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ส่วนที่ 4
งบประมาณ/โครงการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ/
แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
บาท
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560
1

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม
1.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ตรัง
เขต 1 พ.ศ.2557-2560
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี ของ
สถานศึกษาที่ดารงอยู่
3.จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.ตรัง เขต 1
4.ตรวจเยีย่ ม นิเทศ ติดตามการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5.สัมมนาและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.ศึกษาวิจัยพัฒนาบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

/

-

-

-

66,000

สพป.ตรัง เขต 1

กลุ่มนโยบาย
และแผน

/

-

-

/

-

-

-

/

/

/

30,000

สพป.ตรัง
เขต 1

-ชมรมฯ
-โรงเรียนที่ต้อง
ดารงอยู่
กลุ่มนโยบาย
และแผน

-

/

/

/

90,000

สพป.ตรัง
เขต 1

/

/

/

/

400,000

สพป.ตรัง เขต 1/
ชมรมฯ

-

/

/

/

15,000

สพป.ตรัง
เขต 1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความสมบูรณ์ของแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
พ.ศ.2557-2560 อยู่ในระดับมาก
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่
ได้รับการรับรองจาก สมศ.
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การประเมินคุณภาพระดับชาติ
(O-Net) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักคือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1

กลุ่มนโยบาย
และแผน
ชมรมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
กลุ่มนโยบาย
และแผน,กลุ่ม
นิเทศฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
2

เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย
ชุมชนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
กิจกรรม
1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูร่ ั้วโรงเรียน

งบประมาณ
แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
/บาท
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560

/

/

/

/

-

-

/

/

/

/

-

-

-โรงเรียน
ขนาดเล็กทุก
โรง/ชมรมฯ
-โรงเรียน
ขนาดเล็กทุก
โรง/ชมรมฯ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 บริหารและจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีจานวนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
บริหารจัดการรวมหรือเลิกโรงเรียน
ตามความจาเป็นของเขตพื้นที่
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจแก่กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน อบต. ชุมชน และทุกภาค
ส่วนในการรวมโรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. จัดสัมมนาเสริมสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก/ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประธานกพท.,
อ.ก.ค.ศ. และโรงเรียนดีประจาตาบล
เกี่ยวกับการรวมโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายโอน
โรงเรียนขนาดเล็กให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เลิกสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านวังเจริญ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจนโยบายและเหตุผล
ความจาเป็นในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

งบประมาณ
ปีที่ดาเนินการ
/บาท
2557 2558 2559 2560

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

-

-

-

240,000

แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

-ร.ร.ผรู้ ับผิดชอบ
-ชมรม,กลุ่ม
โรงเรียน, โรงเรียน
ขนาดเล็ก

-ชมรมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
-โรงเรียน
ขนาดเล็ก

สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1

-

-

สพป.ตรัง เขต 1

-

-

สพป.ตรัง เขต 1

120,000

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด

งบประมาณ
แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
/บาท
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2557 2558 2559 2560

2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น
ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นป.6 โรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 1 จัดทาแบบทดสอบ
มาตรฐาน สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ประชุมผู้รบั ผิดชอบเพื่อวางแผน
จัดทาแบบทดสอบใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ ลัก
2. จัดทาแบบทดสอบให้โรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อใช้ทดสอบนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
3. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง
4. ประเมินผล สรุป และรายงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
ตัวชี้วัด
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) ของ
โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศสู่ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
1. ประชุมผู้รบั ผิดชอบเพื่อวางแผน
นิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ออกนิเทศ ดูแลครู โดยเฉพาะครูที่
จบไม่ตรงเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง
3. ประเมินผล สรุป และรายงาน
ตัวชี้วัด
- ครูผู้สอนมีความรูค้ วามเข้าใจจาก
การนิเทศเพื่อนาไปเป็นแนวทางและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 70

ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559 2560
-

/

/

/

งบประมาณ
/บาท
450,000

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1

แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
สพป.ตรัง
เขต 1

-กลุ่มนิเทศฯ
สพป.ตรัง เขต 1
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด

ปีที่ดาเนินการ
2557 2558 2559 2560

2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการอบรมและ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ
ประสานงานดาเนินโครงการ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3. รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความรู้ ทักษะวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

-

3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

-

การเรียนรู้ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการอบรมและ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและ
ประสานงานดาเนินโครงการ
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. สรุปรายงานผลโครงการ
4. ติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความ
เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
- นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ สาระ
คณิตศาสตร์จากการทดสอบ O-net
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ

/

/

/

งบประมาณ
/บาท
900,000

แหล่ง
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
สพป.ตรัง
เขต 1

-กลุ่มนิเทศฯ
สพป.ตรัง เขต 1
-ชมรมโรงเรียน

ขนาดเล็ก

/

/

/

3,300,000

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1

งบแลกเป้า
สพฐ.

-กลุ่มนิเทศฯ
สพป.ตรัง เขต 1
-ชมรมโรงเรียน
ขนาดเล็ก

36

ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
กิจกรรม
1. ประชุมผู้บริหาร ครูผสู้ อนโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนคละ
ชั้น จานวน 5 โรงเรียน
2. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรูค้ ละ
ชั้นและบูรณาการทีม่ ีคุณภาพ
3. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตาม
แนวทางการบริหารจัดการการเรียนรู้แบบคละ
ชั้น ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. สรุปรายงานผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่จดั การ
เรียนการสอนแบบคละชั้น มีการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนแบบคละชั้น
5 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม
1. คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวธิ ี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2. ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จาเป็นต้องคงอยู่
3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 5 คน/ปี
ตัวชี้วัด
1.จานวนโรงเรียนขนาดเล็กไม่น้อย
กว่า 5 โรง เป็นต้นแบบการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

งบประมาณ แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
/บาท
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560
-

/

/

/

120,000

/

/

/

/

1,200,000 สพฐ.

-

/

/

/

-

/

/

/

-

สพป.ตรัง
เขต 1

-

4,320,000 -สพฐ.

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1

-กลุ่มนิเทศฯสพป.
ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
-โรงเรียนขนาด
เล็กทีต่ ้องดารงอยู่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่สามารถบริหารจัดการโดยพึ่งพา
ตนเองได้
3.โรงเรียนขนาดเล็กมีครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนเพิม่ ขึ้นจานวนปีละ 5 คน
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครู
มีความรู้ความเข้าใจในกลุม่ สาระการ
เรียนรูเ้ พิ่มมากขึ้น
5. โรงเรียนขนาดเล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
มีผลสัมฤทธิส์ ูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
6 ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
กึ่งอัจฉิรยะเพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์ สารวจสภาพ
ปัจจุบัน ความจาเป็นในการพัฒนา
ห้องเรียนชั้นป.3 รวมทั้งการใช้สื่อและ
วัสดุประกอบการเรียนการสอน
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(NT, O-NET และการประเมินการ
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้)
2. ปรับปรุงห้องเรียนชั้นป.3 ให้มสี ื่อ
เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์
3. วางแผนและจัดการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดย
เน้นการส่งเสริมแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนและการอ่านรูเ้ รื่อง สื่อสารได้
โดยใช้ห้องเรียนกึ่งอัจฉริยะและแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ทาขึ้น
4. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการประเมินผล
ระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และผล
การประเมินการอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
ของปีการศึกษา 2556 ,2557 และ
2558 พร้อมจัดทารายงานการศึกษา

งบประมาณ
แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
/บาท
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560

-

/

/

/

450,000

- สพป.ตรัง -โรงเรียนบ้าน
เขต 1
ทุ่งเกาะญวน
- สพฐ.
(งบแลกเป้า)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด

งบประมาณ
แหล่ง
ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
/บาท
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงาน
6. สรุปรายงานผล
7. จัดทารายงานเผยแพร่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ของสื่อห้องเรียนกึ่ง
อัจฉริยะที่โรงเรียนมีเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา
3. ร้อยละ 80 ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการดาเนินโครงการฯ ใน
ระดับมาก
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