
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

การประชุมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองสรวง
อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559



ที่มา



ที่มา



แนวทางปรับเปลี่ยนสถานการณ์
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
ในการลงทุนด้านการศึกษา

1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านการประเมินผลผู้เรียน
3. ด้านครูและผู้บริหารโรงเรียน
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ส่วนส าคัญด้านการศึกษา
ที่ต้องท าเป็นล าดับแรก
ในปี พ.ศ. 2558 - 2578

1. การดูแลเด็กปฐมวัยและการให้การศึกษา
2. การระบุอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา
3. การฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญเหตุฉุกเฉิน
4. การส่งเสริมการอาชีวศกึษา
5. การท าให้การศึกษาวิชาชีพครูมีความส าคัญอีกครั้งหนึ่ง
6. การส่งเสริมภราดรภาพในการอุดมศึกษาและการวิจัย
7. การน าหลักสูตรแห่งศตวรรษที่ 21 ไปใช้

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48

วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2558 



ที่มา



ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดไว้ช่วงเปิดภาคเรียน 
ให้โรงเรียนเน้นบริหารจัดการให้มีครบถ้วนและปลอดภัย
ดังนี้ 

1. ดูแลความปลอดภัยด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียน
3. มีมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อกระตุ้นการพัฒนา 4 ด้าน 

(Head,  Heart, Hand และ Health)                   
5. ให้โรงเรียนหามาตรการและวิธีการในการป้องกันปัญหาการพนัน 

ไข้เลือดออก อุบัติเหตุ และเหตุทะเลาะวิวาท 

แนวทางการด าเนินงาน



ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในโอกาสนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

1. แก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา
2. เร่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สอนให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
4. ร่วมกันปฏิรูปการศึกษารอบด้าน (หลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครู 

และการวัดประเมินผล)
5. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิต

แนวทาง



ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในโอกาสนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู (ต่อ)

6. ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและใช้เทคโนโลยี
7. ใหใ้ส่ใจการใช้ภาษาไทย และใช้ให้ถูกต้อง
8. สร้างสรรค์สังคมสันติ สงบสุข เคารพกฎหมาย ไม่ขัดแย้ง
9. ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ไม่ใช่เพื่อการสอบ

10. ให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

แนวทาง



1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิการเรียนรู้
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาและยกระดับมาตรฐานการศกึษา
3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาทั้งระบบ
4. พัฒนาครู
5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพือ่รองรบัการพฒันาประเทศ
6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
7. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุกภาคสว่นในการจัดการศกึษา

และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
8. ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในวงการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา
เพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)



รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
แถลงนโยบาย 11 ข้อ ต่อ สนช. เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557

นโยบายด้านการศึกษา

ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านการวิจัย

ข้อที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม



นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายด้านการศึกษา

1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคณุภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสตูร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้
6. ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง มีความสุข
7. ใช้สื่อการสอนกระตุ้นผู้เรยีน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน



ที่มา



จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ครู
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ



แนวคิด : นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวใจส าคัญ : สร้าง พัฒนาคนไทย เพื่ออนาคตประเทศ

คุณลักษณะ
(ค่านิยมหลัก 12)

คนไทย
เข้มแข็ง กาย/ใจ

ดี

เน้นอ่านออก เขียนได้
คิดวิเคราะห์เป็น

สร้างวิสัยทัศน์ 
วางแผนอนาคตที่ดี

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณอีันดีงาม

ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม ประเทศชาติ

เก่ง



นโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพ
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
7. …  



7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง

และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ

นโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



นโยบาย และจุดเน้น 
เลขาธิการ กพฐ. 

1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. การปรับปรุงหลักสูตร
3. ICT เพื่อการศึกษา
4. การประเมินคุณภาพการศึกษา
5. การยกระดับ O-NET



1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. การคืนครูสู่ห้องเรียน

2.1 ครูครบชั้น
2.2 จ านวนนักเรียนต่อห้อง
2.3 การบริหารจัดการโครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
2.4 การปรับเกลี่ยอัตราก าลังครู

3. การผลิตและพัฒนาครู

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ
ของ สพฐ. (Fast Track)



4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education
5. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
6. การอ่านออกเขียนได้
7. การศึกษาเพื่อการมีงานท า
8. สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
9. โครงการประชารัฐ

10. การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ
ของ สพฐ. (Fast Track)



การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา

(โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา)

เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก



สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

(13 ตุลาคม 2558) 

ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 

มาตรา 39/2 ท าหน้าที่ศึกษาและปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน

สืบต่อจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ถูกยุบไปตามมาตรา 39/1

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ
ด้านการศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป 
วิธีปฏิรูป  ก าหนดเวลา และข้อเสนอ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมครั้งที่ 23/2559 : 16 พฤษภาคม 2559



วิเคราะห์ปัญหา
ในการปฏิรูปการศึกษา  

คุณภาพ โอกาส

โรงเรียนขนาดเล็ก

15,577 : 30,816  
(50.55%)

130 : 220 (59.09%)

คงอยู่ ยุบ



สรุป
ปัญหา

จ านวน
เพิ่มขึ้น

การบริหาร
จัดการ 
ยุ่งยาก

คุณภาพ
ต่ าลง

ค่านิยมผู้ปกครอง

ชุมชนไม่ต้องการควบรวม

ครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขา

คุณภาพ กศ.ไม่เท่ากัน

ประชากรวัยเรียนลดลง

การคมนาคมสะดวก

เกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร

พื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียน

ทรัพยากรไม่เพียงพอ



กลุ่มความต้องการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

(สพฐ.)

ต้องการจ าเป็นคงอยู่

มีการควบรวมโรงเรียน

มีการบริหาร
โดยชุมชนมีส่วนร่วม



1. ต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน / จ่ายแพงกว่า
2. ประสิทธิภาพการสอนลดลง : ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์นักเรียน

2.1 ได้รับงบประมาณ(รายหัว)น้อย
2.2 ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
2.3 ขาดผู้บริหาร
2.4 ขาดแคลนครูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : ทักษะ
2.4 จ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน (1 : 20)
2.5 ครูไม่สามารถสอนได้เต็มเวลา เต็มความสามารถ

3. ชุมชนเล็ก
3.1 ไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรสนับสนุน
3.2 จ านวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง และสะดวกที่จะไปเรียนที่อื่น

ปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษา ร.ร.ขนาดเล็ก



1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
1.1 ลดภาระค่าใช้จ่าย : เรียนดี เรียนฟรี
1.2 รถโมบายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
1.3 การหมุนเวียนครูเข้าสอน
1.4 การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
1.5 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการสือ่สาร ICT
1.6 การเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ e - learning

2. สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1 ช่วยเหลือ แบ่งปันทรัพยากร อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2.2 การพัฒนาใช้สือ่เทคโนโลยีฯ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2.3 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน : อปท.

แนวทางพัฒนา ร.ร. สู่คุณภาพนักเรียน



3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : ยุบรวม
3.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์เร่งพัฒนาหรอืปรับปรุงคุณภาพ
1.2 สร้างวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลศิ

- ทวิภาคี  ไตรภาคี จตุภาคี
- ศูนย์ปัญจวิทยาคาร
- ศูนย์โรงเรียน

1.3 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (เงินอุดหนุนรายหัว : ประถม 120/ มัธยม 300)
1.4 จัดท าโครงการวิจัยเพื่อก าหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเลก็

แนวทางพัฒนา ร.ร. สู่คุณภาพนักเรียน



อุปสรรคในการ
ด าเนินการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก

สภาพภูมิศาสตร์

สภาพสังคม

ความต้องการ
ของชุมชน

ความต้องการของครู

ที่ผ่านมา
ยุบไม่ได้



ส่งเสริมความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

คุณภาพ
ของผู้เรียน ความต้องการ

ของชุมชน

ความต้องการของครู

ควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบาย
ต้องยุบ



ก าหนดเวลา
และกิจกรรม

ก าหนดการปฏิรูป 2559
โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

ระยะท่ี 1
ภายใน 3 เดือน

ระยะที่ 2
ภายใน 6 เดือน

ระยะที่ 3
ภายใน 12 เดือน

1.จัดท าฐานข้อมูลจ านวนโรงเรียน ครู 
นักเรียน เป็นรายต าบล
2.จัดท าแผนการศึกษา (Education 
Mapping)
3.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง

1.จัดท าแผนควบรวมโรงเรยีนขนาดเล็ก
2.เสนอขอความเห็นชอบ  จากคณะ 
กรรมการขบัเคล่ือนการปฏริูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1.ด าเนินการขับเคลื่อนการควบรวมฯ 
โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
และเขตพื้นที่การศกึษา
2.สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดความติ่
เน่ืองและยั่งยืน
3.นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน



องค์ประกอบ

สิ่งที่ต้องค านึง
ในการควบรวม

สภาพภูมิศาสตร์

สภาพสังคม

สอดคล้องกับ
ความต้องการ/
ความพึงพอใจ
ของชุมชน

การคมนาคม

การปกครอง

เศรษฐกิจ

ศาสนา

ระยะทาง



การควบรวม
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา 

ของระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค

กรรมการ ศธ.ภาค

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา
สังกัด สพฐ.

ก าหนดนโยบาย

รับนโยบาย

มาตรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา

กรรมการ ศธ.จังหวัด

วาระแห่งชาติ



ผลดี
ในการ
ควบรวม 

เขต ร.ร. ชุมชน เข้าใจ

ลดความขัดแย้ง

สะดวกในการเข้ารับบริการ ทั่วถึง มีคุณภาพ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดทรัพยากร คุ้มค่า บรรยากาศเอื้อฯ

ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพ

นโยบายชัดเจน 

ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม



เงื่อนไข
ภายหลัง
ควบรวม

ผู้บริหารครูและบุคลากร

งบประมาณ

อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

การประเมินด้านต่างๆ

วิชาการ เอกสารธุรการ

ระเบียบปฏิบัติ



เป้าหมาย

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

2554-2556

2557-2559

2560-2561

20 40 60

100

120

ปี 59 = 50%

ปี 61 = 50%ระยะที่ 3



จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

1. O-NET > ประเทศ
2. สมศ. รับรอง

ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ห่างไกล กันดาร

ภูเขา เกาะ ชายแดน  
เสี่ยงภัย ระยะที่ 2 (57-59)

ระยะที่ 1 (54-56)

กรณียกเว้น
Stand alone

ระยะที่ 3 (60-61)

โรงเรียนลักษณะพิเศษที่ได้รับการยกเว้น



ลักษณะการควบรวม

โรงเรียน
รวม

โรงเรียน
หลัก

1. ควบรวมทั้งโรงเรียน

โรงเรียน
รวม

โรงเรียน
รวม

โรงเรียน
รวม



ลักษณะการควบรวม

โรงเรียน
หลัก

2. ควบรวมบางส่วน/บางชั้น

โรงเรียน
หลัก

โรงเรียน
หลัก



B

โรงเรียนขนาดเล็ก 1

D

A

C

E

การพิจารณาโรงเรียนควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก 2

โรงเรียนขนาดเล็ก 3

โรงเรียน Magnetic
โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนดีประจ าต าบล

3 KMs.

2 KMs.

3 KMs.

2 KMs.

2 KMs.ต าบลบ้านเก่า

ต าบลด่านขุนทด



ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5

ภาณุวัฒน์ เอื้องค าประเสริฐ

ด้วยความขอบคุณ


