
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ ๓๓ / ๒๕๕๙ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการยกระดับคุณภาพ 

โรงเรียนขนาดเล็ก  
 ประจ าปี ๒๕๕๙



 
 

ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริม            
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับประชำกรวัยเรียนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและมีคุณภำพ ในปี 2559 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือลดควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จึงจัดโครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก และยกระดับ
คุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด   

รำยงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แสดงสำระส ำคัญของโครงกำร           
กำรด ำเนินงำนของโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูล       
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำต่อไป  

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                   หน้ำ 
 

บทที่  ๑  สาระส าคัญของโครงการ        1 
         หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ           1    
        วัตถุประสงค์             1 
         เป้ำหมำย             2 

          กิจกรรมที่ส ำคัญ         2 
        ผลที่คำดว่ำจะได้รับ        3 

บทที่  ๒  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง         4 
  ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร       4 
  นโยบำย กระทรวงศึกษำธิกำร       5 
  นโยบำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)      9 
  กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 10 
  โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)       11 
  กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     11 
บทที่  3  การด าเนินงานของโครงการ           14 
             ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน           14 

        กำรคัดเลือกโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)       17 
             งบประมำณ            17 
บทที่  4 ผลการด าเนินงาน                19 

   แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปี 2559    19 
   กำรบริกำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก รูปแบบต่ำงๆ     19 
 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก    21 
 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโรงเรียนขนำดเล็ก    22 
 กำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 28 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)    28 

บทที่  5  สรุปผลและข้อเสนอแนะ        29 
        สรุปผลกำรด ำเนินงำน        29 
        ปัญหำและอุปสรรค         31 
        ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไขปรับปรุง     31 
ภาคผนวก           32 
        โครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก     33 

       เอกสำรทำงรำชกำร                 38 
               ภำพกิจกรรม         54 
        เปรียบเทียบผลกำรสอบ O-NET พ.ศ.2557-2558     61            
        คณะผู้จัดท ำ         65 
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บทท่ี ๑ 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายการศึกษา 

ให้กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น การขาดครู เป็นต้น 
นโยบายดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กระบวนการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างจริงจัง
และเต็มรูปแบบและระบบ ICT และ DLIT ลดปัญหาการขาดครูและความเลื่อมล้้าทางการศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาล        
ได้ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่ พัฒนาขึ้น       
ด้วยปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการ     
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และด้าเนินตามนโยบายดังกล่าว  โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยจัดการการศึกษา มีโรงเรียน
ทั้งหมด จ้านวน 151 โรงเรียน  ในจ้านวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมา (โรงเรียนขนาดเล็ก)  
จ้านวน 95 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62  จากนโยบายและสภาพปัญหาดังกล่าว ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักถึงความส้าคัญ ความจ้าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารจัดการรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้จัดท้าโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก้าหนดวิธีการด้าเนินการสนับสนุน สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ          
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ  

โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งประสบปัญหาหลายด้านดังนี้  
 ด้านการการมีส่วนร่วม ประชากรในพ้ืนที่มีฐานะยากจน ท้าให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรช่วย

สนับสนุนการจัดการศึกษา การขาดการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย
การศึกษาอ่ืนๆ ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ด้านโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบทของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโน้มลดลง        
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายนักเรียนติดตามผู้ปกครอง การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
ปัญหาเด็กออกกลางคัน เป็นต้น 

ด้านคุณภาพการศึกษา ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น เนื่องจากจ้านวน
นักเรียนน้อยในแต่ละชั้นเรียน ครูสอนไม่เต็มเวลา เพราะมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ้านวนมาก        
การขาดแคลนครู  ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญและ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ้ากัด ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงขึ้นและพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เป็นต้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ 

 ในแต่ละรูปแบบ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3.2 เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็ก รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือและร่วมมือกันในการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มวีิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 

ก้าวสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ 
 3.4   เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก          
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา  

 
4. เป้าหมาย   
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
    4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จ้านวน 95 โรงเรียน  
         4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
    4.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่ง เสริม สนับส นุน             
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
    4.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กใช้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ            
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
    4.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  
    4.2.4 โรงเรียนขนาดเล็กมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก          
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
5. กิจกรรมท่ีส าคัญ  
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ 
  5.1.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัด 
  5.1.2 โรงเรียนจัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 5.2 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนากลุ่มพัฒนาคุณภาพให้เข้มแข็ง  
 5.3 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้  
 5.4 การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 5.5 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี 2559  
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 5.6 นิเทศ ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 2 รอบ  
  5.6.1  โรงเรียนและกลุ่มพัฒนาคุณภาพเป้าหมาย  
  5.6.2  โรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 
 5.7 น้าผลการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม มาปรับปรุงแก้ไขและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการต่อไป 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความพร้อม       
ในการบริหารจัดการมากขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

บทท่ี  2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จ้านวน  6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบการประเมิน การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  4. การผลิตพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ   
ของการพัฒนาประเทศ  5. ICT เพ่ือการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายส้าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส้าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายส้าคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะท้าให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 
1 ปี จะให้มีครูประจ้าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะท้าให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การด้าเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวใช้กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสามารถศึกษาได้จากยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้  

 

1. ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

 
 

2. นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ.2558  

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายการศึกษา 
ให้กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น การขาดครู เป็นต้น 
นโยบายดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กระบวนการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างจริงจัง
และเต็มรูปแบบและระบบ ICT และ DLIT ลดปัญหาการขาดครูและความเลื่อมล้้าทางการศึกษา ที่ผ่านมารัฐบาลได้
ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่พัฒนาขึ้น         
ด้วยปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ.2559  
ไทยรัฐ - เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิด     

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรง ประจ้าปี 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า ภายใต้หัวข้อ 
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยากับโรงเรียนประชารัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ” 
ถึง 11 ยุทธศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาชาติ ทีมการศึกษา ขอน้าเสนอบางช่วงบางตอน      
ของการปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ช่องโหว่ จุดบอด ตลอดจนแนวทาง  
การแก้ ไ ข  พร้ อมก้ าหนดระยะ เ วลา ในการ เห็ นผลสั มฤทธิ์ ขอ งทั้ ง  11 ยุ ทธศาสตร์ อย่ า งชั ด เจน                         
ซึ่งหน้าจะเป็นประโยชน์ต่องานการศึกษาชาติ  

 

1 ปี เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษา และคุณภาพเท่าเทียม  
“...ภายในปี 2560 เราจะท้าให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีเวลา       

น้อยเหลือเกิน พอถึงตอนจะท้านี่ล่ะ มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน เช่น อัตราเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา    
ของไทยเข้าเรียน 96% นั่นแปลว่า เด็กที่เข้า ป.1 ของไทยหายไป 4% ศธ.ต้องหาว่าเด็กกลุ่มนี้หายไปไหน      
วันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน แล้วจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาถูก  

...การจัดการศึกษา 15 ปีไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกให้ผมดูว่า 
ที่ว่าเรียนฟรีนั้น มันไม่ฟรีจริง มีการเก็บเงินกันอยู่ ผมตรวจสอบข้อมูลพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนน้าค่าจัดการเรียน
การสอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค ท้าให้เงินตัวนี้ไปไม่ถึงเด็ก จากนี้ไป สพฐ.ต้องค้านวณค่าสาธารณูปโภค          
แยกมาให้ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนเอาเงินอุดหนุนรายหัวไปใช้กับเด็กให้มากท่ีสุด ไม่ใช่จ่ายค่าไฟค่าน้้า เพราะ     ไม่
มีที่ไหนเขาท้ากัน นอกจากนี้ ผมจะเน้นให้ ศธ.ดูแลเด็กพิเศษอีกด้วย ส่วนเรื่องของคุณภาพนั้น เรามีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ต่อจากนี้จะเร่งด้าเนินการ DLIT คือการเอาไอทีเข้ามาใช้ในการศึกษา นายกฯ   
สั่งให้กระทรวงไอซีทีวางระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศให้เสร็จภายในปี 60 ความเร็วเท่ากับกรุงเทพฯ 

 
 ปี 2560 ปรับการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ  
...ผมได้มอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด้าเนินการเรื่อง ข้อสอบต้องสะท้อน          

การเรียนการสอน และต้องจัดท้า Item Card คือ ค้าอธิบายข้อสอบแต่ละข้อ ว่าผิดถูกเพราะอะไร ต้องมีทุกข้อ 
ทีมออกข้อสอบต้องละเอียดมากกว่าเดิม เพราะ Item Card จะมีประโยชน์มาก รู้ว่าผิดถูกเพราะอะไร ส่วนสิ่งที่ 
สพฐ. ต้องท้า คือมีแนวทางออกข้อสอบของตัวเอง เพ่ือที่ สทศ.จะได้เห็น และออกข้อสอบให้ตรงกับที่นักเรียน      
ได้เรียนมาจริงๆ  

 

ปี 2560 ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
...ศธ.เรามีบ้านพักครูทั้งหมด 44,000 หลัง ในจ้านวนดังกล่าวเป็นบ้านพักสภาพดี ไม่ต้องซ่อม     

27,000 หลัง ที่ต้องซ่อม 12,900 หลัง ขณะนี้ได้ซ่อมไปแล้ว 2,300 หลัง ที่เหลือจะซ่อมให้เสร็จภายในปี 
2561 แต่นายกฯใจร้อน บอกให้ท้าให้เสร็จภายในปี 2560 จัดงบฯ ให้ซ่อมหลังละ 200,000 บาท  
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1 ปี ครูครบตามเกณฑ์/2 ปี ครูประจ าชั้นครบทุกห้อง/5–10 ปี ครูตรงสาขา  
...หากเราจะท้าส่วนนี้ให้ได้จะต้องแก้ใน 6 เรื่อง เริ่มจาก  
 1.การ ปรับเกณฑ์การคิดอัตราก้าลัง ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 2.มีการ เกลี่ยอัตราก้าลัง โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก  
 3. ต้องมีการ ย้ายและบรรจุทดแทนครูที่เกษียณ อายุให้ทันในเดือนตุลาคม  
 4.ต้อง จ้างครูให้ตรงกับสาขา ที่ขาดแคลน  
 5.มีการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 6.ทบทวนการเปิดโรงเรียนขยายโอกาส แต่ไม่ต้องตกใจ ถ้าอยู่ห่างไกลเราไม่ยุ่ง ขั้นตอนการลด

โรงเรียนขนาดเล็ก เรามีแผนหมดแล้ว  
 

2 ปี เด็กท่องจ าในสิ่งท่ีควรจ า คิดวิเคราะห์ และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ...เรื่องที่ต้องสอนให้ท่องจ้า เช่น สูตรคูณ อาขยาน แต่ท่องแล้วเอาไปใช้เป็นหรือไม่ ตรงนี้คือสิ่งที่          

ครูต้องสอนเขา จะมาปล่อยให้เด็กท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเหมือนที่ผ่านมาทุกเรื่อง ไม่ได้ ซึ่งตรงกับที่ไทยรัฐ
วิทยาท้า ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องท่ีพูดง่ายแต่ท้ายากตรงที่ครูต้องมีเทคนิค แต่ยังไงก็ต้องท้าให้ได้  

 

3 ปี นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
...จะเร่งด้าเนินการใน 5 เรื่อง 1.สร้างแรงจูงใจ 2.จัดท้าแอพพลิเคชั่น 3.พัฒนาครูภาษาอังกฤษ         

ผ่าน Boot Camp 4.ปรับชั่วโมงเรียน ปรับตารางสอนใหม่ 5.สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ของเดิมเราสอน
ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 คาบ แต่ของใหม่ภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมงเราใช้ 5 รูปแบบ ชั่วโมงที่ 1 ให้เด็กรู้จัก
ใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ ชั่วโมงที่  2 เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน อีกชั่วโมงเป็นเรื่องแกรมม่า         
อีกชั่วโมงให้เด็กรู้ค้าศัพท์ อีกชั่วโมงจะเป็นช่วงซ่อมเสริม จะเริ่มทดลองใช้ในเทอม 2 ขอโรงเรียนอย่าก้าหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กพูดกันถูกผิดทั้งโรงเรียน แต่ครูเงียบ อย่าให้เป็นแบบนั้น  

 

5 ปี ส่งเสริมครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี  
...ขณะนี้ก้าลังก้าหนดแผนผลิตครู 10 ปี แผนตัวนี้จะต้องออกมาอย่างเห็นได้ชัดว่าผลิตอย่างไร ลงที่ไหน 

เราก้าลังแก้ตัวนี้ใหม่ และต้องเสร็จภายในปีนี้ ด้านการพัฒนาครู แนวทางเดิมก็มักจะท้าตามหลักสูตรเดิม
เหมือนกันทุกปี อบรมแต่ละครั้งก็แจกกระเป๋าอยู่นั่น ต่อไปนี้ผมห้ามแจก ครูที่มาสัมมนาให้เตรียมถุงไปใส่ ของเอง 
จากที่ผมดูเงินที่ใช้ในการสัมมนา เฉพาะ สพฐ. อบรมความรู้ครูเป็นหลักหมื่นล้าน ผมจะท้าประโยชน์จาก         
เงินหมื่นล้านนี่ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีกว่า การอบรมตามแนวทางเดิมบางคนอยู่ใกล้สนามกอล์ฟ     
ก็ไปตีกอล์ฟ บางคนก็ไปไหนก็ไม่รู้ มันก็เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง แต่ของใหม่ ครูจะรู้ตารางการอบรมล่วงหน้า    
ทั้งปี ปิดเทอมตุลาคมจะมีก่ีเรื่อง เมษายนจะมีก่ีเรื่อง จะวางตารางให้ชัดเจน  

 

5 ปี สอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน  
...นี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยวิทย์-คณิต PISA เราอยู่ที่ 50 จาก 65 ประเทศ คะแนนโอเคพอถูไถ 

แต่อันดับยังแข่งเขาไม่ได้ ไทยมีหน่วยงานที่ท้าสะเต็มอยู่ 7 หน่วยงาน ไทยเก่งมากเพราะต่างคนต่างท้า ไม่มี
ประเทศไหนในโลกที่เก่งเท่าไทยอีกแล้ว ดังนั้น เราต้องคิดให้เหมือนกันก่อน ซึ่งขณะนี้ก็พอไปได้แล้ว เป้าหมาย    
สะเต็มปีนี้ จะท้าใหม่ทั้งหมด 2,250 โรง รวมของเดิมจะเป็น 2,495 โรงเรียน  
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10 ปี ผลิตคนตรงความต้องการประเทศ  
...เราต้องทราบ demand size ก่อน เราท้าประชารัฐ ในคณะ E2 เอกชนจะท้าโปรแกรมมาเพ่ือส้ารวจ 

demand size ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ศธ.จะให้สถานศึกษา       
เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตาม demand size ภายใน 10 ปี ต้อง re–profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษา      
อยู่ ในมือพอก้าหนดได้  แต่ อุดมศึกษายัง เหนื่อย ผมจะใช้งบประมาณเป็นตัวบีบ ถ้าคุณผลิตสาขาที่                   
ตรงตามความต้องการผมให้คุณได้ ถ้าไม่งั้นผมไม่ให้  

 

ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
...เราจะมี โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเรามีตัวอย่างเยอะ มีอยู่แล้ว เราจะท้าต่อไปอย่างเข้มข้น มี โมเดล         

ยุวเสถียรคุณ เป็นหลัก ลูกเสือเนตรนารี ก็เป็นส่วนหนึ่ง รวมไปถึงกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ หรือแม้แต่
กิจกรรม ธนาคารขยะ หรือ โรงเรียนโตไปไม่โกง เป็นต้น  

 

แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
...ผมจะไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในการโยกย้าย ประเภทคิดกิโลละแสนจะต้องหมดไป โดยผมเห็นจังหวัด

ขอนแก่นมีการตั้งไลน์แอพพลิเคชั่นในกลุ่มครู มีการส่งข้อมูลแจ้งถึงกันว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ได้มีการโยกย้ายครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาเป็นไปตามระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ หากครูคนใด
ได้ย้ายเพราะเสียเงินเสียทองให้แจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดได้            
โดยมี   เบอร์โทร.ไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ดี และอยากให้จังหวัดอ่ืนๆ ท้าเหมือนขอนแก่นโมเดลนี้    
ส่วนปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจการลงโทษ หรือแม้แต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ผมเอาจริง 
ผมต้องโหดร้ายกับคนที่ท้าไม่ดี นี่คือการแก้ปัญหาทุจริต ผมต้องรื้อ ก.ค.ศ. รวมถึงนิติกรต้องถูกเพ่งเล็ งทั้งหมด    
ว่ามีการรับเงินเพ่ือซื้อเวลาหรือไม่ หากยังปล่อยไปแบบนี้อีกคนดีก็จะหมดแรง เพราะเห็นคนไม่ดีเดินอยู่           
เป็นนายเขาไปอีก แล้วจะมีอะไรไปสู่เด็กได้อีก...”.     
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3. นโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่
จ้านวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 จะเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจ้านวน
นักเรียนต่้ากว่า 20 คน จ้านวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการส้าหรับ
โรงเรียนที่มีจ้านวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป โดยแนวทางด้าเนินการที่ส้าคัญ คือ ได้ประสานภาคเอกชน
ตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดท้าแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดท้าข้อมูลโรงเรียนเพ่ือ            
ใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จ้านวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้           
ชื่อโครงการว่า “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็ก มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียน      
ขนาดเล็กอ่ืนๆ ใกล้เคียง 
 รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย          
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนต่้ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งมีอยู่จ้านวน       
827 โรงเรียน เพื่อน้านักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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ได้คัดเลือกไว้กว่า 300 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในจ้านวนดังกล่าว ที่จะต้องได้รับการพัฒนา     
ทั้งทางด้านกายภาพและด้านวิชาการ ให้มีศักยภาพรองรับนักเรียนและครูจ้านวน 21 คน จากโรงเรียน          
บ้านคลองหนึ่ง (เทวกุลอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว  จึงได้มอบให้ สพฐ.         
จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มแรก จ้านวน 421 โรงเรียน ให้สามารถย้ายเด็ก       
มาเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีกจ้านวน         
406 โรงเรียน จะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวย้้าให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน      
พร้อมให้เหตุผลที่จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก โดยขอให้ทุกคนนึกถึงอนาคตของลูกหล าน    
เป็นหลัก ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างเต็มก้าลัง
ความสามารถ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากพวกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เมื่อได้อยู่ใน      
ดินที่ดีและได้รับการดูแลอย่างดีด้วย ก็จะช่วยให้เติบโตเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้เมล็ดพันธุ์นั้น 
จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ขาดการดูแล ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เช่นเดียวกับลูกหลานของเรา หากได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อม ก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า สพฐ.จะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 
2559 ซึ่งได้รับจ้านวน 3,800 ล้านบาท เพ่ือเร่งด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยในส่วนของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กรองรับนักเรียนจากโรงเรียน             
บ้านคลองหนึ่งฯ ยังมีความขาดแคลนทั้งในด้านกายภาพและด้านวิชาการหลายส่วน อาทิ ห้องเรียน ICT,     
บ้านพักครู, โดมลานกีฬา รวมทั้งต้องปรับปรุงที่จอดรถ โรงอาหาร และอาคารเรียนด้วย ส่วนด้านวิชาการ         
จะด้าเนินการเกลี่ยอัตราก้าลัง เพ่ือให้ได้ครูใหม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะเร่งพัฒนาครูเดิมให้มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น   
(ท่ีมา:ข่าวส้านักงานรัฐมนตรี 377/2559 http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/377.html) 
 
4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบนโยบาย ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้  
 1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูครบชั้น  และมีจ้านวนนักเรียนต่อห้องเหมาะสมต่อ           
การจัดการเรียนการสอนด้วยการควบคุมโรงเรียน  เว้นแต่โรงเรียนที่มีที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจ้ากัด 
(ห่างไกล/พื้นท่ีสูง/เกาะ) และโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง   โดยไม่มีการยุบเลิก 
 2. สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
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5. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) หมายถึง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต่าง ๆ 
เกิดความสนใจในการมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยเอกลักษณ์ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน หมายถึงเป็นโรงเรียน   
ที่มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาที่ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะมาเรียน หรือส่งบุตรหลานมาเรียน 
 

 
 
6. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด้าเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก             
ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง         
โดยมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานใช้ทรัพยากร              
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ประสบผลส้าเร็จจนได้รับการชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้อง ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
จึงได้ด้า เนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2557 เป็นต้นมา                  
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ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ      
ที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559  ตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559   ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559         
โดยก้าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้  
 1 ด้านการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (20 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   1.2 มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
   1.3 มีการด้าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
   1.4 มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
   1.5 มีการติดตาม ประเมินผล รายงานผลเพื่อน้าไปปรับปรุงพัฒนา 
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 
  ด้านที่ 3 ผลส้าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม 
 2 ด้านโอกาสทางการศึกษา (30 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
   1.2 มีการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่นักเรียน 
   1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือน้าไปปรับปรุงพัฒนา
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  ด้านที่ 3 ผลส้าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 3 ด้านคุณภาพการศึกษา (30 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   1.2 มีการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างคุณภาพการศึกษา         
แก่นักเรียน 
   1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างคุณภาพการศึกษาเพ่ือน้าไปปรับปรุงพัฒนา 
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณภาพการศึกษา 
  ด้านที่ 3 ผลส้าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส้าเร็จเชิงประจักษ์ในเรื่องคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
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  จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังกล่าว ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้น้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน    
ขนาดเล็กด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้น้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาเป็นเกณฑ์ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียน        
ในสังกัดส้ านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ถือปฏิบัติ  และใช้ เป็น เกณฑ์                   
ในการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามหนังสือส้านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ที่ ศธ 04106/1116 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559          
เป็นต้นมา 
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บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก้าหนดวิธีการด้าเนินการสนับสนุน สร้างเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมายของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ด้าเนินการดังนี้  

 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินการโครงการนกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมส้าคัญดังนี้  
  1 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ 
    1.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
    1.2 โรงเรียนจัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนากลุ่มพัฒนาคุณภาพให้เข้มแข็ง  
  3 สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถเป็นแบบอย่างได้  
  4 การส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  5 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี 2559  
  6 นิเทศ ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กจ้านวน 2 รอบ  
    6.1  โรงเรียนและกลุ่มพัฒนาคุณภาพเป้าหมาย  
    6.2  โรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 
  7 น้าผลการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม มาปรับปรุงแก้ไขและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการต่อไป 
 

 เพ่ือเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   โดยมีกระบวนการด้าเนินการดังนี้  
 

1.1   การวางแผนการด าเนินงาน   
  1.1.1 ศึกษาแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน   
    1.1.2  การประชุมผู้บริหารส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการส้านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้อ้านวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้อ้านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนด       
กรอบแนวทาง ทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดท้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
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    1.1.3  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปี พ.ศ. 2559  ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
    1.1.4  การจัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปี พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นแนวทาง    
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล้กในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
 

1.2  การด าเนินการตามแผน   
 1.2.1 ประชุมผู้อ้านวยการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือชี้แจงแนวทางด้าเนินงานและก้าหนดรูปแบบ

การด้าเนินงานร่วมกัน 
 1.2.2 แต่งตั้งคณะท้างานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ทีม ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดท้าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
2) คณะกรรมการนิเทศ ก้ากับ ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

  1.2.3 โรงเรียนและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 
 1.2.4 รวบรวมจัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2559 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  1.2.5 ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยได้ก้าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน จ้านวน 4 รูปแบบ ดังนี้ 
        รูปแบบที่ 1  การบริหารจัดการแบบเรียนรวม 

        1.1  โรงเรียนหลัก มีโรงเรียนเรียนรวม 3 โรงเรียน  
 รูปแบบที่ 2  เรียนรวมร่วมพัฒนา 
       2.1  ร่วมพัฒนาสองโรงเรียน 
 รูปแบบที่ 3  การจัดการเรียนรู้แบบเอกเทศ (จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง)   
 รูปแบบที่ 4  กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก       

  1.2.6  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 6.1  จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน    

     6.2  จัดสรรค่าพาหนะโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม  
   6.3  จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   6.4  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   6.5  การขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรม 

 1.2.7 การด้าเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
   7.1 การคัดเลือกโรงเรียนดีใกล้บ้าน  (แม่เหล็ก) 
   7.2 การควบรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
   7.3 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
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1.3  การก ากับ ติดตามและประเมินผล  
ก้ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนรวมและรูปแบบอ่ืนๆ โดย Area Based 

ตามโครงสร้างการบริหารพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ก้ากับ
ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย รองผู้ อ้านวยการส้านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบ ผู้แทนผู้อ้านวยการสถานศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล            
การจัดการศึกษา ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพตามความจ้าเป็นและความต้องการ
ของรูปแบบ และก้าหนดวันเวลา การนิเทศ ก้ากับติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  จ้านวน            
8 โรงเรียน โดยเลือกสุ่มโรงเรียนจากองค์ประกอบและบริบทหลายๆด้าน เช่น โรงเรียนที่จะบริหารจัดการ          
ในปีนั้นๆ โรงเรียนหลังของการมาเรียนรวม โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนที่จะจัดการสอนแบบเอกเทศ  

 

1.4  การปรับปรุงแก้ไข  
น้าผลจากการก้ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก น้าเสนอ

ผู้บังคับบัญชา ปรึกษาหารือจากการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติ
และก้าหนดแนวทางการด้าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งส่งเสริม การรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอน   
แบบเอกเทศ ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
2.  ขั้นตอนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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3. การคัดเลือกโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
 

 
 
4.  งบประมาณ 
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 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. ส่งเสริม สนบัสนุน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน
รูปแบบตา่งๆ 

2.1 การประชุมชี้แจงนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก  ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

    2.2 จัดท้าแผนบริหารฯ จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดท้าแผนบริหารฯ 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 จ้านวน  
             3 กลุ่มๆ ละ  5,000 บาท 

21,000   
 

 
 

- 
6,000 
 

 15,000 

3.  สนับสนนุงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิีปฏิบตัิ 
ที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้  
จ้านวน 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 ก้ากับ ติดตาม การด้าเนนิงานโรงเรียนขนาดเล็กตาม

แผนบริหารจัดการ และรายงานผลการด้าเนนิงาน  
- ค่าชดเชยน้้ามนั (800×8) 
- เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ (120×6×8) 
- สรุปและรายงานผลจ้านวน 20 เล่ม (150×10) 

13,660  
 
 

 

 
 
 

5,760 
1,500 

 
 

6,400 
 

7. การประชุมแก้ปัญหาจากการนิเทศ ติดตาม ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x25) 

250  250  

รวมงบประมาณ 46,410  10,010 36,400 

 
 
 



๑๙ 
 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีผลการด้าเนินงานดังนี้  
 

 1. แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559 
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กประจ้าปี 2559 ตามบริบทของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ้านวน 1 เล่ม เพ่ือใช้บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปีการศึกษา 2559 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
ในการรวม/เลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การด้าเนินการกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การส่งเสริมสนับสนุน 
การนิเทศ ก้ากับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  

   
 

 2. การบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบต่างๆ 
  2.1 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2559-2564  โดยการเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไม่มีนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด
ที่บริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าว คือ โรงเรียนบ้านคลองขุด ต้าบลชอนไพร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยมีโรงเรียนบ้านชอนไพร เป็นโรงเรียนหลักในการดูแล 
   
 
 



๒๐ 
 

  2.2 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2559-2564  โดยการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ในปีการศึกษา 2559     
ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่บริหารจัดการด้วยวิธีดังกล่าว จ้านวน 4 โรงเรียน  และโรงเรียนที่มีความพร้อม               
ให้เข้าสู่การบริหารจัดการอีก 1 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่             
7 / 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 มีมติเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 

ที่ 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม 
ระยะ 
ทาง 
(กม.)  

หมายเหต ุ

ชื่อโรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ 
ประเภท
โรงเรียน 

จ้านวน
นักเรีย

น 

จ้านวน
ครู 

ชื่อโรงเรียน ต้าบล จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
ครู 

1 
อนุบาลชนแดน 
  

ชนแดน ชนแดน 

ขนาด
กลาง 

509 
  

25 
  

บ้านหนองแดง ชนแดน 12 4 5 
รวม 
ทุกช้ัน 

บ้านซับสีทอง 
พุทธ
บาท 

32 4 3 
รวม 
บางช้ัน 
ป.5-6 

2 บ้านท่าข้าม ท่าข้าม ชนแดน 
ขนาด
กลาง 

460 30 บ้านดงแขวน ท่าข้าม 10 2 5 
รวม 
ทุกช้ัน 

3 บ้านสะเดียง ในเมือง เมืองฯ 
ขนาด
กลาง 

239 19 บ้านไร ่ ในเมือง 19 3 3 
รวม 
ทุกช้ัน 

4 บ้านคลองน้้าคัน ซับเปิบ วังโป่ง 
ขนาด
เล็ก 

70 6 บ้านเชิงชาย ซับเปิบ 19 3 3.5 
รวม 
ทุกช้ัน 

  

 
  2.3 การบริหารจัดการแบบเอกเทศ 
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2559-2564  โดยการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา ในปีการศึกษา 2559 
ส้าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รวม/เลิกสถานศึกษาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559 ที่กล่าวมา ตามข้อ 2.1 -2.2        
จะด้าเนินการจัดการศึกษาแบบเอกเทศ ในปีการศึกษา 2559 จ้านวน 90 โรงเรียน และจะต้องเตรียม       
ความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรี ยนตั้งแต่ 40 คนลงมา เพ่ือบริหารจัดการ               
ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป  
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  2.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
           ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 21 กลุ่ม เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กประสานงานและ
ร่วมกันพัฒนาการด้าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันน้าไปสู่การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ดังนี้  

1. จัดสรรค่าพาหนะโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนไปเรียนรวม  โรงเรียนที่ควบรวม และโรงเรียน         
ที่มีนักเรียนอยู่ห่างไกล จ้านวน 17 โรงเรียน (งบประมาณจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

1.1 โรงเรียนบ้านดง  (โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ควบรวม) 
1.2 โรงเรียนบ้านปากน้้า (โรงเรียนบ้านชอน ควบรวม) 
1.3 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 
1.4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก (โรงเรียนบ้านไร่เหนือ เรียนรวม) 
1.5 โรงเรียนบ้านอมกง  (โรงเรียนบ้านอมชี ควบรวม) 
1.6 โรงเรียนบ้านโคกยาว 
1.7 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง (โรงเรียนบ้านน้้าพุ ควบรวม) 
1.8 โรงเรียนบ้านลาดแค 
1.9 โรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน (โรงเรียนบ้านไทรทอง ควบรวม) 
1.10 โรงเรียนบ้าน กม.28  
1.11 โรงเรียนบ้านระวิง  (โรงเรียนบ้านห้วยไร่) 
1.12 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 
1.13 โรงเรียนบ้านน้้าลัด 
1.14 โรงเรียนบ้านคลองสาร 
1.15 โรงเรียนบ้านชอนไพร (โรงเรียนบ้านคลองขุด เรียนรวม) 
1.16 โรงเรียนอนุบาลชนแดน (โรงเรียนบ้านซับสีทอง และโรงเรียนบ้านหนองแดง เรียนรวม) 
1.17 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) (โรงเรียนบ้านดงแขวน เรียนรวม) 
 

2. จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 21,000 บาท 
  2.1 การบริหารจัดการแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา จ้านวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท  
ได้แก่ (ปัจจุบันไม่ได้เรียนรวมแล้ว) 

   2.1.1 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
   2.1.2 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 
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  2.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 5,000 บาท   
   2.2.1 โรงเรียนบ้านคลองบง (กลุ่มบ้านโคก ดงมูลเหล็ก) 
   2.2.2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (กลุ่มในเมือง) 
   2.2.3  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา (กลุ่มวังชมภู)  

  

 3. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้   
จ้านวน 2 โรงเรียนๆละ 3,000 บาท 
     3.1 โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
     3.2 โรงเรียนบ้านคลองสาร 
  

 4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนขนาดเลก็ตามแผนบริหารจัดการและรายงานผลการด าเนินงาน 
  ด้วย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ขนาดเล็กอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก้าหนดให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท้าแผนบริหารจัดการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก เพ่ือก้าหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ให้โรงเรียน
สามารถพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 เพ่ือเป็นการติดตามการด้าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก ประจ้าปี 2559 คณะกรรมการนิเทศ ก้ากับ ติดตามและรายงานผล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก              
จึงก้าหนดการนิเทศ ก้ากับติดตาม การด้าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 
กันยายน 255 9  โดยการ เลื อก โ ร ง เ รี ยนที่ เ ข้ าสู่ ก ารบริ หารจั ดการ โ ร ง เ รี ยนขนาด เล็ กตามนโยบาย                           
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
โรงเรียนที่จะเข้าสู่การบริหารจัดการ โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ
เอกเทศ ดังนี้  

อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 12 กันยายน 2559 
1. โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้   (โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ) 

   2. โรงเรียนตาดหมอกวิทยา (โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ) 
  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2559 

 1. โรงเรียนบ้านชอนไพร (โรงเรียนหลักของโรงเรียนบ้านคลองขุด)  
 2. โรงเรียนบ้านวังจาน (โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ) 

  อ้าเภอชนแดน วันที่ 15 กันยายน 2559 
1. โรงเรียนบ้านท่าข้าม (โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม : โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)) 

            2. โรงเรียนอนุบาลชนแดน (โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม : โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)) 
    อ้าเภอวังโป่ง วันที่ 16 กันยายน 2559 

1. โรงเรียนบ้านเชิงชาย (โรงเรียนที่จะเรียนรวม ปีการศึกษา 2559 ) 
            2. โรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน ( โรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม) 



๒๓ 
 

การนิเทศ ก้ากับ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ้าปีการศึกษา 2559 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 
ที ่ โรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา หมายเหต ุ

1 โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้ 
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายสมหวัง ช้อนไชย  ครูผู้สอน  3 คน 
ลูกจ้างประจ้า  1 คน  จ้านวนนักเรียน 
45 คน พื้นที่โรงเรียน 8 ไร่ 2 งาน 
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ร่ ม รื่ น  ส ว ย ง า ม           
เป็นระเบียบเรียบร้อย จะต้องด้าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบเอกเทศ ในปี
การศึกษา 2559  เนื่องจากอยู่ห่างจาก
โรงเรียนที่มีความพร้อม (โรงเรียนบ้าน
โป่งหว้า)  ระยะทาง   11 กิโลเมตร     
อยู่ ห่ า งจากบ้ านน้้ า เดื่ อ  ( โ รง เรี ยน     
ขนาดเล็ก) ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ า ย ใ น  ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ได้ใช้
พื้นที่โรงเรียนในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา
บ่อยครั้ง  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในจัดการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีความสุขในการ
ท้างาน 

โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้ มีนักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียนใน
พื้นที่บริการบางส่วนไปเรียนโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนจัดให้มีอาหารกลางวัน     
ให้นักเรียนทุกคนทุกวันโดยมีแม่ครัวจาก
ชุมชนมาประกอบอาหารให้ทุกวัน มีอาคาร
ห้องสมุด และสนามกีฬาบริการให้นักเรียน 
มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
การท้าปุ๋ยจากธรรมชาติ การปลูกไม้ดอก
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้ จัดการศึกษาด้วย
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ควบคู่กับการพัฒนาสมองด้วย
กระบวนการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
นั ก เ รี ย นมี ค ว ามประพฤติ เ รี ย บ ร้ อ ย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 34.65  
NT ด้านภาษา  55.71 
NT ด้านคิดค้านวณ 54.29 
NT ด้านการใช้เหตุผล 68.57 
การอ่าน  อ่านไม่คล่อง 1 คน 
การเขียน  เขียนไม่คล่อง 1 คน  

 

2 โร ง เ รี ยนตาดหมอก
วิทยา   
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายทวีป  กองแสนแก้ว 
ครผูู้สอน 9  คน  
จ้านวนนักเรียน 71 คน 
พื้นที่โรงเรียน 55 ไร่  
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส  
จะต้องเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
เ อ ก เ ท ศ  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  
เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มี
ความพร้อม 7 กม. พื้นที่ติดภูเขาและ
เขื่อนเฉลียงลับและอุทยานแห่งชาติ    
ตาดหมอก 

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภายนอก
และภายในการพัฒนาสถานศึกษาและ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา มีนักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
ส่วนใหญ่ในชุมชน ไปเรียนที่โรงเรียนบ้าน
เฉลี่ยงลับ และบางส่วนโดยรอบมาเรียนที่
โรงเรียนบ้านตาดหมอก  นอกจากนี้อยู่ใกล้
กับโรงเรียนพัชรพิทยาคมซ่ึงเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ้าต้าบล 

โรงเรียนตาดหมอกวิทยา จัดการศึกษาด้วย
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในระดับประถมศึกษา ใช้การ
เรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนสุภาพ
เรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน
เฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 44.10 
NT ด้านภาษา  55.36 
NT ด้านคิดค้านวณ 53.57 
NT ด้านการใช้เหตุผล 46.07 

 การอ่าน/การเขียน ร้อยละ 100 

 

3 โรงเรียนบ้านชอนไพร 
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายประสิทธิ์ ก้อนทองค้า   
ครูผู้สอน  9  คน  นักการภารโรง 1 คน  
จ้านวนนักเรียน 71 คน 
พื้นที่ประมาณ 15 ไร่  

โรงเรียนบ้านชอนไพร ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรภายนอกในการพัฒนา
สถานศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านชอนไพร มีนักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
ส่วนใหญ่ในชุมชน ไปเรียนในโรงเรียน
ต่างๆ ในเมืองเพชรบูรณ์ และโรงเรียน
เอกชนในเมือ ง เพชรบู รณ์  เนื่ อ งจาก       

โรงเรียนบ้านชอนไพร จัดการศึกษาด้วย
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไ ก ล          
ผ่านดาวเทียม ในระดับประถมศึกษา      
ใช้การเรียนการสอนแบบปกติกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 



๒๔ 
 

ที ่ โรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา หมายเหต ุ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขยายโอกาส  และเป็นโรงเรียนหลักของ
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต้าบลชอนไพร 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงอยู่
ระหว่างการเลิกสถานศึกษา ปัจจุบันครู
โรงเรียนบ้านคลองขุด จ้านวน 1 คน   
ครูอัตราจ้าง 1 คน และลูกจ้างประจ้า    
1คน  มาช่วยราชการที่โรงเรียน 
บ้านชอนไพร 

 อยู่ไม่ไกลจากตังอ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์   
มากนัก 

นัก เ รี ยนสุภ าพ เรี ยบ ร้ อ ย ผลสั มฤทธิ์   
ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 38.80  
NT ด้านภาษา  45.71 
NT ด้านคิดค้านวณ 30.81 
NT ด้านการใช้เหตุผล 44.00 
การอ่าน/การเขียน ร้อยละ 100 

4 โรงเรียน 
บ้ านวั งจาน  อ้ า เภอ
เมืองเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
จ.ส.อ.พินิตย์  ก้อนแก้ว   
ครูผู้สอน  5 คน   
นักการภารโรง 1 คน   
จ้านวนนักเรียน 53 คน 
พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพบริบท
พื้นที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีความ
พ ร้ อ ม  9  ก ม .  พื้ น ที่ เ ป็ น ห มู่ บ้ า น
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ด้านอาคารสถานที่และสื่อการเรียน 
ก า ร สอ น  มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  มี ร ะ บ บ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกอาคารเรียน 

โรงเรียนบ้านวังจาน ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ ป กครอ ง  ชุ มชน  อง ค์ก รปกครอ ง        
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภายนอก ในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม           
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านวังจาน มีนักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
บางส่วนในชุมชนไปเรียนในโรงเรียนต่างๆ 
ในเมืองเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนบ้านวังจาน จัดการศึกษาด้วย
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในระดับประถมศึกษา นักเรียน
สุภาพเรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 37.98 
NT ด้านภาษา  66.67 
NT ด้านคิดค้านวณ 51.43 
NT ด้านการใช้เหตุผล 60 
การอ่าน/การเขียน ร้อยละ 100 

 

5 โรงเรียนอนุบาล 
ชนแดน อ้าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายไพรวัลย์  พุทธารัตน์   
ครูผู้สอน  23  คน  จ้านวนนักเรียน 
509 คน พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ 
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ในโครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) มีโรงเรียน
มาเรียนรวม คือ โรงเรียนบ้านหนองแดง 
(รวมทุกชั้นเรียน)และ โรงเรียนบ้าน     
ซับสีทอง (รวมบางชั้นเรียน ป.5 -6) 
สภาพบริบทของโรงเรียนมีความพร้อม
ในทุกด้านทั้งทรัพยากรทางการศึกษา 
ครูและบุคลากร เป็นต้น  จากการนิเทศ
ติ ด ต า ม ดั ง ก ล่ า ว พ บ ว่ า  นั ก เ รี ย น          

โรงเรียนอนุบาลชนแดน ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรภายนอก ในการ
พัฒนาสถานศึกษาและกิจกรรมของ
สถานศึกษา เห็นผลเป็นที่ประจักษ์        
ทั้งทางกายภาพ และคุณภาพ 
 

โรงเรียนอนุบาลชนแดน  มีนักเรียนในเขต
บริการเข้าศึกษา ร้อยละ 100 นักเรียน
บางส่วนในเขตพื้นที่บริการไปเรียนที่
โ ร ง เ รี ย น เ อกชน  ในอ้ า เภอ ชนแดน 
นอกจากนี้  เป็น โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  มีนักเรียน
นอกเขตพื้นที่บริการจ้านวนมากมาเรียนที่
โรงเรียนอนุบาลชนแดน 

โรงเรียนอนุบาลชนแดน จัดการศึกษาด้วย
ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีครู
ครบวิชา ครูครบชั้น มีสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพียงพอ ระบบ ICT และ
ห้องสมุดมีความพร้อม  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 39.60 
NT ด้านภาษา  49.46 
NT ด้านคิดค้านวณ 43.37 
NT ด้านการใช้เหตุผล 50.41 
การอ่าน/การเขียน ร้อยละ 100 

 



๒๕ 
 

ที ่ โรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา หมายเหต ุ
ที่มาเรียนรวมมีความสุขกับการเรียน     
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อน
นักเรียนโรงเรียนหลักเป็นอย่างดี ได้
เรียนกับครูประจ้าวิชา สื่อการเรียนการ
สอนที่มีความพร้อม ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ    ซ่ึงมีผล
การประเมินความพึงพอใจ จ้านวน     
12 คน ความพึงพอใจ  ในภาพรวมของ
การเรียนรวม อยู่ในระดับ พอใจมาก
จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
อยู่ในระดับพอใจ จ้านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 

6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม    
(ท่าข้ามวิทยาคาร)  
อ้าเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายจักรภัทร  ชิตพงศ์   
ครูผู้สอน  27  คน จ้านวนนักเรียน 
460 คน พื้นที่ประมาณ 20 ไร่      
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในโครงการ
โรงเรียนดี ใกล้บ้ าน (แม่ เหล็ก)  เป็น
โรง เรียนหลักของการมา เรียนรวม 
โรงเรียนบ้านดงแขวน (รวมทุกชั้นเรียน)  
สภาพบริบทของโรงเรียน  มีความพร้อม
ในทุกด้าน ทั้งทรัพยากรทางการศึกษา 
ครูและบุคลากร เป็นต้น จากการนิเทศ
ติดตามดังกล่าวพบว่า นักเรียนที่มาเรียน
รวมมีความสุขกับการเรียน มีมนุษย
สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนนักเรียน
โรงเรียนหลักเป็นอย่างดี ได้เรียนกับครู
ประจ้าวิชา สื่อการเรียนการสอนที่มี
ความพร้อม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารจัดการซ่ึงมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ จ้านวน 8 คน ความ    
พึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรวม 
อยู่ ใ น ร ะดั บ  พอ ใจจ้ า นวน  1  คน          
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอยู่ในระดับ
พอใจ จ้านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 75 

โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)  
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภายนอก  
ในการพัฒนาสถานศึกษาและกิจกรรมของ
สถานศึกษา เห็นผลเป็นที่ประจักษ์        
ทั้งทางกายภาพ และคุณภาพ 
 

โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)     
มีนักเรียนในเขตบริการเข้าศึกษา ร้อยละ 
100 นักเรียนบางส่วนในเขตพื้นที่บริการ
ไปเรียนที่โรงเรียนเอกชน ในอ้าเภอชนแดน 
นอกจากนี้   เป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน มีนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการจ้านวนมากมาเรียนที่โรงเรียนบ้าน
ท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) 

โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)  
จัดการศึกษาด้วยครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีครูครบวิชา ครูครบชั้น มีสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ 
ระบบ ICT และห้องสมุดมีความพร้อม  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 47.86 
NT ด้านภาษา  41.83 
NT ด้านคิดค้านวณ 48.10 
NT ด้านการใช้เหตุผล 43.89 
การอ่าน  อ่านไม่ออก 1 คน 
การเขียน เขียนไม่ได้ 3 คน 
การเขียน เขียนไม่คล่อง 11 คน 

 



๒๖ 
 

ที ่ โรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา หมายเหต ุ

7 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 
อ้าเภอวังโป่ง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

รักษาการผู้อ้านวยการ นางสาวสุพัตรา  
อนุแก้ว  ครูผู้สอน  1  คน  
ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจ้า 1 คน 
จ้านวนนักเรียน 17 คนพื้นที่ประมาณ 
8 ไร่สภาพพื้นที่ติดภูเขา มีอาคารเรียน 
3 อาคาร มีสื่ออุปกรณ์การสอน ปัจจุบัน 
นักการภารโรงของโรงเรียน เป็นผู้รับส่ง
นักเรียนบางส่วน จากบ้านมาโรงเรียน 
ข้าราชการครูอาศัยที่บ้านพักครูของ
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านเชิงชายอยู่ใกล้ 
โรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน 3 กิโลเมตร 
และโรงเรียนบ้านซับเปิบ 6 กิโลเมตร     
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจะต้องไป
เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนใกล้เคียง 

โรงเรียนบ้านเชิงชาย ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน อย่างต่อเนื่องตามสภาพบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน ด้ านอาคาร
สถานที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ยังคงเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนบ้านเชิงชาย  

โรงเรียนบ้านเชิงชาย มีนักเรียนในชุมชน
เข้าเรียนร้อยละ 100 แต่ประชากรวัย
เรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ไปเรียนที่โรงเรียน
บ้านซับเปิบและโรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน 
บางส่วนไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนในอ้าเภอ
วั ง โป่ ง  ที่ มี รถรับส่ งนั ก เ รี ยน ในพื้ นที่ 
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน      
ไดร้ับประทานทุกคนทุกชั้น  
 

โรงเรียนบ้านเชิงชาย จัดการศึกษาด้วย
ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนพร้อมใช้งานใน
บางเรื่อง และปัญหานักเรียนน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่องและครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
O-Net ป.6 เท่ากับ 30.14 
NT ด้านภาษา  15.24 
NT ด้านคิดค้านวณ 29.52 
NT ด้านการใช้เหตุผล 20 
การอ่าน  อ่านไม่ออก 0 คน 
การเขียน เขียนไม่ได้ 0 คน 
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

 

8 โร ง เ รี ยนบ้ านคลอง   
น้้าคัน  
อ้าเภอวังโป่ง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
นายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี  
ครูผู้สอน  5  คน   
นักการภารโรง 1 คน   
จ้านวนนักเรียน  70 คน 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
มีความพร้อมในหลายๆด้าน ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน และได้รับอาคารเรียนหลัง
ใหม่ ทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ประสบ
อัคคีภัย สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน และจะเป็นโรงเรียนหลักของการ
มาเรียนรวม โรงเรียนบ้านเชิงชาย 

โรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน ได้รับความ
ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภายนอก
ในการพัฒนาสถานศึกษาและกิจกรรมของ
สถานศึกษา เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
สามารถเห็ นผลเชิ งประจักษ์ทั้ งทา ง
กายภาพ เช่นอาคารสถานที่ ห้องประชุม 
อาคารเรียน สนามกีฬา และด้านคุณภาพ
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้น้าชุมชน มี
ความยินดีให้น้านักเรียนจากโรงเรียนบ้าน
เชิงชายมาเรียนรวมโรงเรียนบ้านคลองน้้า
คัน และก้าชับในเร่ืองของการเดินทางของ
นักเรียนให้ปลอดภัย และดูแลนักเรียน
เสมือนนักเรียนของโรงเรียนบ้าน 
คลองน้้าคัน 

โรงเรียนบ้านเชิงชาย มีนักเรียนในชุมชน
เข้าเรียนร้อยละ 100แต่ประชากรวัยเรียน
บางส่วนในพื้นที่ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านซับ
เปิบและโรงเรียนเอกชนในอ้าเภอวังโป่ง  
ที่มีรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่  โรงเรียน     
จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ทานทุกคน
ทุกชั้น และสวัสดิการนักเรียนหลายๆด้าน 
มีสนามเด็กเล่น และสนามกีฬาส้าหรับ
นักเรียน 

โรงเรียนบ้านคลองน้้าคัน จัดการศึกษาด้วย
ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีสื่อ
และอุ ปกรณ์ ก า ร เรี ย นพร้ อม ใช้ ง าน          
ครูยังไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ทุ ก ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้  ( 44.98)            
โดยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยดังนี ้
O-Net ป.6 เท่ากับ 49.18 
NT ด้านภาษา  30.71 
NT ด้านคิดค้านวณ 25.48 
NT ด้านการใช้เหตุผล 36.9 
การอ่าน  อ่านไม่ออก 0 คน 
การเขียน เขียนไม่ได้ 4 คน 
 

 



๒๗ 
 

 5. การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2559  
  5.1.  ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559 ส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
   5.1.1. โรงเรียนบ้านถ้้าน้าบัง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
   5.1.2. โรงเรียนบ้านคลองสาน  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5.2.  รางวัล โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจ้าปี พ.ศ.2559 ระดับส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา คือ 
   โรงเรียนบ้านถ้้าน้าบัง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  5.3.  รางวัลดี โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559 ระดับโซนเขต
ตรวจราชการ 17  คือ 
                 โรงเรียนบ้านถ้้าน้าบัง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   5.4 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจ้าปี พ.ศ.2559  
ส้าหรับโรงเรียนบ้านถ้้าน้าบัง  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
     5.4.1. จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559 ระดับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ้านวนเงิน 50,000 บาท  

    5.4.2. จัดสรรงบประมาณการประเมินเชิงประจักษ์ระดับประเทศ การคัดเลือกโรงเรียน     
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี พ.ศ.2559 จ้านวนเงิน 50,000 บาท  

 
  6. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  

   ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดได้รับการ
คัดเลือกจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ้านวน 2 โรงเรียน      
โดยได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศส้าหรับค่าก่อสร้าง
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส้าหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนอนุบาลชนแดน จ้านวนเงิ น 
3,900,500 บาท และโรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) จ้านวนเงิน 2,339,300 รวม 6,239,800 บาท  
และ  งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 ส้าหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) งบเงินอุดหนุน        
โรงเรียนละ 3,350,000 บาท  ดังนี้   

ที่ 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนเครื่อข่าย ระยะ 

ทาง 
(กม.) 

หมายเหต ุ
ชื่อโรงเรียน ต้าบล อ้าเภอ ประเภท

โรงเรียน 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
ครู 

ชื่อโรงเรียน ต้าบล จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
ครู 

1 
อนุบาลชนแดน 
  ชนแดน ชนแดน 

 
 
ขนาดกลาง 

509 
  

25 
  

บ้านหนองแดง ชนแดน 12 4 5 รวม 
ทุกชัน้ 

บ้านซับสีทอง พุทธบาท 32 4 3 
รวม 
บางชั้น  

2 บ้านท่าข้าม ท่าข้าม ชนแดน ขนาดกลาง 460 30 บ้านดงแขวน ท่าข้าม 10 2 5 รวม 
ทุกชัน้ 



๒๘ 
 

บทที่  5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การด้าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้มีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและบริบทของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยสรุปดังนี้  
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

 จากการด้าเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก            
ปีการศึกษา 2559 โดยการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ        
การรวมกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก “กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก” การส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรม และการสนับสนุนและคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
มีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 

1.  บริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก จ้านวน 2 โรงเรียน และโครงการโรงเรียน       
ดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) จ้านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ้านวน 3 โรงเรียน  
ช่วยแก้ไขปัญหากรณีครูผู้สอนไม่ครบชั้น  ครูไม่ตรงสาขาวิชา สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ              
การสร้างโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ดียิ่งข้ึน  

2.  โรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการแบบเอกเทศ น้าเอารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในรูปแบบต่างๆมาใช้ โดยเฉพาะการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ลดปัญหาการขาดครู           
และครูไม่ตรงสาขาวิชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนขนาดเล็กใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

4. โรงเรียนขนาดเล็ก ได้พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ 
5. โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง และโรงเรียนบ้านคลองสาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ประจ้าปี 2559 ระดับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับรางวัลดี โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ้าปี 2559 ระดับโซนเขตตรวจราชการ 17   

 

โรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการในแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 
1.  การบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลชนแดน           

โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มาเรียนรวม และโรงเรียนบ้านหนองแดง ควบรวม
ทั้งหมด 2. โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท้าข้ามวิทยาคาร) โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน มาเรียนรวม ควบรวมทั้งหมด 

2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี 2559 ระดับส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับรางวัลดี 
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ้าปี 2559 ระดับโซนเขตตรวจราชการ 17 
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สรุปด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 

จ้านวน 95 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ดังนี้  
 1. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2557 จ้านวน 66 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 69.47 
 2. จ้านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ลดต่้าลงกว่าปีการศึกษา 2557 จ้านวน  29 โรงเรียน  
 คิดเป็นร้อยละ 30.52 
 3. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 3 จ้านวน จากปี 2557 จ้านวน 62 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 65.26 
 4. โรงเรียนผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาปีการศึกษา 2558 ล้าดับที่ 1-10 ดังนี้  

ที ่ โรงเรียน รวม 57 รวม 58 ผลต่าง 
1 บ้านหัวนา 44.366 60.776 16.41 
2 บ้านโพธิ์งาม 46.44 58.066 11.626 
3 บ้านด่านช้าง 38.968 55.334 16.366 
4 บ้านไร่เหนือ 50.15 52.732 2.582 
5 บ้านโป่งตาเบ้า 39.944 52.188 12.244 
6 บ้านทางข้าม 34.126 52.116 17.99 
7 ลูกจันทน์ปิยะอุย 42.134 51.61 9.476 
8 บ้านดงหลง 50.68 51.324 0.644 
9 บ้านดงลาน 39.6 51.31 11.71 
10 บ้านใหม่วังตะเคียน 35.62 51.06 15.44 

 

 5. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึนล้าดับที่ 1-10 ดังนี้  
ที ่ โรงเรียน รวม 57 รวม 58 ผลต่าง 
1 บ้านเนินสว่าง 29.412 48.928 19.516 
2 บ้านทางข้าม 34.126 52.116 17.99 
3 บ้านหัวนา 44.366 60.776 16.41 
4 บ้านด่านช้าง 38.968 55.334 16.366 
5 บ้านใหม่วังตะเคียน 35.62 51.06 15.44 
6 บ้านคลองน้้าคัน 35.146 49.184 14.038 
7 บ้านน้้าเลา 32.7 46.5 13.8 
8 บ้านกงกะยาง 36.03 49.446 13.416 
9 บ้านโป่งตาเบ้า 39.944 52.188 12.244 
10 บ้านชัยมงคล 36.05 46.99 10.94 
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 6. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10 ล้าดับสุดท้าย ดังนี้  
 

ที่  โรงเรียน รวม 56 รวม 57 ผลต่าง 
1 บ้านล้าป่าสักมูล 36.42 26.4 -10.02 
2 บ้านเชิงชาย 32.50 30.14 -2.36 
3 บ้านไร่ 28.99 30.15 1.15 
4 ธาราคีรี 34.2 32.32 -1.87 
5 บ้านน้้าเดื่อใต้ 37.24 34.65 -2.58 
6 บ้านหลุง 35.42 35.38 -0.04 
7 บ้านโคกหนองจอก 38.15 35.38 -2.77 
8 บ้านโคกส้าราญ 38.24 35.59 -2.65 
9 บ้านคลองบง 39.20 35.64 -3.55 
10 บ้านศาลาลาย 41.82 35.82 -6 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1.โรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการรูปแบบเอกเทศ ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ซึ่งครูต้องควบคุมดูแลตลอดระเวลาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน ครู 1 คน อาจต้อง
ควบคุมดูแลนักเรียนมากว่า 1 ชั้นเรียน ซึ่งอาจควบคุมไม่ทั่วถึง และอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมติดตั้ง 
2 ชั้นเรียน ใน 1 ห้องเรียน อาจผลกระทบทางเสียงต่อห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง 
  2. โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่ง มีครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา ขาดสื่ออุปกรณ์ และงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ 
  3. ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน บางส่วนไม่เข้าใจและมีความประสงค์ไม่ให้มีการรวมหรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง 
 

 1. กระทรวงศึกษาธิการและส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าเนินการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) อย่างต่อเนื่อง 
 2. การด้าเนินการสร้างความเข้าใจในระดับพ้ืนที่ กับครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชน ในการบริหารจัดการและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการบริหารจัดการ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง น้าแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     
มาใช้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   329/ 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
----------------------------------------------------- 

                ด้วย ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ขนาดเล็กอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก้าหนดให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท้าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือก้าหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด ให้โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบรรลุเป้าหมายตามบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
 

          1.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ประธานกรรมการ 
2. นางนวลลออ  เงินเมย    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. นางสาวนงคราญ  ทองค้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
4. นางขวัญนภา  จันทร์ดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
5. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
6. นายพสกร ทวีทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
1. จัดท้าแผนการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
3. จัดท้าสรุปและรายงานผลการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม  
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                                    

         ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค้าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง ณ วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 
 

 
 



๓๘ 
 

 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

************** 
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม       
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7 / 2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ให้รวมสถานศึกษา         ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้    

1. โรงเรียนบ้านหนองแดง  ต้าบลชนแดน  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมกับโรงเรียน
อนุบาลชนแดน ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเป็น รวมเรียนทุกชั้นเรียน โดยที่โรงเรียน
อนุบาลชนแดน เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านหนองแดง เป็นโรงเรียนมารวม 

2. โรงเรียนบ้านซับสีทอง  ต้าบลพุทธบาท  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมกับโรงเรียน
อนุบาลชนแดน ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเป็น รวมเรียนบางชั้น (ป.5 -ป.6) โดยที่
โรงเรียนอนุบาลชนแดน เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านซับสีทอง  เป็นโรงเรียนมารวม 

3. โรงเรียนบ้านดงแขวน  ต้าบลท่าข้าม  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมกับโรงเรียนบ้าน
ท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเป็น รวมเรียนทุกชั้นเรียน โดยที่
โรงเรียนบ้านท่าข้าม  เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านดงแขวน  เป็นโรงเรียนมารวม 

4. โรงเรียนบ้านเชิงชาย  ต้าบลซับเปิบ  อ้าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมกับโรงเรียนบ้าน
คลองน้้าคัน ต้าบลซับเปิบ  อ้าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเป็น รวมเรียนทุกชั้นเรียน โดยที่โรงเรียนบ้านคลอง
น้้าคัน เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านเชิงชาย  เป็นโรงเรียนมารวม 

5. โรงเรียนบ้านบ้านไร่  ต้าบลสะเดียง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมกับ
โรงเรียนบ้านสะเดียง ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเป็น รวมเรียนทุกชั้นเรียน โดยที่
โรงเรียนบ้านสะเดียง เป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านไร่  เป็นโรงเรียนมารวม 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2559 

 
 
 

 (นายธวัช  กงเติม) 
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 

แบบ ร. 5 



๓๙ 
 

 
 

 

 
ค้าสั่งส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที่   26  /2559 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการในต้าแหน่ง 

…………………………………………… 
                        ด้วยต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง และไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้การ

บริหารราชการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  

                        ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการ 
ในต้าแหน่ง จ้านวน 3 ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 

                         สั่ง  ณ  วันที่  22   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 7  ตุลาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด  จ้านวน   1   ชุด 
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  จ้านวน   1   ชุด   
 

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การด้าเนินการดังกล่าว มีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอเลิก
สถานศึกษา จ้านวน  1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคลองขุด ต้าบลชอนไพร อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด  
 

  เนื่องจากไม่เป็นตามแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา ข้อ(2) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยว่า 1 ปี ก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาถัดไป และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจ้าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์
ที่ก้าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น้าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขออนุมัติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
บ้านคลองขุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                    
      
        
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 / 3610  



๔๒ 
 



๔๓ 
 



๔๔ 
 



๔๕ 
 



๔๖ 
 



๔๗ 
 



๔๘ 
 

 



๔๙ 
 

 



๕๐ 
 

 



๕๑ 
 

 



๕๒ 
 

 



๕๓ 
 

การนิเทศ ก ากับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2559  
ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559  

 

    
โรงเรียนบ้านน้้าเดื่อใต้ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

    
โรงเรียนตาดหมอกวิทยา  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

    
โรงเรียนบ้านชอนไพร  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 



๕๔ 
 

การนิเทศ ก ากับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2559  
ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559  

 

    
โรงเรียนบ้านวังจาน  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

   
โรงเรียนอนุบาลชนแดน  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

    
โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

 



๕๕ 
 

การนิเทศ ก ากับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2559  
ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559 

 

  
โรงเรียนบ้านเชิงชาย  อ้าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระหว่างวันที่ 1,4 กรกฎาคม 2559  
 

    
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1  

 

  
 

  
 

โรงเรียนบ้านถ้้าน้้าบัง อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



๕๗ 
 

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระหว่างวันที่ 1,4 กรกฎาคม 2559  
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559  
ระดับโซนเขตตรวจราชการ 17    

วันที่  14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

    

    

   

    



๕๙ 
 

การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ผ่านระบบ Conference เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559  

 

.  
การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
 

    
 

การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 20 คนลงมา 

 
 



๖๐ 
 



๖๑ 
 



๖๒ 
 



๖๓ 
 

 



๖๔ 
 

คณะท างาน 

คณะผู้จัดท า 
 

  
  คณะที่ปรึกษา 
 

1. นายธวัช  กงเติม   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1           หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
2. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 
3. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 

 
 
 

1. นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้าคณะท้างาน 
2. นางสาวนงคราญ ทองค้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท้างาน 
3. นางขวัญนภา   จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท้างาน 
4. นางพับพึง   ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท้างาน 
5. นางสาวเบญจมาศ  บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท้างาน 
6. นางอารีวรรณ  ติณเวส  เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท้างาน 
7. นายศักดา  มียศ   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   คณะท้างาน 
8. นายบัญชา  คงทน   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   คณะท้างาน 
9. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท้างานและเลขานุการ    
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