนรับรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3. ปรับวิสัยทัศน์ หลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ  ของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน  
  4. ปรับปรุงระบบวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนให้สอดคล้องกัน 
  5. ประชุมวิชาการร่วมกันในการวางแผนจัดท าโรงเรียนมีการวางแผนบริหารงานวิชาการร่วมกัน  
  7. โรงเรียนอนุบาลชนแดน รบัผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4,5,6 
  8. ด าเนินการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยรับผิดชอบตามชั้น 
ที่จัดการเรียนการสอน 
  9. การนิเทศการเรียนการสอน 
  10. จัดการประชุมการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
  11. ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงาน 

2. ด้านบริหารงานบุคคล 
  โรงเรียนอนุบาลชนแดน และ โรงเรียนบ้านหนองแดง มีการวางแผนการใช้บุคลากรร่วมกัน 
โดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนของ โรงเรียนบ้านหนองแดง มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลชนแดน  
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3. ด้านบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลชนแดน และ โรงเรียนบ้านหนองแดง 
ด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้โรงเรียนบ้านหนองแดงน าเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลชนแดน 
เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่มาเรียนรวม 
  2. โรงเรียนอนุบาลชนแดนเบิกค่าพาหนะแก่นักเรียนที่มาเรียนรวม 

4. ด้านบริหารทั่วไป 
  การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลชนแดน และโรงเรียนบ้านหนองแดง มีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น  
  1. การด าเนินงานธุรการ 
  2. การรับนักเรียน 
  3. การทัศนศึกษา  
  4. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  ฯลฯ 
 

3. โรงเรียนบ้านดงแขวน 
 1. ด้านบริหารวิชาการ 
 การด าเนินงานด้านบริหารวิชาการ ควบรวมการบริหารจัดการตามนโยบายการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 
 2. ด้านบริหารงานบุคคล 
 การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) มอบหมายดังนี้  
  ๒.๑ นางสิริรินทร์  ก าจาย  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านดงแขวน มอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา และงานธุรการที่เก่ียวข้อง
ของโรงเรียนบ้านดงแขวน 
  ๒.๒ นายศักดิ์ดา  เกษามูล  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงแขวน มอบหมายให้
ปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
  ๒.๓ นายวิเชียร  อยู่แก้ว  พนักงานบริการ ต าแหน่ง ช่างปูน ๓  ให้ปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่
โรงเรียนบ้านดงแขวน และโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 
 3. ด้านบริหารงบประมาณ 
 การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ  ด้านอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนบ้านดงแขวนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม น าไปบริหารจัดการร่วมกับโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) ด้านงบประมาณเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านท่าข้าม ด าเนินการตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ งานการเงินให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านดงแขวน เป็นผู้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน 
และงานพัสดุให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านท่าข้าม เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุให้กับโรงเรียน 
 4. ด้านบริหารทั่วไป 
 การด าเนินงานด้านบริหารทั่วไป ควบรวมการบริหารจัดการตามนโยบายการบริหารงานบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 
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ส่วนที่ 7 
ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ  

 
๑. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นวาระแห่งชาติ และต้องเป็นนโยบาย  
ที่ชัดเจนต่อเนื่อง สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ 

๑.๒ สร้างความเข้าใจกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ให้ตระหนัก รับรู้ นโยบายและแนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๓ ปรับแก้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายเช่น ระเบียบ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น (ในกรณีท่ีนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ประสานด าเนินการต่อหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการ) 

๑.๔ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑.๕ สร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นการด าเนินการกระตุ้นและช่วยเหลือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีความเข้มแข็งในการด าเนินการ เช่น ประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การให้รางวัลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

๑.๖ สนับสนุนงบประมาณ/วิชาการ การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการด 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 
๒.8 กระตุ้น ช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได ้
๒.9 ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย 
๒.10 ด าเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล 
2.11 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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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 ................................................................................................................ ............................... 
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โครงการ (Project)   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
สนองกลยุทธ์ สพป. (   ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

(   ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(   ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

นโยบาย/ตัวชี้วัดที ่  นโยบาย ฉ4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทรศัพท์  08-6201-9979 
ลักษณะโครงการ (  )  ใหม่   (  /  )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายการศึกษา 
ให้กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น การ
ขาดครู เป็นต้น นโยบายดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กระบวนการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบและระบบ ICT และ DLIT ลดปัญหาการขาดครูและความเลื่อมล้ าทาง
การศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนยังไม่พัฒนาขึ้น ด้วยปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการบริหารจัด
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินตามนโยบายดังกล่าว  โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยจัดการการศึกษา มีโรงเรียน
ทั้งหมด จ านวน 151 โรงเรียน  ในจ านวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา (โรงเรียนขนาดเล็ก)  
จ านวน 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61  จากนโยบายและสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้
จัดท าโครงการสร้างเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการสนับสนุน 
สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Purpose) 
โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งประสบปัญหาหลายด้านดังนี้  
 ด้านการการมีส่วนร่วม ประชากรในพ้ืนที่มีฐานะยากจน ท าให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรช่วย

สนับสนุนการจัดการศึกษา การขาดการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย
การศึกษาอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ด้านโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบทของการคมนาคมที่สะดวกข้ึน ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายนักเรียนติดตามผู้ปกครอง การศึกษาไม่ต่อเนื่อง ปัญหา
เด็กออกกลางคัน เป็นต้น 
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ด้านคุณภาพการศึกษา ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากจ านวน
นักเรียนน้อยในแต่ละชั้นเรียน ครูสอนไม่เต็มเวลา เพราะมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก การขาด
แคลนครู  ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญและ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ ากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่สูงขึ้นและพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เป็นต้น  

 

3. วัตถุประสงค์ (Objective) 
3.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 

 ในแต่ละรูปแบบ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3.2 เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือและร่วมมือกันในการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 

ก้าวสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ 
 3.4   เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา  

4. เป้าหมาย (Goal)  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 92 โรงเรียน  
        4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 4.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 4.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กใช้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ  
 4.2.4 โรงเรียนขนาดเล็กนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา หรืออย่าใดอย่างหนึ่ง 

5. ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 
5.1 ผลผลิต (Output) โรงเรยีนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ผลลัพท ์(Outcome) นักเรียนได้ศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.3 ผลกระทบ (Impact) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับเป็นที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญ (Key activities)  
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ 

6.1.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัด 
6.1.2 โรงเรียนจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

6.2 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนากลุ่มพัฒนาคุณภาพให้เข้มแข็ง  
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6.3 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้  
6.4 การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
6.5 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
6.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2 รอบ  
 (1) โรงเรียนและกลุ่มพัฒนาคุณภาพเป้าหมาย (2) โรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 
6.7 น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาปรับปรุงแก้ไขและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

 
7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Practice Calendar) 
 

  
ที ่

 
กิจกรรม 

(ยกมาจากข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน
รูปแบบต่างๆ 
      1.1 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
      1.2 โรงเรียนจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์

2 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก
ต้นแบบในรูปแบบต่างๆ 

             พสกร ทวีทรัพย ์

3 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

             พสกร ทวีทรัพย ์

4 การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์

5 การคัดเลือกโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี 2559 

             พสกร ทวีทรัพย ์

6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย ์
ธงชัย วงค์กาอินทร์ 

7 น าผลการนิเทศ ฯ มาปรับปรุง
แก้ไข 

             พสกร ทวีทรัพย ์

 
 
 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

49 
 

8. งบประมาณ (Budjet)      
แหล่งงบประมาณ  () งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)  46,410 บาท 

(   ) สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ......................................................... บาท 
(   ) หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ...........................................บาท 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน - บาท 
ค่าใช้สอย 10,010 บาท 
วัสดุ 36,400 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. ส่งเสริม สนบัสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน
รูปแบบตา่งๆ 

2.1 การประชุมชี้แจงนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก  ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2 จัดท าแผนบริหารฯ จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดท าแผนบริหารฯ 10 เล่ม (100×10) 

1,000 
 
- 

 
 
 

  
 
 
 

 
1,000 

 

2. สนับสนนุงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบในแต่ละ
รูปแบบ ดังนี ้
3.1 รูปแบบเรียนรวม 2 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 
3.2  รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา 2 โรงเรียนๆ ละ 

 3,000 บาท 
     3.4   พัฒนากลุ่มพฒันาคณุภาพฯ ให้เข้มแข็ง จ านวน  
             3 กลุ่มๆ ละ  5,000 บาท 

21,000   
 

 
 

- 
6,000 
 

 15,000 

3.  สนับสนนุงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิีปฏิบตัิ 
ที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้  
จ านวน 3 โรงเรียนๆละ 3,000 บาท  

9,000   
 
 

 
 

9,000 
4.  การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- เอกสารแบบนวัตกรรม (100 x 10 ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25) 

1,500 
 

  
 

1,000 
500 

 

5. การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  -    
6.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานโรงเรียนขนาดเล็กตาม

แผนบริหารจัดการ และรายงานผลการด าเนนิงาน  
- ค่าชดเชยน้ ามนั (800×8) 
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (120×6×8) 
- สรุปและรายงานผลจ านวน 20 เล่ม (150×10) 

13,660  
 
 

 

 
 
 

5,760 
1,500 

 

 
 

6,400 
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7. การประชุมแก้ปัญหาจากการนิเทศ ติดตาม ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25) 

250  250  

รวมงบประมาณ 46,410  10,010 36,400 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
9. การประเมินผล (Evaluation) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

8. 1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมี
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ด าเนินการตามแผนของโรงเรียน  
9. 2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
10. 3. โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหาร
จัดการรูปแบบต่างๆที่เป็นแบบอย่างได้ 
11.  

นิเทศก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และการรายงานผล 
 
การคัดเลือกและการประเมิน 
 
การคัดเลือกและการประเมิน 

แบบรายงาน 
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกและ
ประกาศผล 
แบบคัดเลือก 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการมากข้ึน และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
 

 

(ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางนวลลออ  เงินเมย)  

             ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

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

 (นายธวัช   กงเติม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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   ที่ ศธ 04106/340                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                       เพชรบูรณ์ เขต 1  
                                                                       ถนนสายสระบุรี – หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67000 

                                                              22    มกราคม 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 26 /2559  จ านวน  1  ชุด 

                 ดว้ย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา ว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดควรควบรวมได้ และโรงเรียนใดควรคงอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
นักเรียนตั้งแต ่ 20 คนลงมา  
                  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็ก บรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

                  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
                                                        ขอแสดงความนับถือ 
                               

                        
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.056737083 ต่อ 24 
โทรสาร 056737075 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   26  /2559 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 
…………………………………………… 

                        ด้วยต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง และไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้การ
บริหารราชการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  

                        ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการ
รักษาการ ในต าแหน่ง จ านวน 3 ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 

                         สั่ง  ณ  วันที่  22   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
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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. นางสาวนงคราญ   ทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
3. นางพับพึง   ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
4. นางขวัญนภา  จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
5. นางเบญจมาศ  บัวระพา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
6. นางอารีวรรณ  ติณเวส  เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
7. นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างานและเลขานุการ    
8. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ   
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