
 



 



ก 
 
 

ค ำน ำ 
 

โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา และกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท หรือชายขอบเขตเมือง โดยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิด
ลดลง การมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก จึงเป็นประเด็นท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ปัญหาส าคัญของโรงเรียนขนาดเล็กคือคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งควร
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากที่สุด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดได้ด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ด้วยมาตรการที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การด าเนินงานยังได้ผล 
ไม่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเพ่ิมอัตราครูต่อนักเรียน ประกอบกับครู 
จะมีการเกษียณอายุราชการอีกนับแสนอัตราในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงเห็นสมควรเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่าง
สมบูรณ์ ครบถ้วนและมีคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 ได้จัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2561-2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียน  
ขนาดเล็กต่อไป  โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นี้จะท าให้โรงเรียนขนาดเล็กคงเหลืออยู่ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับพ้ืนที่ และท าให้นักเรียนได้เรียน
อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น  ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
เหตุผลและควำมเป็นมำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  และให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในทุกระดับ และทุกขนาด  มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
ได้ในทางปฏิบัติ 

 สภาพการณ์การปฎิบัติงานของโรงเรียนในปัจจุบัน พบว่า แม้ว่าโรงเรียนจ านวนหนึ่งสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเข้มแข็ง มีผลงานประจักษ์ในการแข่งขันต่างๆ อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
แต่หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบนานาชาติโดยรวม  จะเห็นว่าโรงเรียนจ านวน
บางส่วนยังไม่สามารถปฎิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างน่าพึงพอใจ 

 โรงเรียนขนาดเล็กเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่ท้าท้ายผู้บริหารการศึกษาในทุกยุคทุก
สมัย กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามแกป้ัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  
แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง  ในปีการศึกษา 2561 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 87  โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
18,743  คน  จ านวนคร ู 942 คน  (ข้อมูล ณ วันที่  10  มถิุนายน  2561)  สภาพภูมิศาสตร์โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนตั้งกระจายอยู่บนพ้ืนที่ราบใกล้ชุมชน การคมนาคมสะดวก สามารถติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ได้อย่างสะดวก ที่ตั้งของโรงเรียนในแต่ละแห่งห่างกันไม่มากนัก  ท าให้นักเรียนมีโอกาส มีทางเลือกในการ
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาได้ง่ายและสะดวกเพ่ิมข้ึน ผู้ปกครองและชุมชนมีรายได้ค่อนข้างสูง  มีค่านิยม
ส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียงทั้งของรัฐและเอกชน   จึงส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนทุกปี   ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทีม่ีนักเรียน 120 คนลงมา  จ านวน  31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 35.63   ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดังกล่าว  ท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพดีเพียงพอ 
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ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนขนำดเล็ก  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

       ตารางที่ 1   จ านวนโรงเรียน  จ าแนกตามระดับที่เปิดสอนแยกรายอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 
รวม 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

1 แกลง 53 6 59 23 
2 วังจันทร์ 10 4 14 5 
3 เขาชะเมา 7 7 14 3 

รวม 70 17 87 31 
 
      ตารางที่ 2 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 0 – 120 คน)  
 

 

ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ห้องเรียน คร ู นักเรียน คร:ู
นักเรียน 

1 บ้านหนองคุย กองดิน แกลง 8  5 86 1 : 17 
2 วัดกองดิน กองดิน แกลง 8 2 53 1 : 27 
3 วัดเขาส ารอง กองดิน แกลง 9 5 82 1 : 16 
4 วัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง 9 7 106 1 : 15 
5 วัดเขากะโดน ชากโดน แกลง 9 4 77 1 : 19 
6 บ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง 9 5 60 1 : 12 
7 บ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง 9 5 92 1 : 18 
8 วัดสันติวัน ชากพง แกลง 8 3 38 1 : 13 
9 วัดสมอโพรง ชากพง แกลง 9 6 98 1 : 16 

10 วัดคลองชากพง ชากพง แกลง 9 4 114 1 : 29 
11 วัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง 9 4 119 1 : 30 
12 บ้านดอนส าราญ ทางเกวียน แกลง 9 4 82 1 : 21 
13 บ้านเนินสุขส ารอง ทุ่งควายกิน แกลง 9 5 84 1 : 17 
14 วัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง 8 7 105 1 : 15 
15 วัดจ ารุง เนินฆ้อ แกลง 8 3 45 1 : 15 
16 วัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง 8 8 97 1 : 12 
17 บ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง 8 5 107 1 : 21 
18 วัดปากน้ าพังราด พังราด แกลง 8 5 72 1 : 14 
19 วัดพังราด พังราด แกลง 8 4 32 1 : 8 
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ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ ห้องเรียน คร ู นักเรียน คร:ู
นักเรียน 

20 บ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง 8 6 97 1 : 16 
21 บ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง 8 4 63 1 : 16 
22 บ้านสองพ่ีน้อง สองสลึง แกลง 9 5 99 1 : 20 
23 บ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง 9 3 55 1 : 18 
24 บ้านเขาตาอ๋ิน ชุมแสง วังจันทร์ 8 6 85 1 : 14 
25 บ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ 9 6 103 1 : 17 
26 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ 8 5 95 1 : 19 
27 บ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ 8 6 108 1 : 18 
28 บ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์ 9 5 97 1 : 19 
29 บ้านน้ าเป็น น้ าเป็น เขาชะเมา 8 6 74 1 : 12 
30 บ้านมาบช้างนอน น้ าเป็น เขาชะเมา 9 5 64 1 : 13 
31 บ้านน้ ากร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 9 4 101 1 : 25 

รวม 265 152 2,590 1 : 17 
 

ในภาพรวมมีอัตราก าลังครู : นักเรียน ที่   1 : 17 
 

      ตารางที่ 3  สรุปจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กจ าแนกตามจ านวนนักเรียน  

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

นักเรียนตั้งแต่ 
120 คน ลงมา 

0-20 คน 0 0 
21-40 คน 2 6.45 
41-60 คน 4 12.90 
61-80 คน 5 16.13 

81-100 คน 12 38.71 
101-120 คน 8 25.81 

รวม 31 100 
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สภำพปัญหำของโรงเรียนขนำดเล็ก 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก    พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ 
ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน  4 ด้าน  คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  ซึ่งในแต่ละด้านมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร คือ  ครูไม่ครบชั้น และจ านวนผู้เรียนในแต่ละชั้นมีจ านวน
น้อย ท าให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายได้ สังคมผู้เรียนคับแคบ การเรียน
ระหว่างผู้เรียนไม่กว้างพอ ผู้เรียนจึงมีความจ ากัดในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง  
ซ่ึงในการจัดชั้นเรียนของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ต้องจัด
ชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 2. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ คือ ได้รับงบประมาณท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนไม่เพียงพอ  ทั้งนี้เพราะ  กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้ตามรายหัวของ
จ านวนผู้เรียน  มีจ านวนผู้เรียนน้อย ท าให้ได้รับงบประมาณน้อยตามไปด้วย จึงไม่เพียงพอ ต่อการ 
จัดการศึกษาและดูแลผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภค และค่าด าเนินการ    
อ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง   การระดมทรัพยากรมีน้อย เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย   
และค่อนข้างยากจน 
 3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล คือ ประสบกับภาวะขาดแคลนครูอย่างต่อเนื่อง  
ครูหนึ่งคนต้องรับผิดชอบดูแลผู้เรียนหลายชั้น หรือรับผิดชอบชั้นเดียวแต่ต้องสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมีภาระงานอ่ืนมาก  และในบางสถานศึกษาไม่มีผู้บริหารท าให้โรงเรียนขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานศึกษา 
 4. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  คือ ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา ที่มี
ข้อจ ากัดมากมายโดยเฉพาะเรื่องการจัดครูไม่ครบชั้น ขาดสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อความมั่นใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน 
 

 นอกจากนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผน 
การด าเนินงานที่วางไว้ เช่น การเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก และการเรียนรวม เกิดการต่อต้านจากชุมชน   
และผู้ปกครองที่มีความรักหวงแหนโรงเรียนที่ร่วมกันก่อตั้ง และถึงแม้จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน บางแห่ง 
มีความขัดแย้งระหว่างชุมชน ก็ไม่สามารถบริหารรวมกันได้ ชุมชน ผู้ปกครองและโรงเรียนยังไม่ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารโรงเรียนยังยึดติดกับต าแหน่ง ครูผู้สอนยังยึดติดกับโรงเรียนเดิม การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้น ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ถึงแม้จะยอมรับว่ารูปแบบดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนและจะท าให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นก็ตาม 



6 
 

 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้สร้างความตระหนักให้กับโรงเรียน 
และให้ความส าคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  โดยมีวิธีการบริหาร
จัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดังนี้ 

1. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางชั้นเรียน  
2. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางกลุ่มสาระ 
3. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางช่วงชั้น 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ DLTV 
5. หมุนเวียนครูผู้สอน 

 และมีความพยายามในการเข้าถึงชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง นิเทศเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
เป็นรายโรงเรียน ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 - 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และใช้
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและสอดรับกับมาตรการแนวทาง แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2560 - 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
นโยบายการด าเนินงาน 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ส่วนที่ 2 
นโยบายการด าเนินงาน 

 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  และให้ขนาดชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
ลดข้อจ ากัด  การมีครูไม่ครบชั้น  ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารจัดการ และแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นหลัก  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สาระส าคัญของแผน 
มีองค์ประกอบของข้อมูลพื้นฐานที่ด าเนินการมาแล้ว และมีแนวทางในการด าเนินงานต่อไปที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในโรงเรียนดังกล่าว และมุ่งประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
วัตถุประสงค์ 
โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ในปี  2564  
2. อัตราครูต่อนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกโรงเรียน 

 มาตรการ 
1. พัฒนาระบบวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

ที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกลุ่ม/ 

เครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงาน 
บุคคล ด้านการบริหารวิชาการ  และด้านการบริหารงบประมาณ เชื่อมโยงกับแผนที่การศึกษา 
School Mapping โดยยึดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
โดยน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 

1)  การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
  แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ครูผู้สอนไม่ครบชั้น ได้ในระดับหนึ่ง  โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  จัดชั้นเรียน
แบบคละอายุ  การรวมชั้นเรียนที่อายุใกล้เคียงกัน  มีลักษณะเป็นช่วงชั้น มีการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  สรุปความรู้และสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักเรียนปฏิบัติจริง โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและชุมชน   
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร  แนวทางจัดการเรียนรู้ตลอดปี (ประมวลการสอน)  
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้นตลอดปี จัดห้องเรียนเป็นช่วงชั้นเป็นหลัก ใช้ครูปฏิบัติ 
การสอน 1 – 2 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน  ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวใหม่  โดยห้องมีขนาดประมาณ 2 2 ห้องเรียน  ต่อ 1 ช่วงชั้น   
มีมุมต่าง ๆ มุมหนังสือ  เกม  เพ่ือเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม  จัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่น  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  เครื่องเล่นวีซีดี  เทป  เครื่องเสียง  อยู่ประจ าศูนย์ฯ  จัดหาหนังสือ 
ในห้องสมุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 

2) โรงเรียนต้นแบบ 
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และด้าน

คุณภาพผู้เรียน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด รวมทั้งมีความพร้อม 
ที่สามารถเป็นโรงเรียนแกนน า และเปน็แบบอย่างในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในบริบท
ของโรงเรียนขนาดเล็กได้  โดยใช้ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบ   
ที่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกรอบความคิด 
ในการบริหารจัดการในโรงเรียนต้นแบบ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษา   

3) โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย 
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อมด้านบริหารจัดการ  ด้านการจัดการเรียนรู้และด้าน

คุณภาพผู้เรียน  โดยได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนศูนย์เครือข่าย และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ไม่มี
ความพร้อมด้านการจัด การเรียนการสอน  ครูไม่ครบชั้น  รวมทั้งครูขาดทักษะเฉพาะในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์เครือข่ายบริการของสื่อ 
ICT และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่าย  ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างน้อย ต าบลละ 1 โรงเรียน   

4)  เครือข่ายการนิเทศ 
เครือข่ายการนิเทศ   เป็นรูปแบบการนิเทศในลักษณะของการสร้างความเข้มแข็ง 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก    โดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์  เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  

5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านความไม่พร้อมและมีความขาดแคลน

โดยเฉพาะอัตราก าลังครูผู้สอนที่มีไม่ครบชั้น รวมทั้งขาดแคลนครูที่มีความถนัดเฉพาะด้านหรือวิชาเอก   
ด้านงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ เป็นเรื่อง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ ไม่เพียงพอ  การขาดแคลนครุภัณฑ์  ในการสนับสนุนการสอน 
แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในกลุ่มพ้ืนที่เดียวกัน หรือมีปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่เหมือนกัน โดยมีบุคลากร หน่วยงาน  
หรือองค์กร ให้การสนับสนุนสามารถด าเนินการเพ่ือพัฒนางานยกระดับคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4 และสูงกว่าร้อยละ 5 

ในปีการศึกษา 2564 
3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองคุณภาพภายนอก ร้อยละ 100 
มาตรการ 
1. พัฒนานักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ทุกคนในปีการศึกษา 2564 
2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนใหค้รูรวมกลุ่มกันวางแผน 

และพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน น าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การสอนคละชั้น

การใช้  ICT เพ่ือการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ระบบการเรียนการสอน
ทางไกล การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี เป็นต้น 

8. นิเทศ ช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนเป็นรายโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
9. วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอ ตามมาตรฐาน

ส าหรับจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

          ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรการ 
1. จัดท ามาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์ 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ ห้องสมุดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
3. จัดและสนับสนุนอัตราก าลังครูในโรงเรียนขนาดเล็กให้เพียงพอตามเกณฑ์ แก้ปัญหา 

การขาดแคลนครูด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น สอนแบบบูรณาการคละชั้น การใช้ครูเวียนสอน นักศึกษา 
ฝึกสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 
ในสภาวการณ์ที่โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากร 

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการ 
อาหารกลางวัน สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส การอ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางแก่นักเรียน เพ่ือเรียนในแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้สามารถมีความ
พร้อมในการเรียนจนจบการศึกษา 

6. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ หรือสถาบันสังคมอ่ืน 

มาตรการ 
1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความเข็มแข็งและมีศักยภาพเพียงพอ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ 

พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการจัดศูนย์เด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5. จัดระบบและกลไกในการระดมทรัพยากร  ที่จะเอ้ือประโยชน์แก่การจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนโดยวิธีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม  โปร่งใส  มีแผนการน าทรัพยากรไปใช้อย่างชัดเจน 
เพ่ือพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย  การบริหารจัดการโดยโซน 
คุณภาพ  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
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นโยบายการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมาตรการจัดการเชิงยุทธศาตร์ของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย 
และนโยบายก าลังคนภาครัฐ มีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม 
ได้แก่ การควบคุม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษา และแนวการด าเนินงาน 
ตามแบบข้ันบันไดภายในปี 2561 
 2. จัดให้มีการควบโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อให้เกิดขนาดที่เหมาะสม โดยชดเชยค่าเดินทาง
แก่พ่อแม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจัดสรรอัตราก าลังครูและงบประมาณที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 
 3. เร่งด าเนินการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ ส่งเสริม
โรงเรียนดีประจ าต าบล การควบรวมและถ่ายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก ซี่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กันดารห่างไกล
และให้การอุดหนุนค่าพาหนะ 
 4. ใช้ระบบงบประมาณและทรัพยากรเป็นสิ่งจูงใจในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาก จน 
ไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กนั้นได้โดยให้ควบรวมเป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการเพ่ือการใช้
ทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้ใช้แนวนโยบายการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้มีคุณภาพสูงขึ้นไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา 2561 - 2564 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ส่วนที่ 3 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561-2564 

 
 โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  
มากไปกว่านั้นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีต่ า
กว่านักเรียนที่มีการศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่อีกด้วย ดังนั้นการด าเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือต้องการลดความเหลื่อมล้ า  
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคะะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนาาน มีแนวด าเนินการบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. การบริหารจัดการบุคลากร 
 3. การบริหารจัดการวิชาการ 
 4. การบริหารจัดการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ และสินทรัพย์อื่นๆ 
 5. การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม 

 ส านักงานคะะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนาาน ได้ก าหนดเป้าหมายโรงเรียน และห้วงเวลาในการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
 1. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2559 - 2561)  โรงเรียนที่มีนักเรียน 
ไม่เกิน 40  โดยใช้ข้อมูลพื้นาานนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูล DMC)  ะ วันที่ 10 มิถุนายน 2559   
และวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 2. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะท่ี 2 (ปีการศึกษา 2562 - 2564)  โรงเรียนที่มีนักเรียน 
ไม่เกิน 60 คน  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนาานนักเรียนรายบุคคล  (ข้อมูล DMC)  ะ วันที่ 10 มถิุนายน 2561 
วันที่ 10 มิถุนายน 2562  และวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

การจัดท าแผนบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 ได้ให้ความส าคัญ และพิจาระา

วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของส านักงาน
คะะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนาาน  เพ่ือเพ่ิมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการยกระดับ
คุะภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และมีแผนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

  แผนการบริหารจัดการแบบควบรวมปีการศึกษา  2560 – 2564  (เดิม) 
 

ที ่ โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนมารวม จ านวนนักเรียน  
ณ วันที่ 10 ธ.ค. 61 

  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562  
1 โรงเรียนวัดกระแส   โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม ประกาศเลิกสถานศึกษา 

1  ม.ค. 60   
2 โรงเรียนวัดพลงไสว โรงเรียนวัดสันติวัน 40  คน 

  ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564 
1 โรงเรียนวัดสุขไพรวนั โรงเรียนวัดกองดิน 51  คน 
2 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 63  คน 
3 โรงเรียนวัดเขากะโดน โรงเรียนวัดจ ารุง 48  คน 
4 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 59  คน 
5 โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนวัดพังราด 39  คน 

   
 การปรับแผนการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  

จากการประชุมคะะกรรมการการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕61  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
ะ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  มีมติให้ปรับแผนการบริหาร
จัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

 

1. แผนการควบรวม ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 

ที่ โรงเรียนแม่เหล็ก 
(เดิม) 

โรงเรียนแม่เหล็ก 
(ใหม่) 

โรงเรียนมารวม จ านวนนักเรียน  
ณ วันที่  

10 ธ.ค. 61 

หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดกระแส   - โรงเรยีน 
บ้านเนินไม้หอม 

- ประกาศ 
เลิกสถานศกึษา  
1 ม.ค. 60 

2 โรงเรียนวัดพลงไสว โรงเรียนวัดสมอโพรง โรงเรียนวัดสันติวัน 40  คน 
 

 

 

2.  แผนการควบรวม ปีการศึกษา 2563 – 2564  
 

ที ่ โรงเรียนแม่เหล็ก 
(เดิม) 

โรงเรียนแม่เหล็ก 
(ใหม่) 

โรงเรียนมารวม จ านวนนักเรียน  
ะ วันที่  

10 ธ.ค. 61 

หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวดัสุขไพรวนั - โรงเรียนวัดกองดิน 51  คน  
3 โรงเรียนวดัเขากะโดน โรงเรียนวัดเนินทราย โรงเรียนวัดจ ารุง 48  คน  
4 โรงเรียนบา้นเนนิหย่อง - โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 59  คน  
5 โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนวัดท่ากง โรงเรียนวัดพังราด 39  คน  
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

  โรงเรียนที่ไม่เข้าเกณฑ์การควบรวม  
  มีจ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น เนื่องจากจ านวนนักเรียนสูงกว่าเกะฑ์ 
ทีส่ านักงานคะะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนาานก าหนด  (นักเรียนมากกว่า 60 คน)  ที่ประชุมมีมติให้ตัด
ออกจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนโรงเรียนแม่เหล็ก  
  1.  โรงเรียนวัดสันติวัน ขอเปลี่ยนโรงเรียนแม่เหล็ก จากเดิมโรงเรียนวัดพลงไสว  
เป็นโรงเรียนวัดสมอโพรง เนื่องจาก 
       1.1  โรงเรียนวัดสันติวัน และโรงเรียนวัดสมอโพรง  ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเดียวกัน คือ หมู่ ๑    
ท าให้หน่วยงานในท้องถิ่นสะดวกในการบริหารจัดการ  และสนับสนุนงบประมาะ 
       1.2  ปัจจุบันโรงเรียนวัดสันติวันน านักเรียน ป.4-ป.6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียนวัดสมอโพรง  
จ าวน  12 คน  อยู่แล้ว 
  2.  โรงเรียนวัดจ ารุง  ขอเปลี่ยนโรงเรียนแม่เหล็ก  จากเดิมโรงเรียนวัดเขากะโดน  
เป็นโรงเรียนวัดเนินทราย เนื่องจาก 
        2.1  โรงเรียนวัดจ ารุง และโรงเรียนวัดเนินทราย อยู่ในพื้นที่ต าบลเดียวกัน และท่ีอยู่ 
ของนักเรียนใกล้โรงเรียนวัดเนินทรายมากกว่า ท าให้สะดวกในการเดินทาง  ซึ่งมีระยะทางห่างกันเพียง  
3.5 กิโลเมตร 
        2.2. อยู่ในเขตบริการของเทศบาลต าบลเนินฆ้อ  ซึ่งอยู่ต าบลเดียวกัน ท าให้สะดวก 
ในการสนับสนุนงบประมาะ 
                 2.3  โรงเรียนวดัเขากะโดน มีครูน้อย (3 คน ) ขาดความพร้อม  ส่วนโรงเรยีนวัดเนินทราย  
มีความพร้อมมากกว่า   

       2.4  ปีการศึกษา 2561  เด็กในพื้นที่บริการโรงเรียนวัดจ ารุง จ านวน 10 คน ไม่เรียน 
ในเขตบริการ  ส่วนใหญ่ไปเรียนที่โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ส่วนในปีการศึกษา 2562 จะมีเด็กในเขต
บริการ 12 คน   
   3.  โรงเรียนวัดพังราด  ขอเปลี่ยนโรงเรียนแม่เหล็ก จากเดิมโรงเรียนวัดเกาะลอย 
เป็นโรงเรียนวัดท่ากง เนื่องจาก 
         3.1  ที่อยู่ของนักเรียนใกล้โรงเรียนวัดท่ากงและสะดวกในการเดินทาง มีระยะทางห่างกัน
เพียง  1.8 กิโลเมตร ใกล้กว่าโรงเรียนวัดเกาะลอย            
          3.2  โรงเรียนวัดพังราด อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเดียวกันกับโรงเรียนวัดท่ากง (แต่ต่างหมู่) 

 
แนวคิด/วิธีการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางชั้นเรียน  
2. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางกลุ่มสาระ 
3. น านักเรียนจากโรงเรียนมารวมไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเป็นบางช่วงชั้น 
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ DLTV 
5. หมุนเวียนครูผู้สอน 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกพ้ืนที่ ให้ตระหนัก รับรู้ ถึงเหตุผล และความจ าเป็น 
ที่ต้องมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2. เพื่อให้มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับความจ าเป็นของพ้ืนที่ น าไปสู่การเพ่ิม
คุะภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนรวมชั้น โดยให้โรงเรียนที่อยู่
ใกล้เคียงกันได้บริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุะภาพ 
 3. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่มีแผนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป้าหมาย 

1. เลิกสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่มีนักเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา ที่มีอัตราครูต่อนักเรียนต่ า มีจ านวน
นักเรียนน้อย มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ มีครูเกินเกะฑ์ ให้มีการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวม  
 3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจ าเป็นต้องด ารงอยู่ ต้องอยู่อย่างมีคุะภาพ มีรูปแบบหรือ 
นวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุะภาพด้วยตนเอง 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความพร้อมในปัจจัยหลายด้าน ได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์ 
การเรียนรู้คุะภาพ มีการสร้างเครือข่าย และให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียง 
 5. ยกระดับคุะภาพทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งด้านสิทธิ โอกาส และคุะภาพการศึกษา 
3. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
4. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดงบประมาะ 
5. ท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
6. ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
7.  เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนมากขึ้น  

 
 



 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 – 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

ส่วนที่ 4  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 

ภาพความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารและครูเป็นผู้น าทางวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด าเนินการจัดสื่อการเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งการจัดห้องเรียนรูปแบบปกติ 
และรูปแบบการเรียนการสอนคละชั้น บูรณาการด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยพิจารณาด าเนินการควบคู่ 
กับการเกลี่ยอัตราก าลังครูในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  2. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด  
ร่มรื่น และปลอดภัย และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เหมาะกับวัยผู้เรียน 
จะส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    3. การพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เน้นการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่าง
เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรง การส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนขนาดเล็กน าผลงาน  ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ และการ
บริหารจัดการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และมีการสื่อสารใกล้ชิด
ระหว่างกัน โดยการนิเทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรงเรียน และน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพและผลการเรียนของนักเรียน 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
  1. ผู้บริหารทุกระดับมีความจริงใจต่อการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้สูงขึ้น โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. หน่วยงานและสถานศึกษาต้องใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
  3. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  4. การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานและการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
  5. มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกัน 



 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปกีารศึกษา 2561 - 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 

 

 

 

 



 
 

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 - 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
     1. นายประจิม  มงคลสุข      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   

  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
  ระยอง เขต 2        

     2. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2         
     3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

 

คณะท างาน   
     1. นางอ าพัย  อุดมพฤกษชาติ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
     2. นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
  รักษาการในการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     3. นางสาวนิรดา คุ้มคง                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                                         
     4. นางแสงเดือน วงษ์มณี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ                                          
     5. นางสาวอลิสา คชารัตน์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ                                          
     6. นายสิทธิพงศ์  เสน่ห์                เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                 
     7. นายบุญฤทธิ์ รักษาการณ์           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
 8. นางสาวสุภาพร วงศ์ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 
 
 
                                                        รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม  :  นางสาวนิรดา  คุ้มคง 
                                                                         ออกแบบปก  :  นางสาวนิรดา  คุ้มคง 

            
 

 

 


