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ค าน า 

 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ด าเนินงานตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมี
ตัวชี้วัดส าคัญคือ “การท าให้จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ลดลง” น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม  คณะกรรมการด าเนินงานััดท าผผนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ัึงได้ััดท า         
ผผนยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ปีงบประมาณ 2561 –  2563) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ขึ้น     

                ัากสภาพปัััุบัน พบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะการคมนาคมในพ้ืนที่กว่าร้อยละ 95 
มีความสะดวก ประชากรในวับเรียนมีั านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกรองในัังหวัดเชียงใหม่มีค่านิยมส่ง
บุตรหลานไปเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมกว่า ในขณะที่สภาพเศรษฐกิัผละสังคมด้านอ่ืนๆ 
เปลี่ยนผปลงไปอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบมีั านวนเด็กน้อยลงทุกปี ผต่มีั านวนครู
เท่าเดิมผละเกษียณอายุราชการไปทุกปีเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตลอดมา ดังนั้น        
การบริหารััดการเรียนขนาดเล็กั าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผนวทาง  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้คือ  โรงเรียนใดที่พึงเรียนรวมได้ควรรวม และ
โรงเรียนใดที่พึงเลิกก็ควรยุบเลิก ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในในพ้ินที่พิเศษก็ควรััดท า
ผผนพัฒนาโดยเฉพาะต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีความเข้มผข็งผละยั่งยืน 

        ขอขอบคุณ คณะท างาน กลุ่มนโยบายผละผผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ผละประเมินผล ที่มีส่วนร่วมในการััดท าผผนยุทธศาสตร์มา ณ โอกาสนี้ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
  
 โรงเรียนขนาดเล็กในัังหวัดเชียงใหม่มีผนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  อันเป็นผลมาัากอัตราการเกิดลดลง
อย่างต่อเนื่องหลายๆปี ผละความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง โดยที่
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ  ไม่มีเวลารับ - ส่งนักเรียน ผละเม่ือผู้ปกครองท างานในเมือง หรือใกล้เขต
ชุมชนเมือง ก็น าบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมืองด้วย ท าให้เด็กท่ีัะเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านลดน้อยลง ส่งผล
ให้มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ า ผละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า ยังไม่
น่าพึงพอใั ซึ่งัากการศึกษาร่วมกับผู้บริหารในอ าเภอต่างๆที่ผ่านมา พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าผพง ผละอ าเภอผม่ออน มีโรงเรียนขนาดเล็ก (ั านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลง
มา) ั านวนทั้งสิ้น 39 ผห่ง มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 1.นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 2.นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การค านวณ ผละ
ภาษาต่างประเทศ  

3.การบริหารผละการััดกิักรรมการเรียนรู้ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องัากมี
บุคลากรั ากัด ผละมีภาระงานอื่นั านวนมาก 
 4.ขาดครู/ครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ตรงเอก/ครูย้ายบ่อย ผละครูเกษียณทุกปี 

5.งบประมาณ-สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
6.อาคารสถานที่ ผละบริเวณโรงเรียนทรุดโทรม 

   7.ปัญหาอื่นๆ 
 
 ผลการวิััย เรื่องการพัฒนารูปผบบการบริหารััดการคุณภาพการศึกษาของ  โรงเรียนขนาดเล็กใน
ัังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนพพร  เดชชิต สรุปผลการวิััยไว้ดังนี้ 
 1. รูปผบบการบริหารััดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในัังหวัดเชียงใหม่ มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ใหญ่ ๆ คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ผละด้านบริหารทั่วไป 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิผละผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีการด าเนินงานตามองค์ประกอบของการบริหาร
ััดการคุณภาพการศึกษา ผต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างผท้ัริงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการััดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูผละบุคลากรทางการศึกษาการสรรหา ผละบรรัุผต่งตั้ง การ
ด าเนินการทางวินัยผละการลงโทษ การสั่งพักราชการผละการสั่งให้ออกัากราชการไว้ก่อน การรายงาน
การด าเนินการทางวินัยผละการลงโทษ การอุทธรณ์ผละการร้องทุกข์ ผละการออกัากราชการอยู่ในระดับ
น้อย ผละน้อยที่สุดเช่นเดียวกับด้านการบริหารงบประมาณ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การััดท าผละััดหาพัสดุการััดหาผลประโยชน์ัากทรัพย์สิน การเบิกเงินัากคลัง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ผละ
น้อยที่สุดเช่นกัน 
 ัากผลการวิััย สรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของัังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลาที่ผ่านมา 
มีการพัฒนาอยู่ในระดับต่ า ผละยังเป็นปัญหาส าคัญของการศึกษา ัากการวิเคราะห์สาเหตุอ่ืน ๆ ประกอบ 
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาได้ช้า เพราะสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
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สาเหตุส าคัญท าให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาได้ช้า  
 
      อัตราการเกิดลดลง ั านวนนักเรียนไม่เพ่ิมผละมีผนวโน้มลดลง 
      ความนิยมของผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง    
      ผู้ปกครองท างานในเมือง ัึงน าลูก – หลานเข้ามาเรียนในเมืองด้วย  
 ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการเอาใัใส่ดูผลนักเรียน  
 อัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ า ครูไม่เพ่ิมตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 สพฐ.ไม่ได้ััดสรรงบประมาณพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กส าหรับโรงเรียนเป็นการเฉพาะ โรงเรียนต้อง

หางบประมาณเอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใั โรงเรียนขนาดเล็กส่วน

ใหญ่ไม่ผ่าน ระบบประกันคุณภาพ  การประเมินมาตรฐานที่ 4,5,6,9 ผละ13 
 ผู้บริหารผละครูโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดขวัญก าลังใั ขาดผผนการพัฒนาที่เหมาะสม เนื่องัาก

โรงเรียนทุกขนาดทุกผห่งต้องปฏิบัติภารกิัตามท่ีได้รับมอบหมายเท่าเทียมกัน 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษา 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

ข้อมูล 10 มถิุนายน 2560 

ที ่ ชื่อโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครู  

  อ าเภอเมืองเชียงใหม่       

1 ศิริมังคลาัารย์ 97 8 9 

2 วัดหนองป่าครั่ง 99 8 5 

3 บ้านห้วยทราย 96 9 4 

4 สังวาลย์วิทยา 68 10 10 

    รวมอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 360 35 28 

  อ าเภอดอยสะเก็ด       

5 บ้านป่าขุย 67 6 6 

6 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 55 6 4 

7 บ้านปางน้ าถุ 51 7 5 

8 บ้านผม่หวาน 77 10 9 

9 บ้านโป่งกุ่ม 53 7 3 

10 เทพเสด็ัวิทยา 82 10 13 

11 บ้านปางผดง 88 8 5 

12 บ้านป่าสักงาม 19 4 3 

13 บ้านลวงเหนือ 109 8 9 

14 บ้านสันทราย 37 8 4 

15 บ้านร้องข้ีเหล็ก 101 11 12 

16 บ้านป่าป้อง 86 11 10 

17 บ้านป่างิ้ว 52 9 4 

18 บ้านผม่ั้อง 55 6 4 

19 บ้านตลาดขี้เหล็ก 88 9 8 

20 บ้านผม่ฮ้อยเงิน 67 9 8 

21 บ้านม่วงโตน 48 6 4 

    รวมอ าเภอดอยสะเก็ด 1,135 135 111 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครู  

  อ าเภอสันก าแพง       

22 วัดสันป่าค่า 81 11 6 

23 บ้านมอญ 102 8 6 

24 วัดบ้านน้อย 119 8 7 

25 บ้านดอนปีน 40 8 4 

26 วัดสันโค้ง 56 6 4 

27 วัดทรายมูลรัตนศึกษา 70 9 4 

28 วัดร้องวัวผดงศรีัันทร์วิทยาคาร 91 6 6 

29 วัดบ้านโห้ง 35 6 4 

30 วัดผม่ผาผหน 25 6 2 

31 บ้านปงป่าเอื้อง 25 4 4 

32 บ้านบวกค้าง 104 9 11 

33 วัดป่าตาล 46 6 3 

34 บ้านกอสะเลียม 53 6 5 

     รวมอ าเภอสันก าแพง        847          93       66  

  อ าเภอแม่ออน       

35 บ้านออนหลวย 69 7 6 

36 บ้านออนกลาง 76 6 4 

37 วัดเปาสามขา 101 6 6 

38 วัดดอนชัย 68 8 7 

39 ผม่ตะไคร้ 63 8 4 

  รวมอ าเภอแม่ออน 377 35 27 

  รวมทั้งสิ้น 2,719 298 232 
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ตารางท่ี 1  จ านวนนักเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560  

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

1-20 1 2.56 

21-40 5 12.82 

41-60 9 23.08 

61-80 9 23.08 

81-100 9 23.08 

101-120 6 15.38 

รวม 39 100 

 

 

ตารางท่ี 2  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2561  

รายการ จ านวนโรงเรียนปกติ จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 

โรงเรียน 88 39 44.31 

นักเรียน 20,357 2,719 13.35 

ครู 1,124 232 20.64 

ห้องเรียน 964 298 30.91 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ ส านักงานคะะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          ภารกิัของโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษา  โรงเรียนทุกผห่งผม้ัะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ย่อมต้องปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อย่างไรก็ตามเนื่องัากความเปลี่ยนผปลงของสังคม โครงสร้างประชากรท าให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็ก
ั านวนมาก ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิั  การบริหารััดการเรียนขนาดเล็กั าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ ผละประสิทธิภาพ กล่าวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผละโรงเรียนต้องตระหนัก
ผละพิัารณาวางผผนพัฒนาผละบริหารััดการโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนที่ต้องด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพ  
โดยไม่ดูดซับทรัพยากร “ โรงเรียนใดที่พึงเรียนรวมได้ควรรวม และโรงเรียนใดที่พึงเลิกได้ก็ควรยุบเลิก” 
โรงเรียนขนาดเล็กมีความั าเป็นที่ัะต้องอยู่ต่อ ก็ย่อมต้องมีเหตุผลที่ไม่สามารถรวมหรือยุบเลิกได้ เช่น อยู่
ในพ้ืนที่เข้าถึงยาก (Stand Alone) เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือเป็นพ้ืนที่ทดลองการวิััย หรือ
อ่ืนๆ หรือเป็นโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทเข้มผข็งในการดูผลช่วยเหลือ ผละยังเป็นโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา
คุณภาพในระดับผนวหน้าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 

ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
             1.  ผลการศึกษาวิััยในประเทศไทย   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
                1.1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาค่าใช้ั่ายพื้นฐานต่อหัวของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียนยิ่งเล็กค่าใช้ั่ายต่อหัวสูงโดยเฉพาะเมื่อรวมเงินเดือนครู 

                1.2 ส านักงานประเมินมาตรฐานผละรับรองคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.)  รายงานผลโรงเรียนที่
ไม่ผ่านการรับรองการประเมินมาตรฐานภายนอกของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินในมาตรฐานที่ 4,5,6,9 ผละ13           
       2. การศึกษาของต่างประเทศ 
                2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักวิััยเสนอขนาดของโรงเรียนที่เหมาะสมผละมีประสิทธิภาพ 
คือ ระดับประถมศึกษา ควรมีนักเรียน 300 –  400  คน ระดับมัธยมศึกษา ควรมีนักเรียน 400 –  800 คน 
                2.2 ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ด าเนินการโครงการวิััยเป็นช่วงระยะเวลา 10 ปี
เพ่ือติดตามผลการเรียนของนักเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า  495 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า ในขณะที่โรงเรียนที่มีนักเรียน 495 - 1,200  คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
                2.3 ในประเทศฟินผลนด์ (Finnish Lessons 2.0) ค้นพบว่าการมุ่งความเสมอภาคผละความ 
ร่วมมือทางการศึกษา   ต้องให้ประชาชนเลือกใช้บริการในโรงเรียนที่ตนเห็นว่าดีที่สุด  โครงสร้างระบบการ 
ศึกษาต้องให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่ดีที่สุด 
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แนวทางการพัฒนาคุะภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

แนวทาง มาตรการและตัวชี้วัด เงื่อนไขความส าเร็จ 

หน่วยงานทุกระดับบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการ
พัฒนาให้มีคุะภาพการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 60 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กบริหารจัดการได้อย่าง
มีคุะภาพและประสิทธิภาพ 

 
   การพัฒนาระบบโรงเรียนให้เข้มผข็งเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ัึงเป็น
ความส าคัญอย่างยิ่ง กรอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กัึงก าหนดผนวทางส าคัญ ดังนี้  

  พัฒนาทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน โดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นในชั้น ป.1-3 
เนื่องัากเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาการต่าง ๆ 

  พัฒนาครูให้สามารถการออกผบบการเรียนรู้ ผละนวัตกรรมที่น่าสนใั ััดการห้องเรียน 
โดยเน้นการเรียนการสอนผบบคละชั้นหรือบูรณาการในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น 
              ติดตามดูผลนักเรียนเป็นรายบุคคล เนื่องัากมีนักเรียนั านวนน้อย ครูัึงดูผลติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดี 
                พัฒนาการใช้หลักสูตร ผละระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือสร้างความมั่นใัให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีศักยภาพในการประเมินตนเองผละน าผล
การประเมินมาปรับปรุงผละพัฒนาได้ 
              ััดท าผผนพัฒนาโรงเรียนผละผผนปฏิบัติการประั าปี ที่เหมาะสมกับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทผละมีส่วนร่วมตัดสินใัในการบริหารโรงเรียน                                                                  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือหรือผก้ไขเมื่อโรงเรียน
ปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย ผละรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลผละนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   
               การพัฒนาครูผละผู้บริหารโรงเรียน โดยเน้นการสร้างชุมชนวิชาชีพ (PLC) 
( PROFESSIONAL LEARNING  COMMUNITY ) เพ่ือมีการผลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการััดการเรียนการสอน
ระหว่างครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ การปฏิบัติงานผบบมีส่วนร่วม การบริหารััดการด้วย  ICT เป็นต้น 
             การััดศูนย์เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการผละการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ััดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ                
ที่เป็นเลิศ 
            การควบรวม ยุบเลิกโรงเรียนหากมีั านวนนักเรียนน้อยผละมีการคมนาคมสะดวก 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองผละชุมชน ตลอดันมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น             
ผู้รับผิดชอบการััดท าค าของบประมาณ ดูผลการบริหารััดการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  
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ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ปีงบประมาะ 2560 – 2562) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
“ ภายในปี 2563   สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนต่ ากว่า 60 คน)   15 แห่ง                                
   ลดลง ร้อยละ 80 และโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีคุะภาพมาตรฐาน “ 
 

พันธกิจ 

“ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของพ้ืนที่  และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 
   ให้มีความเข้มแข็ง ” 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ผละความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการที่เหมาะสม  
   ผละความร่วมมือของโรงเรียนผละชุมชน 

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกผห่งให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
3. เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การควบรวมโรงเรียน 

 การควบรวมโรงเรียน หมายถึง การรวมโรงเรียนขนาดเล็กรวมเข้ากับโรงเรียนขนาดกลาง หรือ
โรงเรียนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ต าบล/อ าเภอเดียวกัน(ผล้วรอ หรือยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กตามมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาผละคณะกรรมการศึกษาธิการัังหวัดเชียงใหม่) ผบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1   โรงเรียนขนาดเล็ก(ทั่วไป) 
 กลุ่มที่ 2  โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษ 
     
 มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 1.ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการััดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2540 
 2.ผต่งตั้งคณะกรรมการพิัารณาผนวทางก าหนดทางเลือกในการควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
  2.1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ AREA เป็นประธาน 
  2.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย/ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่/  
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เป็นกรรมการ 
  2.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนหลัก เป็นกรรมการผละเลขานุการ 
  2.4 เชิญนายอ าเภอท้องที่ เั้าคณะอ าเภอ ผละผู้น าชุมชน  เป็นที่ปรึกษา 
                    2.5 น านโยบายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อรับทราบ 
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 3. กรณีเป็นโรงเรียนที่ไม่สามารถยุบเลิก/รวมได้ ััดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     3.1 ั านวนนักเรียนต้องเพ่ิมข้ึนหรือไม่ลดลง 
     3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ สพฐ. โดยต้องผสดง 
   - รูปผบบวิธีการเรียนการสอน ผลคะผนน O-NET , NT 
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มผข็ง 
   - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
     3.3 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพิัารณา 
      กลุ่มที่ 2  โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone)  ห่างไกล 10 กม. ในโครงการ 
พระราชด าริ ั านวน  7  โรงเรียน ได้ผก่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  โรงเรียนบ้านป่าขุย  โรงเรียนบ้านปางน้ าถุ 
โรงเรียนเทพเสด็ัวิทยา   โรงเรียนบ้านลวงเหนือ   โรงเรียนวัดร้องวัวผดงศรีัันทร์วิทยาคาร   โรงเรียน
บ้านบวกค้าง  
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผนอัตราก าลัง  
 ผผนอัตราก าลังข้าราชการครูผละบุคลากรทางการศึกษาให้พิัารณาัากโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
สภาพการด าเนินงานที่เป็นปัญหารุนผรง ได้ผก่ 
 1. โรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 

 2. ขาดครู ผละมีครูที่ัะเกษียณ ในปี 2561 - 2562 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

 3. ั านวนนักเรียนลดต่ าลงทุกปี  
     พิัารณาก าหนดอัตราก าลังครูผละลูกั้างให้เหมาะสมผละสอดคล้องกันนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กของรัฐบาล 

        ััดท าผผนอัตราก าลังโรงเรียนขนาดเล็ก   
  - กรณี (ต่ ากว่า 40 คน ลงมา) 
                            -ไม่บรรัุผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเกิดต าผหน่งว่าง 

                            -ให้เกลี่ยอัตราก าลัง (กรณีอัตราก าลังเกิน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กคศ.อย่าง
เคร่งครัด ผละไม่สนับสนุนอัตราั้าง 

  - กรณี (ต่ ากว่า 60 ลงมา ) 
          -สมัครใัควบรวม ให้เป็นไปตาม กรณี(ต่ ากว่า 40 คนลงมา)  
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ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 60 คน) ปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
           
 ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าผหน่งปัััุบัน อันดับ วันเดือนปีที่เกษียณ 
   โรงเรียนบ้านปงป่าเอ้ือง       
 1 นายเสถียร  ณ เชียงใหม่   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 2 นางทิพย์วรรณ  ศรีเพ็ชรดี   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
   โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม       
 1 นางผนอม  ศรีหลิ่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2567 
 2 นางพรรณี  กันใหม่   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2572 
 3 นางอ าไพ  พิบูลย์   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
   โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ        
 1 นางดวงดี  สุทธิ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2566 
 2 นายส าราญ  ชาวศรี   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 3 นางสาวรุ่งลาวัลย์  กันเต็ง   ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 30 กันยายน พ.ศ. 2584 
 4 นางเรไร  สุดาัันทร์   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
   โรงเรียนบ้านป่างิ้ว        
 1 นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2574 
 2 นางโสพิณ  เดชยิ่ง   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 3 นางนิ่มนวล  หมอเก่ง   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 4 นายสุชาติ  ไชยวัณ คร ู คศ.1 30 กันยายน พ.ศ. 2590 
   โรงเรียนบ้านแม่จ้อง        
 1 นางวิมลลักษณ์  ปุณโณฑก   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 2 นางสุภาพร  พันธุ์เกษม   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 3 นางสาวัิราภรณ์  ยาวิชัย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 30 กันยายน พ.ศ. 2596 
   โรงเรียนบ้านม่วงโตน        
 1 นางศิวาภรณ์  วรรณภพ   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2576 
 2 นางลักษณา  พากดวงใั   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 3 นายประพันธ์  ราชอุ่น   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 4 นางผ่องภาใย  ค าฝั้น   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
   โรงเรียนบ้านสันทราย       
 1 นายอุดม  ศรีสวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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2 นางสาวพิัิตตรา  พรหมเมตัิต   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 3 นางอ าไพ  บัวเย็น   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 4 นายอนันต์  สารทะวงษ์   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
   โรงเรียนบ้านป่าสักงาม        
 1 นายวรวิทย ์ ปุณโณฑก   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 2 นางอรุณวรรณ  ญานะ   คร ู คศ.1 30 กันยายน พ.ศ. 2588 
 3 นางสาวเพ็ญนภา  สล่าปัน   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2579 
   โรงเรียนวัดแม่ผาแหน        
 1 นางอังค์ริสา  ปิงยอง   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
   โรงเรียนวัดป่าตาล        
 1 นางสาวัรรยา  พวงเงินมาก   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2571 
 2 นางอ าภา  ศรีชะนา   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 3 นายชัช  หมอยา   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2578 
   โรงเรียนวัดสันโค้ง        
 1 นางสุพิน  ไชยนา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2573 
 2 นางมาลา  บูรณา   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 3 นางณัฐพร  บุญัันทร์   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 4 นางสาวชฎาภรณ ์ สุปัญญา ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 31 กันยายน พ.ศ. 2596 
   โรงเรียนบ้านกอสะเลียม        
 1 นางพิมพา  นามวงค์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 2 ว่าที่ร้อยตรีรณภพ  อภิวงค์งาม   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2574 
 3 นางวิชญาพร  มโนขันธ์   คร ู คศ.1 30 กันยายน พ.ศ. 2580 
 4 นางหทัยรัตน์  ค าป่าผลว   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2572 
   โรงเรียนบ้านดอนปีน       
 1 นางกาญันา  ฐานวิเศษ   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2570 
 2 นางกฤษณี  นาคะเปรมินทร์   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2566 
 3 นางปณิดา  ดิศธรรม   คร ู คศ.2 30 กันยายน พ.ศ. 2579 
   โรงเรียนวัดบ้านโห้ง        
 1 นายัตุรงค์  ศรีเมืองมา   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2582 
 2 นางปัณพร  พรหมค าผดง   คร ู คศ.3 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 3 นางนิภาพร  หยั่งถึง   คร ู คศ.1 30 กันยายน พ.ศ. 2582 
 4 นางอััฉรา  ยะค า   คร ู คศ.1 30 กันยายน พ.ศ. 2581 
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 ตามข้อมูลข้าราชการครูดังกล่าว พบว่าัะมีข้าราชการครูเกษียณ ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2563) ั านวน 16 คน    โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านปงป่าเอ้ือง โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ โรงเรียนบ้าน
ม่วงโตน โรงเรียนบ้านผม่ั้อง โรงเรียนบ้านสันทราย ซึ่งควรพิัารณาปััััยด้านอื่น ๆ ผละด าเนินการ
ประชาพิัารณ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผละผู้ปกครองต่อไป 
มาตรการ 

1. น าผผนการควบรวมโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาพิัารณาก าหนดผผน 
บริหารอัตราก าลัง ตามเงื่อนไขระยะเวลา 
2. ััดท าสารสนเทศข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูผละบุคลากรทางการศึกษา ต าผหน่ง  
วันเดือนปีที่ัะเกษียณอายุราชการ 
3. ััดท าผผนการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูผละบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
ที่ัะควบรวม ทั้งโรงเรียนหลัก ผละโรงเรียนไปเรียนรวม 
4. เสนอผผนบริหารอัตราก าลัง ผละเงื่อนไขการบริหารอัตราก าลังต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการัังหวัดให้ความเห็นชอบ 
5. เงื่อนไขการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูผละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมี 
เป้าหมายัะยุบรวมหรือเลิก มีผนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
   
แนวทางการย้าย/แต่งตั้งต าแหน่งผู้บริหาร  
1. กรณีโรงเรียนไม่มีผู้บริหารัะขอสงวนสิทธิ์ไม่ผต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน 
2. กรณีท่ีโรงเรียนมีผู้บริหาร ัะย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ต าผหน่งผู้บริหารว่างผละโดยความสมัครใั
ของผู้บริหาร 
3. กรณีท่ีโรงเรียนที่มีผู้บริหาร ัะตัดโอนต าผหน่งผละอัตราเงินเดือนไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ์  
4. กรณีท่ีต าผหน่งผู้บริหารครบผล้วอาััะตัดโอนต าผหน่งผละอัตราเงินเดือนไปก าหนดเป็นต าผหน่งสาย
การสอนในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

ผนวทางการย้าย/ผต่งตั้งต าผหน่งครูผู้สอน/พนักงานราชการ/อัตราั้าง 
1. โรงเรียนเป้าหมายที่ัะยุบรวมหรือเลิกัะไม่บรรัุ/ย้ายหรือสนับสนุนครู ,พนักงานราชการ,อัตราั้าง 
เพ่ิมัะยึดตามเกณฑ์ของก.ค.ศ. 
2.  ถ้ามีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ัะเกลี่ยอัตราก าลังไปโรงเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
3.  กรณีที่โรงเรียนยุบรวมหรือเลิกัะพิัารณาครูให้ย้ายไปโรงเรียนที่ต้องการผละต่ ากว่าเกณฑ์ 
4. น าผผนบริหารอัตราก าลังผละเงื่อนไขการบริหารอัตราก าลังที่ กศั. ให้ความเห็นชอบผล้วเป็นผนวทาง
ส าหรับการพิัารณาย้าย บรรัุ ผต่งตั้ง โอน ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การย้าย การบรรัุ ผต่งตั้ง โอน 
ที่ต้องน ามาปฏิบัติเป็นล าดบัผรกถือเป็นนโยบายส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ผนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยก าหนดให้                          
รองผู้อ านวยการผละศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนา  ได้ผก่        
   พัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียน โดยเน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นในชั้น ป.1 - 3 
เนื่องัากเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาการต่าง ๆ(มาตรการก ากับเร่งรัด 
ตัวชี้วัด เงื่อนไขความส าเร็ั) 
                    พัฒนาครูให้สามารถการออกผบบการเรียนรู้ ผละนวัตกรรมที่น่าสนใั ััดการ
ห้องเรียน  โดยเน้นการเรียนการสอนผบบคละชั้น หรือบูรณาการ ในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น 
                    ติดตามดูผลนักเรียนเป็นรายบุคคล เนื่องัากมีนักเรียนั านวนน้อย ครูัึงดูผลติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดี 
                  พัฒนาการใช้หลักสูตร ผละระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือสร้างความมั่นใัให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีศักยภาพในการประเมินตนเองผละน าผล
การประเมินมาปรับปรุงผละพัฒนาได้ 
                  ััดท าผผนพัฒนาโรงเรียนผละผผนปฏิบัติการประั าปี ที่เหมาะสมกับโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทผละมีส่วนร่วมตัดสินใัในการบริหารโรงเรียน                                                                  
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือหรือผก้ไขเมื่อ
โรงเรียนปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมาย ผละรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลผละนิเทศการศึกษา   
(ก.ต.ป.น.)   
                    การพัฒนาครูผละผู้บริหารโรงเรียน โดยเน้นการสร้างชุมชนวิชาชีพ (PLC) 
( PROFESSIONAL LEARNING  COMMUNITY ) เพ่ือมีการผลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการััดการเรียนการสอน
ระหว่างครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ การปฏิบัติงานผบบมีส่วนร่วม การบริหารััดการด้วย  ICT เป็นต้น 
                    การััดศูนย์เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการผละการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันััดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ                
ที่เป็นเลิศ 
  การควบรวม ยุบเลิกโรงเรียนหากมีั านวนนักเรียนน้อยผละมีการคมนาคมสะดวก 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองผละชุมชน ตลอดันมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น             
ผู้รับผิดชอบการััดท าค าของบประมาณ ดูผลการบริหารััดการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  
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แผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ปีงบประมาะ 2561 – 2563 จ าแนกรายอ าเภอ 

ั านวนร.ร.
ทั้งสิ้น 

ั านวน รร.
ขนาดเล็ก 

การควบรวมโรงเรียน ปี 2561-2562 ั านวน ร.ร.
พื้นที่เฉพาะ 

ั านวน ร.ร.            
ขนาดเล็ก ปี 2563 2560-61 2562 รวมท้ังสิ้น 

88 39 17 15 32 7 7 
หมายเหตุ   เสนอควบรวมปกติ  25 โรงเรียน  2) เสนอเป็นโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) 6  โรงเรียน 

 

1.แผนการรวมโรงเรียนอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนรวม ระยะทาง
(กม.) 

ปีงบประมาะ
ที่รวม 

ประเภทโรงเรียน
ที่เข้ารวม 

1. ศิริมังคลาัารย์ บ้านห้วยทราย 2 2562 เรียนรวมปกติ 
2. ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วัดหนองป่าครั่ง 1 2562 เรียนรวมปกติ 
รวมทั้งสิ้น โรงเรียนหลัก 2 โรงเรียน ไปเรียนรวม 2 โรงเรียน  
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2.แผนการรวมโรงเรียนอ าเภอดอยสะเก็ด  

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนรวม ระยะทาง
(กม.) 

ปีงบประมาะ 
ทีค่วบรวม 

1. บ้านผม่หวาน บ้านโป่งกุ่ม 5 2562 

บ้านปางผดง 6 2562 

2. ชลประทานผาผตก บ้านป่าสักงาม 7 2561 

3. บ้านลวงเหนือ บ้านสันทราย 2 2562 

4 บ้านป่าเสร้า บ้านป่าขุย 3 2562 

5 บ้านเชิงดอย              
(ดอยสะเก็ดศึกษา) 

บ้านร้องข้ีเหล็ก 

บ้านผม่ดอกผดง 

บ้านป่าป้อง 

บ้านป่างิ้ว 

4 

3 

4 

5 

2562 

6 ผม่โป่งประชาสามัคค ี บ้านตลาดขี้เหล็ก 

บ้านผม่ฮ้อยเงิน 
บ้านม่วงโตน 

5 

3 

4 

2562 

2562 

2561 

7 ผม่คือวิทยา บ้านผม่ั้อง 4.2 2561 

8 บ้านป่าเหมือด สันต้นม่วงเหนือ 2.3 2561 

รวมทั้งสิ้น โรงเรียนหลัก 8 โรงเรียน ไปเรียนรวม 14 โรงเรียน 
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3.แผนการรวมโรงเรียน  อ าเภอสันก าแพง  

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนรวม ระยะทาง
(กม.) 

ปีงบประมาะที่
รวม 

1. 
 

บ้านบวกค้าง วัดป่าตาล 
บ้านกอสะเลียม 

3 
4 

2562 
2562 

2. บ้านผม่ปูคา บ้านปงป่าเอื้อง 5 2561 
3. วัดสันกลางเหนือ บ้านมอญ 3.5 2562 
4 วัดสันมะฮกฟ้า วัดสันป่าค่า 2.5 2562 
5 วัดร้องวัวผดงศรีัันทร์

วิทยาคาร 
วัดบ้านโห้ง 
บ้านผม่ผาผหน 

4 
5 

2561 
2561 

6 สันก าผพงคันธาอนุสรณ ์ วัดทรายมูลรัตนศึกษา 
วัดสันโค้ง 

3 
3.5 

2562 
2562 

7 บ้านผช่ช้างเทพนานุกูล บ้านดอนปิน 1 2562 
8 บ้านสันก าผพง วัดบ้านน้อย 1 2562 
รวมทั้งสิ้น โรงเรียนหลัก 8 โรงเรียน ไปเรียนรวม 11 โรงเรียน 
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4.แผนการรวมโรงเรียน  อ าเภอแม่ออน  

ที ่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนรวม ระยะทาง
(กม.) 

ปีงบประมาะ
ที่รวม 

1. ทาเหนือวิทยา บ้านผม่ตะไคร้ 6 2562 
2. วัดห้วยทราย วัดดอนชัย 2 2562 

รวมทั้งสิ้น โรงเรียนหลัก 2 โรงเรียน ไปเรียนรวม 2 โรงเรียน 
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แผนงาน/โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาะ พ.ศ.2561 -2563)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบรวมโรงเรียน   ประกอบด้วยโครงการหลักดังต่อไปนี้ 

โครงการ กิักรรมผละผนวทาง
ด าเนินการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
รวม(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ(บาท) 

   2561    2562   2563 

การควบรวม
โรงเรียน 

1.การประชาพิัารณ์              
ร.ร.ขนาดเล็กเพ่ือควบ
รวมโรงเรียน 

32 โรงเรียน 440,000 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย 
ผละผผน 

200,000 120,000 
 
 
 

120,000 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ัากทุกภาค 
ส่วนในการััด
การศึกษา 

1. การพัฒนากรรมการ
สถานศึกษา 
 

32 โรงเรียน 960,000 
3 
กลุ่มนโยบาย 
ผละผผน 

320,000 320,000 
 

320,000 
 

รวมทั้งสิ้น 1,400,000  520,000 440,000 440,000 
  
                 

    ยุทธศาสตร์ที่  2  การวางแผนอัตราก าลัง  ประกอบด้วยโครงการหลักดังต่อไปนี้ 

โครงการ กิจกรรมและแนวทาง
ด าเนินการ 

เป้าหมาย งบประมาะ 
รวม(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาะ(บาท) 

2561 2562 2563 

การวาง 
ผผนอัตรา 
ก าลังครู 
ผู้บริหาร     

1.วางผผนอัตราก าลัง
ผู้บริหาร ครู โรงเรียน 
ขนาดเล็ก ปี 61 - 62 
2.การพัฒนาครูผละ         
บุคลากรทางการศึกษา 

32 โรงเรียน 150,000 
 
 

1,920,000 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

  50,000 
 
 
 640,000 

  50,000 
 
 
 640,000 

50,000 
 
 
640,000 

รวมทั้งสิ้น 2,070,000  690,000 690,000 690,000 
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  ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุะภาพภายใน 

โครงการ กิักรรมผละผนวทาง
ด าเนินการ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
รวม(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ(บาท) 

2561 2562 2563 

ยกระดับ 
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียน  
ขนาดเล็ก 

1.พัฒนาหลักสูตร การ
เรียนรู้ ผละระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 
2. ััดการศึกษาผ่าน
ดาวเทียม DLTV/DLIT 
3.ส่งเสริมการเรียนการ
สอน Active Learning 
PBL BBL ผละอ่ืนๆ 
4. พัฒนาผหล่งเรียนรู้  
ผละงานวิััยกระบวน     
การเรียนรู้ที่ประสบ   
ความส าเร็ั              
4.การนิเทศ ติดตามผละ
ประเมินผลสถานศึกษา 

7 โรงเรียน 2,100,000 
 
 
 
 
 
 
 

3,000,000 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามผละ
ประเมินผล 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,000,000 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,000,000 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
1,000,000 

รวมทั้งสิ้น 5,100,000  1,700,000 1,700,000 1,700,000 

สรุปงาน/โครงการ ปีงบประมาะ 2561 - 2563 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 

๑) โครงการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 520,000 440,000 440,000 1,400,000 

๒) งานแผนอัตราก าลัง 690,000 690,000 690,000 2,070,000 

3)งานพัฒนาการเรียนการสอนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 3,400,000 

รวมทั้งสิ้น 2,910,000 2,830,000 2,830,000 8,574,000 

 


