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บทที ่1 
ควำมเป็นมำ และสภำพของโรงเรียนขนำดเลก็ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ภำรกิจหลักของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรก็คือ 
กำรให้โอกำสกับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนได้เรียนรู้ตำมวัยอย่ำงมีคุณภำพ ภำยใต้
กำรจัดกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในอดีตที่ผ่ำนมำนั้น กำรคมนำคมไม่ค่อย
สะดวกเหมือนอย่ำงป็จจุบัน ดังนั้น หำกมีประชำกรอยู่ที่ใด รัฐก็จ ำเป็นต้องไปตั้งโรงเรียนเพ่ือบริกำรผู้ที่อยู่
ในวัยเรียนเหล่ำนั้น ป็จจุบันนี้ กำรคมนำคมสะดวกขึ้น ประกอบกับโครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนไปจำกเดิม 
กล่ำวคือ อัตรำกำรเกิดของเด็กไทยมีกำรชะลอตัวลง ดังนั้น จึงท ำให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลง
ตำมล ำดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีโรงเรียนขนำดเล็ก รวมทั้งสิ้น 14,816 โรง จำกโรงเรียนทั้งหมด 
31,116 โรง คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนักเรียน ร้อยละ 13.41 ของนักเรียนทั้งหมด อัตรำส่วน
ครูต่อนักเรียน เท่ำกับ 1 : 12 จำกอดีตจนถึงป็จจุบัน พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กยังประสบป็ญหำในเรื่อง
คุณภำพของเด็กนักเรียน กล่ำวคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมคทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ขำดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะด้ำนกำรค ำนวณ และภำษำต่ำงประเทศ ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำก
ตัวป้อน ประกอบกับ กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
เต็มที่ เนื่องจำกมีจ ำนวนบุคลำกร   ในโรงเรียนจ ำกัด และโรงเรียนมีภำระงำนอื่นๆ จ ำนวนมำก  

 

กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้บริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำส ำคัญ 2 ประกำร คือ 

1. ผลสัมคทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจำกกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียน   
และห้องเรียนมีกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงโรงเรียน และเป็นเครือข่ำยช่วยเหลือกัน    
ทำงวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรเพ่ิมอัตรำนักเรียนต่อครูสูงขึ้น น ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ มีกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้น หรือบูรณำกำร และกำรจัดให้นักเรียนจำกโรงเรียนใกล้เคียง
ไปเรียนยังโรงเรียนศูนย์เครือข่ำย หรือโรงเรียนดีศรีต ำบลโดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
       1) ส่งเสริมกำรสอบแบบบูรณำกำร 
            2) สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
            3) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปโรงเรียนของนักเรียน เช่น จัดสรรค่ำพำหนะ
นักเรียน จัดท ำโครงกำรจักรยำนยืมเรียน จัดหำรถบรรทุกเล็กเพ่ือรับ -ส่ง นักเรียนและครู  

 

กระทรวงศึกษำธิกำร เห็นควำมส ำคัญกำรแก้ป็ญหำโรงเรียนเล็กโดยมีเจตนำรมณ์ที่จะ
สร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จึงมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กด้วยรูปแบบกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำร
ให้นักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีจ ำนวนนักเรียนมำกข้ึนในแต่ละชั้นเรียน             
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ช่วยแก้ป็ญหำกำรขำดแคลนครู และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำ อันจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร และกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขนำดเล็กมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ชนบทได้ โดยกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

1. สนับสนุนงบประมำณค่ำพำหนะเดินทำงไปเรียนของนักเรียนมำเรียนรวม/เลิก จัดสรร
ตำมระยะทำง ถ้ำระยะทำงไม่เกิน ๓ กิโลเมตร คนละ ๑๐ บำท/วัน ระยะทำงระหว่ำง 3-10 กิโลเมตร คน
ละ 15 บำท/วัน ถ้ำระยะทำงมำกกว่ำ 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บำท/วัน 

2. ปีงบประมำณ พ  .ศ .  2557 จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับต ำบล 
โดยจัดหำรถตู้โดยสำรเพ่ือรับ-ส่ง นักเรียนในแต่ละต ำบล และเปิดโอกำสให้หน่วยงำนอ่ืนเข้ำมำใช้ทรัพยำกร
ร่วมกัน เช่น อำคำรเรียน อำคำรอเนกประสงค์ รถยนต์ตู้โดยสำร และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ในช่วงที่โรงเรียน    
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน           
ตำมนโยบำยบริหำรจัดกำร เช่น ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบบริหำรงบประมำณ เป็นต้น 

 

อย่ำงไรก็ตำม หำกต้องกำรให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กประสบควำมส ำเร็จ  
ตำมเจตนำรมณ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีข้อเสนอเชิงนโยบำย ดังนี้ 

1. นโยบำยเกี่ยวกับโรงเรียนขนำดเล็กต้องชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. ต้องพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
3. แก้ป็ญหำขำดแคลนครูโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
4. พัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพทั้งกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
5. ลดภำระงำนของบุคลำกรในโรงเรียนที่ไม่เก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
6. สร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยแก้ป็ญหำโรงเรียนขนำดเล็ก 
7. วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
8. พัฒนำหลักสูตรและสื่อให้เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 
9. จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอตำมเกณฑ์ 
10. แสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 

   

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กมิได้มีเจตนี่จะท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กหมดไปจำก
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ เพียงแต่มุ่งหวังให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ      
เกิดผลตอบแทนกำรลงทุนมำกที่สุด ในท้องที่ใดจ ำเป็นต้องมีโรงเรียนขนำดเล็กก็จ ำเป็นต้องคงไว้ ท้องที่ใด    
มีควำมจ ำเป็นน้อยลง  ก็ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยรูปแบบต่ำงๆ  อย่ำงมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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สภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม         

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ดังนี้ 
  สภำพแวดล้อมภำยนอก พบว่ำ ป็จจัยด้ำนผู้รับบริกำรเป็นโอกำสต่อกำรพัฒนำ คือ 
ผู้ปกครองพร้อมส่งบุตรหลำนให้เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภำพ กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส่งผลให้เกิด       
กำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรวัยเรียนจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนสู่โรงเรียนบริเวณชำยขอบ หรือโรงเรียนที่ใช้
แรงงำนจำกต่ำงชำติมำก ด้ำนอุปสรรค พบว่ำ ประชำกรวัยเรียนที่เป็นสัญชำติไทยมีแนวโน้มลดลงทุกปี 
ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  และโรงเรียนเอกชนส่งผลให้โรงเรียนในชุมชน     
มีแนวโน้มปรับขนำดเป็นโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมข้ึน 
  ด้ำนกำรเมืองและนโยบำย พบว่ำ มีโอกำสต่อกำรพัฒนำ คือ นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กมีควำมต่อเนื่อง ก ำหนดให้มีกำรควบรวมโรงเรียน มีแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร    
ที่ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม  และกำรกระจำยอ ำนำจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัด    
กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ได้พัฒนำ           
อย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนอุปสรรค พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนนิติบุคลตำมแนวทำงกำรกระจำย
อ ำนำจเป็นรูปแบบเดียวกันทุกโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนำดเล็ก นอกจำกนี้  ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ที่ส่วนใหญ่
เหมือนกันทุกโรงเรียน ไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน  และขวัญก ำลังใจ
ของบุคลำกรในโรงเรียนขนำดเล็ก 
  ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ รัฐบำลจัดสรรเงินให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรลักษณะเงินอุดหนุน     
ส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถวำงแผนกำรใช้งบประมำณได้ แต่กำรจัดสรรงบเงินอุดหนุนเป็นรำยหัว
ตำมจ ำนวนนักเรียนส่งผลต่อโรงเรียนขนำดเล็ก  ขำดแคลนงบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพ โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนที่ต้องใช้ค่ำสำธำรณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
  ด้ำนเทคโนโลยี พบว่ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้
เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนก ำลังคน ด้ำนอุปสรรค พบว่ำ เทคโนโลยี    
มีรำคำสูงและปรับเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็กมีภำระค่ำใช้จ่ำยสูง 
  ด้ำนสังคม วัฒนธรรม และประชำกร พบว่ำ ควำมเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม มีภูมิป็ญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนและ   
แหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถระดมทรัพยำกรและใช้แหล่งเรียนรู้ สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ด้ำนอุปสรรค พบว่ำ ชุมชนส่วนใหญ่รอบๆ โรงเรียนขนำดเล็กเป็นชุมชน
เกษตร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร รับจ้ำง ฐำนะยำกจน ส่งผลให้โรงเรียน          
ต้องแสวงหำทรัพยำกรเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนอย่ำงต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
  สภำพแวดล้อมภำยใน พบว่ำ ด้ำนโครงสร้ำงของโรงเรียนมีควำมเข้มแข็ง เนื่องจำกเป็น
โรงเรียนนิติบุคคล ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจที่บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ     
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ในกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถก ำหนดแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคคลด้ำนกำรเงิน 
และด้ำนบริหำรทั่วไป แต่รูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลของโรงเรียนขนำดเล็กเป็นจุดอ่อน เนื่องจำกขำดแคลน
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงและกรอบงำนไม่เพียงพอ จึงไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถให้โอกำสแก่ประชำกร      
วัยเรียนได้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง เนื่องจำกโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนของประเทศไทย
ทุกพ้ืนที่ ทุกสภำพภูมิศำสตร์ แต่มีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน คือ ภำพรวมคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมคทธิ์     
ทำงกำรเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จำกสถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) พบว่ำ ภำพรวมต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำนและระดับประเทศ ทุกกลุ่มสำระ เนื่องจำกครูไม่ครบตำมรำยวิชำเอก ครูส่วนใหญ่ขำดทักษะ     
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ครูสอนไม่เต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ  เพรำะครูมีภำรกิจอ่ืน             
ที่นอกเหนือจำกกำรสอน หลักสูตรและแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
  ด้ำนบุคลำกร พบว่ำ  ผู้บริหำรและครูโรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถดูแลนักเรียนได้อย่ำง
ทั่วถึง รวมทั้งรู้จักครอบครัวนักเรียน เนื่องจำกมีนักเรียนจ ำนวนน้อย อัตรำส่วนครูต่อนักเรียนต่ ำ ประเด็น
จุดอ่อน คือ กำรขำดแคลนครู ครูไม่ครบตำมรำยวิชำเอก ผู้บริหำรโรงเรียนขำดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มี      
ควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นผู้บริหำรบรรจุใหม่ ครูไม่สำมำรถจัดกิจกรรม    
กำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยได้ ครูย้ำยบ่อย ครูขำดขวัญและก ำลังใจ เนื่องจำกมีภำระงำนที่นอกเหนือ
กำรสอนมำก และนักเรียนส่วนใหญ่ฐำนะยำกจน 
  ด้ำนงบประมำณ พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
เนื่องจำกได้รับจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนเป็นรำยหัว กำรบริหำรจัดกำรส่วนใหญ่จ่ำยเป็นค่ำ
สำธำรณูปโภค รวมถึงไม่สำมำรถระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกได้อย่ำงเพียงพอ เนื่องจำกผู้ ปกครอง       
ส่วนใหญ่ฐำนะยำกจน จึงเป็นจุดอ่อน 
  ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่บำงส่วนช ำรุดไม่สำมำรถหำทดแทนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีได้ 
เนื่องจำกงบประมำณเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ 
  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร     
ตำมขอบข่ำยงำน 4  งำน คือ  งำนวิช ำกำร งำนบริหำรงำนบุคคล งำนอำคำรสถำนที่ และงำนบริหำรทั่วไป 
ได้ตำมที่ก ำหนด เนื่องจำกขำดแคลนบุคลำกร รวมถึงขำดแคลนข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนขนำดเล็ ก           
รำยโรงเรียนที่ไม่สำมำรถน ำมำส ำหรับกำรตัดสินใจได้ทันเวลำ เนื่องจำกไม่มีระบบฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนบุคลำกร จึงเป็นจุดอ่อน ด้ำนจุดแข็ง พบว่ำ ชุมชนมีส่วนร่วม   
ในกำรจัดกำรศึกษำตำมศักยภำพ จึงเกิดนวัตกรรมบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำยรูปแบบ 
  ในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ในปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตำมจ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนต่ ำกว่ำ 50 คน   แทน SSS 
กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 51 - 88 คน   แทน SS 
กลุ่มท่ี 3 โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 80 - 120 คน  แทน S 

กลุ่ม 1 โรงเรียน  SSS  
(นักเรียนน่ ำกว่ำ 05 คน)  

กลุ่ม 2 โรงเรียน  SS 
(นักเรียน 01 - 98 คน)  

กลุ่ม 3 โรงเรียน S 
(นักเรียน 85 - 125 คน)  

1 . วัดนพคุณ 
2 . วัดอัมพำวำส  

3. วัดชลธีนิมิตร  
4 . บ้ำนน้ ำลอด   
5 . บ้ำนหนองไก่ปิ้ง  
6 . วัดนำทิกำรำม  
7 . บ้ำนห้วยหลอด  
8 . บ้ำนน้ ำตก  
8 . วัดชลธำรวดี  
10 . บ้ำนสวนจันทน์  
11 . วัดวิเวกำรำม * 
12 . วัดโสมสิริวัฒนำรำม  
13 . บ้ำนห้วยทรำย  
14 . วัดปำกน้ ำละแม  
15 . บ้ำนต่อตั้ง  
16 . วัดท่ำหิน  
17 . บ้ำนแก่งกะทั่ง  
18 . วัดเชิงคีรี  
18 . วัดควน * 
20 . ค่ำยลูกเสืออ ำเภอสวี  
21 . บ้ำนเขำวงกรด 

 
 

1 . วัดรำชบุรณะ           24 . บ้ำนห้วยใหญ่ 
2 . บ้ำนดอนน              25 . วัดหนองบัว 
3 . บ้ำนหนองปลำ         26 . วัดพะงุ้น 
4 . บ้ำนควนตะวันออก    27 . บ้ำนห้วยทับทอง 
5 . บ้ำนสะพำนยูง         28 . วัดผุสดีภูผำรำม 
6 . วัดรำษฎร์อรุณ         28 . บ้ำนทับช้ำง 
7 . บ้ำนปำกน้ ำหลังสวน  30 . บ้ำนแหลมยำงนำ 
8 . สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์  31 . วัดท่ำทอง 

9. วัดดอนชัย              32 . บ้ำนห้วยมุด 
10 . บ้ำนคลองระ         33 . วัดมุจลินทำรำม 
11 . บ้ำนเขำแงน          34 . ชุมชนวัดธรรมถำวร 
12 . ประชำบุษยวิทย์ 
13 . วัดวำลุกำรำม 
14 . วัดสวุรรณนิมิต 
15 . บ้ำนแหลมสันติ 
16 . บ้ำนเขำตำกุน 
17 . บ้ำนปำกทรง 
18 . บ้ำนตรัง 
18 . วัดจันทรำวำส 
20 . บ้ำนเล็บกระรอก 
21 . วัดท้องตม 
22 . บ้ำนหำดทรำยรี 
23 . บ้ำนยำงงำม 

1 . บ้ำนคลองกก 
2 . บ้ำนหนองโพธิ์ 
3 . บ้ำนในกริม 
4 . สำมัคคีวัฒนำ 
5 . บ้ำนปำกเลข 

6. บ้ำนไทรล่ำ 
7 . บ้ำนน้ ำฉำ 
8 . วัดถ้ ำเขำล้ำน 
8 . วัดนำสัก 
10 . บ้ำนทุ่งเขำสะบ้ำ 
11 . บ้ำนอ่ำวมะม่วง 
12 . เพียงหลวง 5ฯ **  

 
 

 

หมำยเหนุ  โรงเรียนขนำดเล็ก สพป .ชพ.2 ทั้งหมด 67 โรงเรียน /  *อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเลิกโรงเรียน  
2 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดวิเวกำรำม 2 ( โรงเรียนวดัควน / **เพ่ิมใหม่ 1 โรงเรียน ได้แก่  

โรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ 
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แนวโน้มกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
1. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1. กำรศึกษำส ำคัญสูงสุด 
  2 .  รัฐส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน กระทรวงศึกษำธิกำรจะต้องส่งเสริมและ
ก ำกับดูแล ทดแทนกำรเป็นผู้จัด 
  3.  ส่งเสริมควำมเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน ให้บริกำรอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

)รับผิดชอบ (คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นย้ ำให้ท ำโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  
  4 . สร้ำงควำมชอบธรรม ขจัดป็ญหำควำมเหลื่อมล้ ำโดยให้งบประมำณให้ทั่วถึง ตั้งแต่    
ชั้นปฐมวัย เป็นต้นไป 
  5 . พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ พัฒนำครูและบุคลำกร 
  6  . ส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ สื่อสำธำรณชน เช่น แหล่งเรียนตำม
ธรรมชำติ 
  7.  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  8.  นโยบำยทำงกำรศึกษำต้องมีควำมต่อเนื่อง กำรเมืองไม่ควรแทรกแซงกำรบริหำร 
2. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนเขนพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขน 2 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 คือ 
โรงเรียนขนำดเล็กมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน โดยมีมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ดังนี้ 

1. พัฒนำระบบวำงแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
2. พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           

ที่เพียงพอและเป็นป็จจุบัน 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพด้วยกำรจัดกลุ่ม /

เครือข่ำยกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร และด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ โดยยึดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด
เล็กที่เหมำะสม    มีประสิทธิภำพโดยน ำนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน อำทิ กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนทำงไกล DLTV กำรจัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้น โรงเรียน
ต้นแบบ กำรนิเทศติดตำม กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

สรุปได้ว่ำ โรงเรียนขนำดเล็กที่มีสภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นป็จจัยเอ้ือต่อกำรสร้ำงโอกำส
ต่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพของนักเรียน และสภำพแวดล้อมภำยในเป็นจุดอ่อนต่อกำรบริหำรจัดกำร        
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนประถมศึกษำ และโรงเรียนมัธยมศึกษำ ที่มีนักเรียน 
จ ำนวนตั้งแต ่120 คนลงมำ 
  รวม หมำยถึง กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็กท่ีตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้กำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้ำนสิทธิ โอกำส และคุณภำพกำรศึกษำ 
  เลิก หมำยถึง กำรเลิกโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  แผนกำรด ำเนินงำนแบบข้ันบันได หมำยถึง กระบวนกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก     
โดยก ำหนดเป้ำหมำยและระยะเวลำด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
  โรงเรียนหลัก หมำยถึง โรงเรียนที่รับนักเรียนจำกโรงเรียนมำรวม 
  โรงเรียนที่นั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่ำงไกล กันดำร ภูเขำ เกำะ 
ชำยแดน และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่สำมำรถรวมกับโรงเรียนใดได้ ให้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  



บทท่ี 2 
กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มีกฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็ก ดังนี้ 
  1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
  3. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
  4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
  5. กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
  6. กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน พ.ศ. 2547 
  7. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลกำรใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 
  8. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
  8. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ. 2550 
  10. นโยบำยกำรบริหำรโรงเรยีนขนำดเล็กท่ีผ่ำนมำ 
  11. นโยบำยกำรศึกษำ 

 

พระรำชบัญญันิกำรศึกษำแห่งชำนิ พ.ศ. 2042 และท่ีแก้ไขเพิ่มเนิม 
  มำนรำ ๑๐ ก ำหนดว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกัน     
ในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติป็ญญำ อำรมณ์ สังคม 
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพ หรือบุคคลซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกำส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
เป็นพิเศษ กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสีย 
ค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใด
ทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมี
ควำมสำมำรถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น” 
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  มำนรำ 37 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
โดยค ำนึงถึงระดับของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกร วัฒนธรรมและ       
ควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนด้วย เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ        
ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  และ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในกรณีที่สถำนศึกษำใดจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำ กำรก ำหนดให้สถำนศึกษำแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใด ให้ยึดระดับกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำนั้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  

ในกรณีที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่อำจบริหำรและจัดกำรได้ตำมวรรคหนึ่ง กระทรวงอำจจัด
ให้มีกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนดังต่อไปนี้ เพ่ือเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก็ได้  

1. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องร่ำงกำย จิตใจ สติป็ญญำ 
อำรมณ ์สังคม กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ ร่ำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพ 

2. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จัดในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบหรือตำมอัธยำศัย 
3. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
4. กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลและกำรจัดกำรศึกษำท่ีให้บริกำรในหลำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มำนรำ ๓๘ ก ำหนดว่ำ “ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน 
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู ผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพบริหำร 
กำรศึกษำ ผู้แทนสมำคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม...”  

 

พระรำชบัญญันิกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2040 
  มำนรำ 4 ก ำหนดว่ำ “กำรศึกษำภำคบังคับ หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำชั้นปีที่หนึ่งถึง       
ชั้นปีที่เก้ำของกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ” 
  มำนรำ 6 ก ำหนดว่ำ “ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ เมื่อผู้ปกครองร้องขอ  
ให้สถำนศึกษำมีอ ำนำจผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้ ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด” 
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พระรำชบัญญันิระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2046 และท่ีแก้ไขเพิ่มเนิม 
  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เป็นกฎหมำยที่ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรใหม่ โดยก ำหนดให้มีกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำร
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจ ำเป็นที่จะต้อง
ด ำเนินกำรรวมและเลิกสถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม ดังนี้ 
  มำนรำ 33 ก ำหนดว่ำ “กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงระดับของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกร วัฒนธรรม 
และควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนด้วย เว้นแต่กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ   
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

ในกรณีที่สถำนศึกษำใดจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระดับประถมศึกษำและระดับ
มัธยมศึกษำ กำรก ำหนดให้สถำนศึกษำแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใด ให้ยึดระดับกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำนั้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์กำรจัดกำรศึกษำหรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน      
ตำมสภำพกำรจัดกำรศึกษำบำงประเภท คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอำจประกำศก ำหนดให้ขยำย
กำรบริกำร กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืนได้ 
  มำนรำ 34 ก ำหนดว่ำ “ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้  
  1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2) สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำม  )๑  (ให้จัดท ำเป็นประกำศกระทรวงและให้ระบุอ ำนำจ
หน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ในประกำศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำน  

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำม  )๒  (และอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำร         
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
ก ำหนด กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมวรรคสองและวรรคสำมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
  มำนรำ 30 ก ำหนดว่ำ “สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรำ ๓๔  )๒ (  เฉพำะที่
เป็นโรงเรียน มีฐำนะ เป็นนิติบุคคล เมื่อมีกำรยุบเลิกสถำนศึกษำตำมวรรคหนึ่ง ให้ควำมเป็นนิติบุคคล   
สิ้นสุดลง” 
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  มำนรำ 36 ก ำหนดว่ำ “ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ 
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่ ระบุไว้ข้ำงต้น ทั้ งนี้  ตำมที่ก ำหนด               
ในกฎกระทรวง...” 
  มำนรำ 37 ก ำหนดว่ำ “ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมอ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๓๖ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (2) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ (3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

มำนรำ 38 ก ำหนดว่ำ “สถำนศึกษำและส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๔ มีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่ก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นๆ โดยให้มีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนเป็น ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(1) บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของทำงรำชกำรและของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำร รวมทั้งนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
สถำนศึกษำหรือ ส่วนรำชกำร  

(2) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลำกร กำรเงิน   
กำรพัสดุ สถำนที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทำงรำชกำร  

(3) เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรในกิจกำรทั่วไป รวมทั้งกำรจัดท ำนิติกรรม
สัญญำในรำชกำรของสถำนศึกษำ หรือส่วนรำชกำรตำมวงเงินงบประมำณที่สถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำร
ได้รับตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ  
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(4) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(5) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติประกำศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถำนศึกษำให้เป็นไป    
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด  

(6) ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รวมทั้งงำนอ่ืนที่กระทรวงมอบหมำย…” 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2046 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง และ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทรัพยำกร กำรจัดตั้ง จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรงบประมำณอุดหนุน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับนี้ก ำหนดว่ำ 

ข้อ 1 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและ    
กำรส่งเสริมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ และ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรสนับสนุนทรัพยำกร        
กำรจัดตั้ง จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรงบประมำณอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(3) พัฒนำระบบกำรบริหำร และส่งเสริม ประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ กำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

  (4) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (5) พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแลกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และประสำน 
ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

(6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(7) ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขนพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2046 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง ดังนี้  

ข้อ 6 ในกำรระบุอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ในประกำศกระทรวง พ.ศ. 2546 
มำตรำ 34 แห่ง พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ  .ศ .2546 ให้ระบุอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนเขตโดยให้ส ำนักงำนเขตมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไป ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึ กษำขั้นพ้ืนฐำนและ         
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 

(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#34
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(12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้มอบหมำย  ส ำนักงำนเขตอำจมีอ ำนำจหน้ำที่
นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออ่ืน พ.ศ. 2047 
  สถำนศึกษำมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
  ข้อ 2 กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ และส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน        
ให้เป็นไปตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้ 

(1) สอดคล้องกับภำรกิจหลักและรองรับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำจำกส ำนักงำนคระกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

(2) มีควำมเป็นเอกภำพในทำงกำรบริหำรจัดกำร มีควำมยืดหยุ่น และพร้อมต่อกำร
ปรับเปลี่ยน 

(3) มีกลไกในกำรประสำนงำนอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 

(4) มุ่งผลสัมคทธิ์ตำมภำรกิจ ควำมคุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำรบริหำรงำน เพ่ิมประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 

(5) ค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อผลสัมคทธิ์ของคุณภำพ ระดับ และขนำดของ
สถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน จ ำนวนนักเรียน ผู้รับบริกำร และควำมเหมำะสมด้ำนอื่น 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลกำรใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2036 
สถำนศึกษำที่มีกำรบริกำรรถโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ

ด้วยกำรควบคุมดูแลกำรใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 ดังนี้ 

   ข้อ ๔ ผู้ด ำเนินกิจกำรรถโรงเรียน มีหน้ำที่ดังนี้ 
                    ๔.๑ ควบคุมดูแลและเอำใจใส่เรื่องควำมปลอดภัยในกำรรับส่งนักเรียน 
                     ๔.๒ จัดให้มีเครื่องหมำยเป็นแผ่นป้ำยพ้ืนสีส้มสะท้อนแสง ขนำดกว้ำงอย่ำงน้อย          
๓๕ เซนติเมตร และยำวอย่ำงน้อย ๘๕ เซนติเมตร มีข้อควำมว่ำ "รถโรงเรียน" เป็นตัวอักษรสีด ำ ควำมสูง   
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้ำนหน้ำและด้ำนท้ำยของตัวรถ ให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ   
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เมตร และมีชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้ำนข้ำงทั้งสองข้ำงของตัวรถ พร้อมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์ (ถ้ำม)ี 
                    ๔.๓ คัดเลือกพนักงำนขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

๔.๔ จัดให้มีไฟสัญญำณสีเหลืองอ ำพันปิดเปิดเป็นระยะ (กระพริบ) ในขณะที่ใช้รับส่ง
นักเรียน ติดไว้ที่ด้ำนหน้ำและด้ำนท้ำยของตัวรถ เพ่ือให้ผู้ขับรถที่สวนทำงมำหรือขับตำมหลัง  สำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจนในระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร เมื่อมิได้ใช้รถนั้นเป็นรถโรงเรียนให้งดใช้สัญญำณไฟ   
สีเหลืองอ ำพันดังกล่ำว 
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                    ๔.๕ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ ำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึน ดังต่อไปนี้ 
                           ๔.๕.๑ เครื่องดับเพลิง 
                           รถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำรที่มีจ ำนวนที่นั่งไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง ต้องมีเครื่องดับเพลิง
อย่ำงน้อย ๑ เครื่อง รถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำรที่มีจ ำนวนที่นั่งเกิน ๒๐ ที่นั่ง ต้องมีเครื่องดับเพลิง     
อย่ำงน้อย ๒ เครื่อง 
                           เครื่องดับเพลิงต้องมีขนำดพอสมควร และติดตั้งไว้ภำยในรถในที่ที่เหมำะสมพร้อมที่
จะใช้กำรได้ทุกขณะ 
                           ๔.๕.๒ ฆ้อนทุบกระจก ๑ อัน 
                           ๔.๕.๓ เหล็กชะแลง ๑ อัน 
                           ฆ้อนทุบกระจก และเหล็กชะแลง ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสำมำรถน ำไปใช้งำน
ได้โดยสะดวก 
                 ๔.๖ จัดให้มีแผ่นป้ำยแสดงข้อควำมเตือนเรื่องควำมปลอดภัยในกำรโดยสำร  ตำมที่
กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด หรือตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกให้ควำมเห็นชอบติดไว้ภำยในตัวรถ
ต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย 
                     ๔.๗ จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยำบำลประจ ำรถโรงเรียนทุกคัน 
                     ๔.๘ รำยงำนผลกำรจัดรถโรงเรียนให้โรงเรียนทรำบทุกเดือน 
                     ๔.๙ รำยงำนให้ทำงโรงเรียนทรำบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
                    ๔.๑๐ แจ้งผลกำรตรวจสภำพรถประจ ำปีให้โรงเรียนทรำบทุกปี 
                     ข้อ ๕ โรงเรียนมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรจัดรถโรงเรียน ดังนี้ 
                     ๕.๑ ก ำกับดูแลกำรจัดรถโรงเรียนของผู้ด ำเนินกิจกำรรถโรงเรียน 
                     ๕.๒ จัดให้มีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงำนขับรถ และผู้ควบคุมดูแล
นักเรียนตำมแบบที่ก ำหนด ท้ำยระเบียบนี้ 
                     ๕.๓ รำยงำนผลกำรใช้รถโรงเรียนต่ออธิบดีกรมเจ้ำสังกัด หรือส่วนรำชกำรที่ควบคุมดูแล
ส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลที่ตั้งอยู่     
ในพ้ืนที่ส ำหรับจังหวัดอ่ืน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ตำมแบบที่ก ำหนด ท้ำยระเบียบนี้ 
                     ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้รำยงำนให้ทรำบเป็นกำรด่วน 
                     ข้อ ๖ พนักงำนขับรถโรงเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                     ๖.๑ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๕ ปี 
                     ๖.๒ มีใบอนุญำตขับรถยนต์มำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
                     ๖.๓ เป็นผู้มีสุขภำพดี แต่งกำยสุภำพและมำรยำทสุภำพเรียบร้อย 
                     ๖.๔ มีประวัติควำมประพคติดี มีควำมช ำนำญ สุขุมรอบคอบ และรู้เส้นทำงที่ใช้รับส่ง
นักเรียนเป็นอย่ำงดี 
                    ๖.๕ มีควำมสำมำรถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสัญญำณต่ำงๆ ภำยใน
รถให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ตลอดเวลำ 
                     ๖.๖ ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกรมกำรขนส่งทำงบก
หรือกรมต ำรวจก ำหนด 
 



-16- 
 

                    ข้อ ๗ พนักงำนขับรถโรงเรียนต้องมีหน้ำที่ ดังนี้ 
                   ๗.๑ ต้องประพคตปิฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น โดยเคร่งครัด 
                     ๗.๒ ตรวจสอบสภำพรถและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพดี และพร้อมที่จะใช้กำรได้
ตลอดเวลำ 
                    ๗.๓ ไม่ขับรถในขณะที่มีอำกำรมึนเมำหรือเสพสุรำหรือวัตถุที่ออกคทธิ์ต่อจิตและประสำท
ระหว่ำงกำรขับรถโรงเรียน 
                    ๗.๔ รำยงำนให้ทำงโรงเรียนทรำบทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน 
                    ข้อ ๘ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                    ๘.๑ เป็นครูหรือบุคคลที่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี 
                     ๘.๒ ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกรมกำรขน 
ส่งทำงบกหรือกรมต ำรวจก ำหนด 
                    ๘.๓ เป็นผู้มีสุขภำพดี แต่งกำยสุภำพ และมำรยำทสุภำพเรียบร้อย 
                     ข้อ ๙ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้ำที่ ดังนี้ 
                   ๙.๑ ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนที่รับส่ง แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมรำยชื่อ
นักเรียน พร้อมทั้งจัดท ำบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ใช้บริกำรตำมแบบท่ีก ำหนด ท้ำยระเบียบนี้ 
                     ๙.๒ ประจ ำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลำที่รับส่งนักเรียน เพ่ือควบคุมดูแล และ 
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดควำมปลอดภัยตลอดกำรเดินทำง 
                     ๙.๓ รำยงำนให้ทำงโรงเรียนทรำบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน 
                     ข้อ ๑๐ ให้รถโรงเรียนรับนักเรียนจำกที่อยู่อำศัย หรือสถำนที่ที่นัดหมำย และส่งมอบ
ให้กับโรงเรียนในบริเวณโรงเรียน หรือสถำนที่ที่ตกลงกันไว้ 
                     ให้รถโรงเรียนส่งนักเรียนถึงที่อยู่อำศัย หรือส่งมอบแก่ผู้ปกครองโดยตรง หรือส่ง          
ณ สถำนที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 
                     ข้อ ๑๑ ให้ผู้ด ำเนินกิจกำรรถโรงเรียนจัดให้มีกำรประกันรถยนต์ โดยให้มีควำม 
คุ้มครองผู้โดยสำรและบุคคลที่ ๓ 
                    ข้อ ๑๒ สีของรถโรงเรียนเป็นสีเหลืองคำดด ำ ตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก 
                     ส ำหรับรถโรงเรียนที่มีสีเป็นอย่ำงอ่ืน แตกต่ำงจำกท่ีกล่ำวตำมวรรคหนึ่ง ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนกว่ำจะได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ ทั้งนี้  จะต้อง
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน ๔ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
                    ข้อ ๑๓ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรติดต่อ ควรจัดให้มีเครื่องมือสื่อสำรประจ ำรถ        
ที่สำมำรถติดต่อกับโรงเรียน หรือผู้ปกครองได้ในขณะที่ใช้รถโรงเรียน 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขนกำรปฏิบันิหน้ำที่ของสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนที่เป็นนินิบุคคล ในสังกัดเขนพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2046 
  ข้อ 8 สถำนศึกษำจะมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในส่วนของที่ตั้งไว้ส ำหรับ
สถำนศึกษำ ตำมที่ได้รับกำรก ำหนดวงเงินและได้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นงบประมำณในหมวดเงินเดือน 
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  ข้อ 10 สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับกำรพัสดุในส่วนที่อยู่ในควำมดูแล
รับผิดชอบ หรืออยู่ในวงเงินงบประมำณที่ได้รับมอบตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 8 ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์       
ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนประกำศก ำหนด 
  ข้อ 11 กำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่สถำนศึกษำ ให้สถำนศึกษำ        
รับบริจำคตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร และ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนประกำศก ำหนด 
  ข้อ 12 กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชีของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  ข้อ 13 ให้สถำนศึกษำจัดท ำบัญชีแสดงรำยกำรรับจ่ำยเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้     
ตำมข้อ 6 ไว้เป็นหลักฐำนและให้สรุปรำยกำรบัญชีทรัพย์สินดังกล่ำว รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีสถำนศึกษำนั้นสังกัดทรำบทุกสิ้นปีงบประมำณ 
  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชี
ทรัพย์สินดังกล่ำว แล้วรำยงำนให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทรำบโดยเร็ว 
  ข้อ 14 กำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด         
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ข้อ 15 เมื่อมีประกำศยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดให้มี
กำรตรวจสอบทรัพย์สินและช ำระบัญชี รวมทั้งด ำเนินกำรโอนหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่           
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดนั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2005 
กำรรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   

ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
ข้อ 8 คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำรวมสถำนศึกษำตั้งแตสองแหงขึ้นไป       

เพ่ือใหสถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแกผูเรียน ทั้งในดำนสิทธิโอกำส 
และคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น 
  ข้อ ๑๑ ใหคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเลิกสถำนศึกษำ เมื่อสถำนศึกษำนั้น 
มีลักษณะอยำงใดอยำงหนึ่ง ดังตอไปนี้  
  1) ไม่มีนักเรียนที่จะท ำกำรเรียนกำรสอน 
  2) จ ำนวนนักเรียนลดลงจนไม่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำได้  



บทที่ 3 
จุดเน้นกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

 
           ภารกิจของโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษา โรงเรียนทุกแห่งแม้จะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ย่อมต้องปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม โครงสร้างประชากรท าให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็ก
จ านวนมาก ประกอบ กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเรียนขนาดเล็กจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน   
เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ และประสิทธิภาพ กล่าวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  ต้องตระหนัก
และพิจารณาวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนที่ต้องด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพ                    
โดยไม่ดูดซับทรัพยากร โรงเรียนใดที่พึงเรียนรวมได้ ควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกสถานศึกษา ก็ควรเลิก 
เนื่องจากมีนักเรียนจ านวนน้อยและการคมนาคมสะดวก ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีบทบาท
เข้มแข็งในการดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นรายโรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน  
  โรงเรียนใด .....ที่ พึงเลิกสถานศึกษาได้ - เลิก   
                        ที่พึงเรียนรวมได้       - รวม   
  โรงเรียนใด .....หากต้องด ารงอยู่ ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพโดยไม่ดูดซับทรัพยากร  

 

ความส าคัญ 
  โรงเรียนขนำดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดลดลง และ 
ควำมนิยมของผู้ปกครองที่ต้องกำรส่งบุตรหลำนไปเรียนโรงเรียนในเมือง โดยที่ผู้ปกครองต้องประกอบอำชีพ             
ไม่มีเวลำรับ - ส่งนักเรียน และเมื่อผู้ปกครองท ำงำนในเมือง จึงน ำลูก   หลำน เข้ำมำเรียนในเมืองด้วย ส่งผล
ให้เด็กที่จะเรียนใกล้บ้ำนลดลง สัดส่วนครูต่อนักเรียนค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำย ด้ำนเงินเดือนของ       
ครูสูงมำก ขณะที่ผลสัมคทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่ำพึงพอใจ 

แม้กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เริ่มด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำมำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕๓๙ เป็นต้นมำ โดยก ำหนดขอบข่ำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ 
และเพ่ือแก้ไขป็ญหำและอุปสรรคที่มีอยู่ให้เบำบำงหรือหมดไป รวมทั้งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยตำมที่ต้องกำร และยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้สูงขึ้น  แต่จำกกำรศึกษำ           
กำรด ำเนินงำนปฏิรูปกำรศึกษำตลอดระยะเวลำเกือบสองทศวรรษ พบประเด็นป็ญหำที่ส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ “คุณภำพและโอกำส” ของผู้เรียน 

สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งของคุณภำพและโอกำสของผู้เรียน คือ “โรงเรียนขนำดเล็ก”   
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่มีแนวโน้มทวีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นในทุกปี         
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งป็จจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดกลุ่มโรงเรียนขนำดเล็ก 
ออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นคงอยู่ ๒) โรงเรียนที่มีกำรควบรวม
โรงเรียน และ ๓) โรงเรียนที่มีกำรบริหำรโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

โรงเรียนขนำดเล็กเหล่ำนี้ ท ำให้เกิดป็ญหำส ำคัญ โดยเฉพำะต้นทุนในกำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนที่สูงกว่ำโรงเรียนขนำดใหญ่ รัฐบำลต้องใช้งบประมำณจ ำนวนที่มำกกว่ำ หรือจ่ำยแพงกว่ำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก ประสิทธิภำพกำรสอนลดลง เนื่องจำกขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ รวมถึงป็ญหำโรงเรียนไม่มีผู้บริหำร ขำดแคลนครูที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงและจ ำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ซึ่งครูและผู้บริหำรมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็ก ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับ
โรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ได้ 
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ดังนั้น ในกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ถึงแม้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็กจะมีรูปแบบและวิธีกำรที่แตกต่ำงกันออกไป แต่จำกที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          
ขั้นพ้ืนฐำน ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์และค ำนึงถึงป็จจัยที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมมำกที่สุด         
จึงเห็นควรให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็กด้วยกำร  “ควบรวม
โรงเรียน” เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขป็ญหำโรงเรียนขนำดเล็ก ประกอบด้วย รูปแบบกำรควบรวม
โรงเรียนขนำดเล็ก แนวทำงกำรบริหำร จัดกำรโดยชุมชนมีส่วนร่วม และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโดยกำร
ใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มี
ประสิทธิภำพ เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
ในทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
 

วิสัยทัศน์ )Vision)  
  โรงเรียนขนำดเล็กมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรมีส่วนร่วมของ   
ทุกภำคส่วน 
  

พันธกิจ )Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ      
มีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตร 
  3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรบนพ้ืนฐำนของกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง       
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค์ )Goal) 
  1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  2. ผู้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตร 
  3. มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
  4. โรงเรียนบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ยุทธศำสนร์  
  ยุทธศำสนร์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
  มำตรกำร สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  ยุทธศำสนร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  มำตรกำร 
  2.1 พัฒนำหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  2.2 ยกระดับผลสัมคทธิ์ทำงกำรเรียน 
  2.3 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  ยุทธศำสนร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
  มำตรกำร 
  3.1 พัฒนำโรงเรียนให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ ในบริบทของโรงเรียนขนำดเล็ก   
อยู่บนพื้นฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
  3.2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
  3.3 สร้ำงแรงจูงใจและให้ขวัญก ำลังใจแก่ผู้บริหำรโรงเรียน และครูในโรงเรียนขนำดเล็ก 
  3.4 สนับสนุนงบประมำณ วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอที่จะมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
  ยุทธศำสนร์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมในกำรเป็นนิติบุคคลของสถำนศึกษำ 
  มำตรกำร 
  4.1 จัดท ำมำตรฐำนกำรเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนขนำดเล็ก 
  4.2 จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นนิติบุคคลของ
สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
  ยุทธศำสนร์ที่ 0 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
  มำตรกำร 
  5.1 ส่งเสริมบทบำทของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
  5.2 สร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำระบบกำรจูงใจในกำรรักชุมชนท้องถิ่นของเรำ 
  5.3 สร้ำงช่องทำงสื่อสำรรับฟ็งควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และประชำสัมพันธ์ให้
สำธำรณชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

นัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  2. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน 
  3. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีควำมเข้มแข็งเป็นไปตำมมำตรฐำนโรงเรียน      
ขนำดเล็ก ด้ำนบุคลกำร งบประมำณ วัสดุ และครุภัณฑ์ 
  4. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีควำมพร้อมเป็นนิติบุคคล 
  5. ร้อยละของโรงเรียนขนำดเล็กที่ได้รับควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรจัดกำรศึกษำจำก  
ทุกภำคส่วน 
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จุดเน้นนโยบำยกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ ปี 2061 สพป.ชพ.2 

  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2   ได้ก ำหนดจัดท ำจุดเน้นนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2561               
เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ขับเคลื่อนจุดเน้นและนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ปี 2561  โดยเน้นเรื่องห้องเรียนเป็นฐำนสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รำยบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำลสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 
 

   - จุดเน้นที่ 1 คุณภำพนักเรยีนรำยบุคคล/ห้องเรียนเป็นฐำน 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
1. กำรพัฒนำ  
    หลักสูตร  
    สถำนศึกษำ 

1. โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำหลักสูตร 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล 
    กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
3. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
    สถำนศึกษำ 
4. ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร 
5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
    กำรใช้หลักสูตร 
6. รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตร 

ทุกโรงเรียนมีกำรพัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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- จุดเน้นที่ 1 คุณภำพนักเรียนรำยบุคคล/ห้องเรียนเป็นฐำน (ต่อ) 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
2. กำรจัด 
    กระบวนกำร 
    เรียนรู ้

1. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส ำคัญ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 
2. ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
3. ครูจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
4. ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน/มีผลงำนกำรแก้ไข 
    ป็ญหำผู้เรียน 
5. ครูร่วมจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแก้ป็ญหำ/พัฒนำ 
    กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนมีแผนกำรจัดกำร 
    เรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
2. ครูทุกคนมีกำรบันทึกกิจกรรม  
    PLC 
3. ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน/ 
    วิธีกำรแก้ป็ญหำผู้เรียน 

3. กำรวัดและ 
    ประเมินผล 
    กำรเรียนรู้ 

1. จัดท ำระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
2. จัดท ำเครื่องมือวัดผล/ประเมินผลที่มีคุณภำพ 
    และหลำกหลำยทุกหน่วยกำรเรียนรู้ 
3. วำงแผนกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะ 
    ต่อเนื่องครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
    ตัวชีว้ัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ   
    ของผู้เรียนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน  
    (จบหนึ่งหน่วยกำรเรียนมีกำรประเมิน 1 ครั้ง) 

ครูทุกคนมีกำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียนด้วยกระบวนกำรที่
หลำกหลำยและมีคุณภำพทุก
หน่วยกำรเรียนรู้ 

๔. กำรนิเทศ 
    ภำยใน 

๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนำวิชำกำร 
๒. มีแผน/ปฏิทินในกำรนิเทศภำยใน 
๓. มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน 

ทุกโรงเรียนมีกำรนิเทศภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง 

5. แผนพัฒนำ 
    บุคลำกร 

1. ครูจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง ID-Plan ตำม 
    สมรรถนะมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน 
    วิชำชีพ 
2. สถำนศึกษำ น ำแผนพัฒนำของครู 
    มำวิเครำะห์ และจัดท ำเป็นแผนพัฒนำ 
    บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
3. ครูเข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร  
    ตำมโครงกำรคูปองพัฒนำครู ในหลักสูตร 
    ที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ของผู้บริหำร 
    สถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  
    และพัฒนำในระบบ TEPE Online 
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินหลังกำรพัฒนำ 
    เพ่ือติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
    จำกกำรพัฒนำ ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ 
    กำรเรียนกำรสอน 

1. ครทูุกคนได้รับกำรพัฒนำ 
    ตำมควำมต้องกำร 
2. ครูทุกคนมีแผนพัฒนำตนเอง  
    ID Plan 
3. ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนำ 
    บุคลำกร 
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   - จุดเน้นที่ 2 ปักธงคุณธรรม 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
1. ตรงต่อเวลำ    
    (สพป.) 
2. รร.ก ำหนดเอง 
 

1. ก ำหนดจุดเน้นและจัดท ำแผนพัฒนำคุณธรรม 
2. ยึดแนวทำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม 
    หลักสูตร รวมทั้งค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร  
    ตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
3. สพป. ก ำหนดจุดเน้นด้ำนคุณธรรมของ สพป. 
4. ก ำหนดคุณธรรมเพิ่มจำกบริบทของโรงเรียน 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน/ลงมือปฏิบัติ 
    ให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์ 
6. ก ำหนดแนวทำงกำรวัดประเมินผล 
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนพัฒนำ 
    คุณธรรม แผนปฏิบัติกำร 
    ประจ ำปีที่สอดคล้องกับจุดเน้น 
    และนโยบำย  
2. ผู้บริหำร ครู นักเรียนและ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน  
    มีพคติกรรมอันพึงประสงค์   
    ตำมท่ี สพป. และโรงเรียน 
    ก ำหนด 
 

 

    - จุดเน้นที่ 3 อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
1. นักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษำ 
    ปีที่ 1-3 ทุกคน  
    อ่ำนออก 
    เขียนได้  
    คิดเลขเป็น 
2. นักเรียนชั้น 
    ประถมศึกษำ     
    ปีที่ 4-6 ทุกคน 
    อ่ำนคล่อง 
    เขียนคล่อง 
    และคิดเลข 
    คล่อง 

1. โรงเรียนมีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำน 
    แก้ป็ญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ และ 
    คิดเลขเป็น 
2. คัดกรองนักเรียนแยกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ  
    และเรียนร่วม 
3. วิเครำะห์สภำพผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
4. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
5. วำงแผนกำรแก้ป็ญหำนักเรียนรำยบุคคล/ 
     รำยชั้นเรียน    
      -  เด็กปกติ  
      -  เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ (เรียนร่วม) 
6. วัดและประเมินผลเพ่ือน ำผลที่ได้มำ 
    ปรับปรุง/พัฒนำ 
7. นิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
8. สรุปและรำยงำนผล  

1. ทุกโรงเรียนต้องมีนโยบำยและ 
    แผนกำรด ำเนินงำนแก้ป็ญหำ 
    กำรอ่ำนออก เขียนได้ และ 
    คิดเลขเป็นที่ชัดเจน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  
    1-3 อ่ำนออก เขียนได้  
    คิดเลขเป็น 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  
    4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง  
    คิดเลขคล่อง 
 
    หมำยเหตุ ไม่นับรวมนักเรียนที่
มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
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จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมศักยภำพนักเรียน 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
1. ระบบดูแล   
   ช่วยเหลือนักเรียน 
   ด้ำนกำรเยี่ยมบ้ำน 
   /ข้อมูลนักเรียน 
   รำยบุคคล 
 

1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรเยี่ยมบ้ำน 
    นักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. จัดท ำแผน และปฏิทินกำรเยี่ยมบ้ำน 
    นักเรียน 
4. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
5. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
6. โรงเรียนรวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำน และ 
    ควำมเห็นของผู้เยี่ยมบ้ำน เพ่ือรวบรวมเป็น   
    หลักฐำนข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้เป็นฐำนใน 
    กำรช่วยเหลือนักเรียน 
7. โรงเรียนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็น 
    ป็จจุบัน ถูกต้อง และทันสมัย 
8. ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
8. รำยงำนผลต่อต้นสังกัด โรงเรียนมีนโยบำย 
    และแผนกำรเยี่ยมบ้ำนและช่วยเหลือ 
    นักเรียนรำยบุคคล 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนกำรเยี่ยมบ้ำน 
    นักเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 
    1 ครั้ง  
2. ครูทุกคนจัดท ำข้อมูลนักเรียน 
    เน้นรำยบุคคล เพื่อประโยชน์ 
    ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. ระบบกำรดูแล 
    ช่วยเหลือ 
    นักเรียนด้ำน 
    สภำนักเรียน 

1. โรงเรียนด ำเนินกำรส่งเสริมสภำนักเรียนและ  
    ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
2. กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนในกำร 
    สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
     2.1 จัดตั้งชุมนุม ชมรม 
     2.2 ประชุม ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  
            มีกำรประเมินและรำยงำนผล 
3. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของ 
    สภำนักเรียนกับชุมชน มีแผนงำนโครงกำร  
    และกิจกรรม ปฏิทินในกำรปฏิบัติงำน  
    สร้ำงเครือข่ำยชัดเจน 
4. มีกำรก ำกับ นิเทศ ติดตำม 
5. รำยงำนผลต้นสังกัด 

ทุกโรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนด้ำน
สภำนักเรียนและประชำธิปไตย 
ในโรงเรียนตำมแนวทำงที่ สพฐ. 
ก ำหนด 
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 - จุดเน้นที ่4 ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน )น่อ( 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
3. ระบบดูแล 
    ช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
    ด้ำนลูกเสือ 

1. โรงเรียนก ำหนดนโยบำย แนวทำงในกำรจัด  
    กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี ตำมหลักสูตรของ 
    ลูกเสือแต่ละประเภท ทุกระดับชั้น 
2. โรงเรียนสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกร 
    ทำงกำรลูกเสือ 
3. โรงเรียนขออนุมัติจัดตั้ง กลุ่ม กองลูกเสือ 
    ให้ถูกต้องเป็นป็จจุบัน (ตำมควำมพร้อม 
    ของแต่ละโรงเรียน) 
4. ทุกโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร 
    ของลูกเสือแต่ละประเภททุกระดับชั้น 
5. โรงเรียนใช้กระบวนกำรลูกเสือบูรณำกำร 
    เป็นวิถีชีวิต เน้นปฏิบัติตนตำมกฎและ 
    ค ำปฏิญำณของลูกเสือ 

1. ทุกโรงเรียนจัดกำรเรียนกำร   
    สอนตำมหลักสูตรลูกเสือ 
    แต่ละประเภททุกระดับชั้น 
2. ทุกชั้นเรียนน ำกระบวนกำร 
    ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ 
 

4. ระบบดูแล 
    ช่วยเหลือ 
    นักเรียนด้ำน 
    กำรแนะแนว 

1. จัดบริกำรหลักของกำรแนะแนว 5 ด้ำน  
    ตำมทคษฎีพหุป็ญญำ 
    1.1 กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
    1.2 บริกำรสำรสนเทศ 
    1.3 บริกำรให้ค ำปรึกษำ 
    1.4 บริกำรจัดวำงตัวบุคคล 
    1.5 บริกำรติดตำมผล 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวอย่ำงเป็น 
    ระบบ ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน 
3. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

ทุกโรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมแนะ
แนวอย่ำงเป็นระบบ 
 

 

   - จุดเน้นที่ 0 ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ และ สพป.ชพ.2 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
ธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ และ 
สพป.ชพ.2 

1. โรงเรียนมีระบบควบคุมภำยใน 
2. โรงเรียนมีระเบียบ/กติกำในกำรบริหำรงำน  
     ภำยในโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ 
    แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับจุดเน้นและ 
    กลยุทธ ์
4. โรงเรียนด ำเนินงำนโดยมีส่วนร่วม 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
    ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
6. โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจรติ 

1. ทุกโรงเรียน มีระบบควบคุม 
    ภำยในที่เข้มแข็ง 
2. ทุกโรงเรียนมีกำรบริหำร 
    จัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล 
    ด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำก 
    กำรร้องเรียน  
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- จุดเน้นที่ 6 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
กำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมภำยใต้
กรอบแนวคิด 4 เรื่อง 
ดังนี้ 
1. สะอำด  สวยงำม 
2. ร่มรื่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. นักเรียนปลอดภัย 

1. จัดท ำแผน/แผนปฏิบัติกำรพัฒนำ   
    สภำพแวดล้อม ภำยในโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 
    สภำพแวดล้อมภำยใต้กรอบแนวคิด  
    4 ประกำร 
3. โรงเรียนมีรูปแบบกำรพัฒนำ สภำพแวดล้อม 
    ภำยในอย่ำงหลำกหลำย 

๑. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียน 
    ปลอดขยะ 
๒. ทุกโรงเรียนมีสภำพแวดล้อม 
    สะอำด  สวยงำม ร่มรื่น  
    เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
    ปลอดภัย ภำยใต้บริบท 
    ของโรงเรียน 

 
   - จุดเน้นที่ 7 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร “Speak up English” 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
Speak up English 
 

1. สพป. และโรงเรียนร่วมกันก ำหนด 
    ประโยคพื้นฐำนที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
2. โรงเรียนให้ครูทุกคนฝึก 
3. ทุกชั้นเรียนน ำไปใช้ 
4. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกคษ 
    กับนักเรียน (ฟ็ง พูด อ่ำน เขียน) 
5. จัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
    ให้เอ้ือต่อกำรเรียนภำษำอังกคษ  
    เช่น   - ป้ำย สัญลักษณ์ต่ำงๆ  
            - ก ำหนดวันใช้ภำษำอังกคษเพ่ือ 
              กำรสื่อสำร  
            - ก ำหนด English Zone  
              เพ่ือเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ภำษำอังกคษ 

1. สถำนศึกษำมีนโยบำยและ 
    แผนกำรด ำเนินงำน ที่ส่งเสริม 
    ภำษำอังกคษ เพ่ือกำรสื่อสำร 
    ในชีวิตประจ ำวัน ที่ชัดเจน 
2. นักเรียน ครู ผู้บริหำร และ 
     บุคลำกรในสถำนศึกษำ  
     ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
     ใช้ภำษำอังกคษเพ่ือกำร 
     สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้ 
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   - จุดเน้นที่ 9 กำรก ำกับ นิดนำม นิเทศ และประเมินผล 

 

จุดเน้น แนวทำงกำรด ำเนินงำน นัวช้ีวัด 
ก ำกับ ติดตำม นิเทศ 
และประเมินผล 

1. สพป. และโรงเรียน มีแผนกำรก ำกับ  
    ติดตำม นิเทศและประเมินผล 
2. ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีกำร 
    แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม 
    และนิเทศ กำรด ำเนินงำนของ 
    โรงเรียน ประกอบด้วย 
    1) ผอ.สพป.ชพ.2/รองผอ.สพป.ชพ.2 
    2) คณะกรรมกำร กตปน. 
    3) ศึกษำนิเทศก์ 
    4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
    5) ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน 
    6) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำน 
        ภำยนอกที่มีประสบกำรณ์และ 
        ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัด 
        กำรศึกษำ 
3. ในระดับโรงเรียน ด ำเนินกำรโดย 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับ 
    มอบหมำย 

ทุกหน่วยงำนในสังกัดจัดให้มีกำร
ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม นิเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีรำยงำนผล 
อย่ำงเป็นระบบ 
 

 
 
  



บทท่ี 4  
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ป็จจุบัน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโรงเรียนขนำดเล็กรวมทั้งสิ้น 14,816 โรง จำกโรงเรียน
ทั้งหมด 31,116 โรง คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนักเรียน ร้อยละ 13.41 ของนักเรียนทั้งหมด 
อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน เท่ำกับ 1 : 12 สำเหตุที่จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี ด้วยป็จจัย    
ที่เกิดจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนขนำดเล็กดังกล่ำว ประสบป็ญหำด้ำน   
กำรบริหำรจัดกำร ส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพและประสิทธิภำพ ผลสัมคทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ ดังนั้น  เพ่ือให้  
กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กเกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง ชัดเจน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงได้ก ำหนดป็จจัยและเงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จ 3 ระดับ ดังนี้ 
 

  1. ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
      1.1 ประกำศนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นวำระแห่งชำติ และ  
ต้องเป็นนโยบำยที่ชัดเจน ต่อเนื่อง สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ทุกระดับ 
      1.2 สร้ำงควำมเข้ำใจกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต ให้ตระหนัก รับรู้ 
นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
      1.3 ปรับแก้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินนโยบำย 
เช่น ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ เป็นต้น (ในกรณีที่นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ประสำนกำรด ำเนินกำรต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำร) 
      1.4 ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมแผน        
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      1.5 สร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกำรกระตุ้นและช่วยเหลือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินกำร เช่น ประกำศเชิดชูเกียรติครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรให้รำงวัลต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และโรงเรียนที่ด ำเนินกำร   
ประสบผลส ำเร็จ 
      1.6 สนับสนุนงบประมำณ/วิชำกำร กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำโรงเรียนในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
      1.7 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำยรูปแบบ 
      1.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะ    
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
      1.8 ด ำเนินกำรวิจัย พัฒนำเพ่ือหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

  2. ระดับส ำนักงำนเขนพื้นที่กำรศึกษำ 
      2.1 สร้ำงควำมตระหนัก รับรู้กับผู้บริหำรโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง และองค์กร     
คณะบุคคลให้เห็นชอบในหลักกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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    2.2 จัดท ำข้อมลูของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดเป็นรำยโรงเรียน 
    2.3 จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

      2.4 รำยงำนแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
       2.5 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
      2.6 นิเทศ ติดตำม ก ำกับ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
      2.7 กระตุ้น ช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
      2.8 ประชำสัมพันธ์รูปแบบที่หลำกหลำย 
      2.9 ด ำเนินกำรวิจัย ประเมินผล และรำยงำนผล 

 

  3. ระดับโรงเรียน 
      3.1 สร้ำงควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถำบันศำสนำ ให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผล และควำมจ ำเป็น
ของทำงรำชกำรในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคคล 
งบประมำณ และคุณภำพกำรศึกษำ 
      3.2 ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ซึ่งช่วยให้เด็กได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ เหมำะสมตำมช่วงชั้นวัย   

    3.3 วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม   
ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียน 

    3.4 สร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
       3.5 สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงคร ูนักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
      3.6 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชน  
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ขั้นนอนกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

 
 

ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก สพป .ชพ. 2 
อำทิเช่น กำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้กับ รร . 
กำรประชำสัมพันธ์นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของ สพฐ  .และ ศธ .ฯลฯ  

 
 

จัดท ำข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ และข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง   
 /น ำเสนอ ผอ.สพป.ชพ. 2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ อนุมันิ สั่งกำร 

  
 

แจ้งโรงเรียน  /สพฐ / . และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ประเมินและนิดนำมผล  /เก็บข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น  
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