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ส่วนที่ 3
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2555-2558 โดยมีแนวคิด
การดาเนินงานดังนี้
1. นโยบายหลัก คือ การให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
เสมือนว่าลูกหลาน การศึกษาที่มีคุณภาพควรมีให้ทั่วถึงไม่ใช่มีแต่ในเมือง และเมืองใหญ่เท่านั้น อย่ากังวลว่า
โรงเรียนจะมีจานวนมากน้อยเท่าไร แต่ให้คานึงว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่ดีกว่าได้อย่างไร
2. ทาอย่างไรให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนที่อยู่
ใกล้เคียงกันและสามารถเป็นโรงเรียนหลักได้ มีการสนับสนุนพาหนะเดินทางที่สะดวกปลอดภัย การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจานวน 120 คนลงมา มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่านั้นเสียโอกาสที่
จะได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
3. การควบรวมโรงเรียน เป้าหมายคือ ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น ต้องจัดหา
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้เท่าเทียมกัน และหากเนื้อหาสาระวิชาใดยากก็หาครูที่เก่ง ๆ แล้วจัดให้ไปสอน
นักเรียนในโรงเรียนควบรวม
4. ให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดสินใจว่าอนาคตของลูกจะเรียนที่ไหน อยู่อย่างไรรัฐจะสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งค่าพาหนะเดินทาง หรือจัดรถรับส่งนักเรียนและครูเดินทางไปโรงเรียนที่ควบรวม
5. โรงเรียนใดที่อยู่ห่างไกล หรือพื้นที่พิเศษไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนใดได้ ควรจัดระบบการสอน
ทางไกลเข้ามาช่วย และให้ผู้ปกครองและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้
นักเรียนได้รับสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาโรงเรียนมีสาระสาคัญ 2 ประการ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและห้องเรียน
มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มอัตรานักเรียนต่อครูสูงขึ้น นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา มีการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนคละชั้น หรือบูรณาการ
และการจัดการให้นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงไปเรียนยังโรงเรียนศูนย์ เครือข่าย หรือโรงเรียนดีศรีตาบล
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ภาพความสาเร็จ
1.ด้านประสิทธิภาพ
1.1 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงเหมาะสมกับความจาเป็นของพื้นที่
1.2 โรงเรียนที่บริหารจัดการบุคลากรมีความสมดุลและสอดคล้องกับภารกิจ ร้อยละ 80
2. ด้านคุณภาพ
2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการ
รับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรอบสาม
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
3. ด้านโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ในการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดทาแผนที่ตั้งโรงเรียน (School Mapping)
ระบุจานวนกลุ่มโรงเรียนที่สามารถเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกันเพื่อให้ขนาดชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ลดปัญหา
การขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โรงเรียนที่มีความจาเป็นต้องดารงอยู่ต้องสามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของนักเรียน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
จากนโยบายและแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ เด็กๆได้เรียนในโรงเรียนที่คุณภาพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองพึงพอใจ เด็กๆ ได้รับการพัฒนา
อย่างแท้จริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2557-2560 และกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
2.บริหารและจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีจานวนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมให้สูงขึ้น
มาตรการ
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการรวมโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 โดยมีแผนที่ตั้งโรงเรียนและแผนการรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามเป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
3. ดาเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามเป้าหมายของแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยึดรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น การจัดการเรียนรู้และการสอนแบบบูรณาการ การสอนคละชั้น โรงเรียนต้นแบบ
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การสอนโดยใช้สื่อทางไกลจากดาวเทียม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นต้น
4. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่จาเป็นต้องคงอยู่และโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองพึงพอใจ สนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียน
5. นิเทศ กากับ ติดตาม ความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรง โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ 3 ประสาน
พร้อมรายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ หรือ
รูปแบบการบริหารที่เป็น Best Practice เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถดารงอยู่อย่างมีคุณภาพ
7. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการสอนในสภาวการณ์ที่
โรงเรียนมีข้อจากัดเรื่องทรัพยากร สร้างขวัญและแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและครู โรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีต่าง ๆ
ที่จะทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เช่น การพิจารณาความดีความชอบ
การนาผลการพัฒนาโรงเรียนมาประกอบการแต่งตั้งโยกย้าย การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เป็นต้น
8. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ของบประมาณเพิ่มเติมในลักษณะงบแลกเป้าจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และให้ความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เช่น เครือข่ายพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครือข่าย
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชีว้ ดั
1. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
2. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการบุคลากรมีความสมดุล และสอดคล้องกับภารกิจ
3. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรอบสาม ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET)
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
6. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนดีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตลอดจนมาตรการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ที่มีเป้าหมายภายในปีการศึกษา 2561 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงร้อยละ 50
จึงได้กาหนดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1
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วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
จานวนที่เหมาะสมกับความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เป้าหมาย
ภายในปีการศึกษา 2561 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ร้อยละ 50
มาตรการ
1. มาตรการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
2. มาตรการการบริหารจัดการบุคลากร
3. มาตรการการบริหารจัดการวิชาการ
4. มาตรการบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น
5. มาตรการบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนกรณีรวมโรงเรียน

มาตรการบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ตรัง เขต 1
1.การรวมโรงเรียนระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2557-2558)
1.1 ภายในปีการศึกษา 2557 -2558 รวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีนกั เรียน 60 คนลงมา โดยให้ไป
จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหลักก่อน แล้วดาเนินการรวมให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2558
(โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย
1) เลิกโรงเรียน บ้านวังเจริญ อาเภอปะเหลียน
2) โรงเรียนบ้านคลองขุด อาเภอเมืองตรัง เรียนรวมกับโรงเรียนวัดไพรสณฑ์
3) โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว เรียนรวม (บางชั้น) กับโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
4) โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม อาเภอย่านตาขาว เรียนรวม (บางชั้น) กับโรงเรียนบ้านนาโตง
เว้นแต่ โรงเรียนไม่ประสงค์จะรวมกับโรงเรียนอื่นภายใต้เงื่อนไขการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้
1.1.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
1.1.2 ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
โดยโรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี เสนอคณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นไม่ต้องไปรวมกับโรงเรียนอื่น
2.การรวมโรงเรียนระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2559)
รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 100 คน โดยให้ไปจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน
หลักก่อน แล้วดาเนินการรวมให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2560 (โดยใช้ข้อมูลเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในเดือน
ธันวาคม 2559)
2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1
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2.2 ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 ให้รวมโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 100 คน อย่างน้อยร้อยละ 50
3.การรวมโรงเรียนระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2560 - 2561)
รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน โดยให้ไปจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน
หลักก่อน แล้วดาเนินการรวมให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2560 (โดยใช้ข้อมูลเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในเดือน
ธันวาคม 2560)
3.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
3.2 ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ให้รวมโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน อย่างน้อยร้อยละ 50

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1
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แผนภูมบิ ริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557 -2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านควน
อินทนินงาม

ปีการศึกษา 2557-2558
รวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ี
นักเรียน 60 คนลงมา

โรงเรียนวัดโพรงจระเข้

รวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร

รวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

โรงเรียนบ้านคลองขุด

รวมกับโรงเรียนวัดไพรสณฑ์

โรงเรียนบ้านแหลม

โรงเรียนต้องดารงอยู่
(ลักษณะพิเศษที่ได้รับการยกเว้น)

โรงเรียนบ้านวังเจริญ

เลิกโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
โรงเรียนวัดสันติวนั , บ้านกลางนา
โรงเรียนบ้านปากไพ, บ้านเขาหลัก
โรงเรียนวัดโคกพิกลุ
โรงเรียนวัดนิคมประทีป
โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ยข)
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน,บ้านทอนพลา
โรงเรียนบ้านหนองชวด
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านท่าคลอง , บ้านสุโสะ
โรงเรียนทุ่งไทรทอง , วัดควนวิไล
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ, บ้านหัวควน
โรงเรียนทุ่งรวงทอง

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560-2561

รวมกับโรงเรียนบ้านนาโตง

โรงเรียนต้องดารงอยู่โดยจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 ปี เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นทีการศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบยกเว้นไม่ต้องไป
รวมกับโรงเรียนอื่น

โรงเรียนนักเรียน
ไม่เกิน 100 คน

รวมกับโรงเรียนดีประจาตาบล/
โรงเรียนหลัก

โรงเรียนนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน

รวมกับโรงเรียนดีประจาตาบล/
โรงเรียนหลัก

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2557–2560 สพป.ตรัง เขต 1
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เป้าหมายในการรวมโรงเรียน
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยการส่งเสริมในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนดีศรีตาบล
โรงเรียนขนาดใหญ่กว่าหรือไปเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน โดยการนานักเรียนไปเรียนรวมทุกชัน้ บางชั้น/
ช่วงชั้น หรือการนานักเรียนไปเรียนรวมในบางวิชา มีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเรียนรวม ดังนี้

 ปีการศึกษา 2557-2558 รวมโรงเรียนที่มีนักเรียน 60 คนลงมา
ตารางที่ 8 แสดงจานวนโรงเรียนหลัก โรงเรียนร่วมพัฒนาในอาเภอเมืองตรัง
ตาบล

โรงเรียน

ประเภท
โรงเรียนหลัก

จานวน
นักเรียน

นาตาล่วง

วัดไพรสณฑ์

ร.ร.ขนาดเล็ก

80

โรงเรียนร่วม จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด/ร่วมพัฒนา
พัฒนา
บ้านคลองขุด

27

หมายเหตุ
(รวมทั้งโรง,รวมบาง
ช่วงชัน้ ,รวมบางชัน้ ,
รวมบางวิชา)

รวมทั้งโรง

ตารางที่ 9 แสดงจานวนโรงเรียนหลัก โรงเรียนร่วมพัฒนาในอาเภอย่านตาขาว
ตาบล
ในควน

โรงเรียน

หนองบ่อ

จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด/ร่วมพัฒนา

หมายเหตุ

จานวน
นักเรียน

โรงเรียนร่วม
พัฒนา

1.บ้านทุ่งหนองแห้ง ร.ร.ดีศรีตาบล

204

วัดโพรงจระเข้

22/4

เรียนรวมบางชั้น
(ป.4-6)

ร.ร.ดีศรีตาบล
ร.ร.ขนาดเล็ก

105

บ้านควนอินทนินงาม

21/4

เรียนรวมบางชั้น
(ป.3,ป.6)

3.บ้านทุ่งเกาะญวน ร.ร.ขนาดเล็ก

84

บ้านปากคลอง
วัดชลวาปีวิหาร

20
34

ทุ่งกระบือ 2.บ้านนาโตง

ประเภท
โรงเรียนหลัก

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

(รวมทั้งโรง,รวมบาง
ช่วงชัน้ ,รวมบางชัน้ ,
รวมบางวิชา)

รวมทั้งโรง
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โรงเรียนทีต่ อ้ งดารงอยู่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีจานวนนักเรียน 60 คนลงมา จานวน 25 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) แต่มีโรงเรียนที่ต้อง
ดารงอยู่ จานวน 19 โรง เนื่องจากชุมชนมีความต้องการเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนอย่างแท้จริงเพื่อ
ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
ที่ชัดเจนในการเพิ่มคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโดยให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ รายชื่อโรงเรียนดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงจานวนโรงเรียนที่ต้องดารงอยู่ (Stand alone) ปี 2557 -2558
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโรงเรียน
อาเภอเมืองตรัง
บ้านโคกมะม่วง
วัดสันติวัน
บ้านปากไพ
บ้านกลางนา
บ้านเขาหลัก
วัดนิคมประทีป
วัดโคกพิกุล
อาเภอปะเหลียน
บ้านท่าคลอง
ทุ่งไทรทอง
วัดควนวิไล
บ้านสุโสะ
ทุ่งรวงทอง
บ้านหนองโต๊ะ
บ้านหัวควน
อาเภอย่านตาขาว
บ้านทุ่งนา (ยข)
บ้านห้วยด้วน

จานวน
ครู

ห้องเรียน

2
3
4
4
5
4
5

4
8
8
8
8
8
8

7
25
34
51
54
53
46

6
4
4
4
5
5
4

6
6
6
8
8
8
8

34
36
42
46
51
59
59

5

8
8

41
53

6

หมายเหตุ

นักเรียน

ข้อมูลจานวนครู
ห้องเรียน นักเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
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ลาดับที่
17
18
19

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองชวด
บ้านทุ่งศาลา
บ้านทอนพลา
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ครู

ห้องเรียน

5
6
5
86

8
8
8
142

นักเรียน

หมายเหตุ

58
59
59
867

หมายเหตุ * จานวนครู ตามจ.18 (ข้อมูลกลุม่ บริหารงานบุคคล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)
* จานวนห้องเรียน นักเรียน (ข้อมูลกลุม่ นโยบายและแผน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

โรงเรียนลักษณะพิเศษทีไ่ ด้รับการยกเว้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
(ตั้งอยู่บนเกาะ) ที่ได้รับการยกเว้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
1 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม

เลิกโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน
จานวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังเจริญ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 บทบาทหน้าทีร่ ะดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1) ศึกษาข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตทั้งด้านจานวนนักเรียนสภาพ
เศรษฐกิจสภาพชุมชนสภาพพื้นที่ใกล้เคียงการคมนาคมเพื่อจัดกลุ่มและพิจารณากาหนดแผนที่ตั้งโรงเรียน
(School Mapping)
2) สร้างความเข้าใจแก่ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กในแนวทางการดาเนินงานกาหนดรูปแบบการ
ดาเนินงานร่วมกัน
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนากากับนิเทศติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
4) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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5) วางแผนการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กทุกคนเพื่อ
วางแผนการบริหารจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ดาเนินการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนหลักตามบริบทที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่บุคลากรในการเป็น
โรงเรียนหลักและโรงเรียนที่จะมารวม
6) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรต่างๆให้โรงเรียน
7) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรวม
โรงเรียนและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายไตรมาส
 ระดับโรงเรียน
1) ประชุ ม ชี้ แ จงสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ชุ ม ชนตั ว แทนนั ก เรี ย นคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
2) กรณีโรงเรียนได้รับการยกเว้นให้จัดการศึกษาต่อไปโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปีที่
ชัดเจนในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาทั้งด้านการบริหารงานบุคคลการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ
และการบริหารงานทั่วไปเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรังเขต 1 เพื่อนาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร
 ระดับโรงเรียน
1) ผู้อานวยการโรงเรียน
(1) กรณีที่ 1 โรงเรียนที่ไปรวมไม่มีผู้อานวยการโรงเรียนให้ผู้อานวยการโรงเรียนหลักทาหน้าที่ใน
การบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกภาระงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
กรณีที่ 2 โรงเรียนที่ไปรวมมีผู้อานวยการโรงเรียนให้ผู้อานวยการโรงเรียนทั้งโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมารวมบริหารร่วมกันโดยกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามความสามารถและความ
เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกัน
(2) ร่วมกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสาหรับครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนหลักและโรงเรียน
ที่มารวมในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอื่นๆ
(3) กรณี ที่ เ กิ ด การรวมโรงเรี ย นแล้ ว สามารถร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การจนทาให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้านคุณภาพการศึกษาจะได้รับขวัญกาลังใจเป็นกรณีพิเศษเช่นการให้เกียรติยกย่องชมเชย
หรือการพิจารณาความดีความชอบ
2) ครูผู้สอน
ครูผู้สอนโรงเรียนมารวมมีสิทธิขอย้ายไปโรงเรียนอื่นที่เกินเกณฑ์ได้ในกรณีที่เป็นสาขาที่ขาดแคลน
ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดและหากประสงค์จะขอย้ายให้ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษกรณี
ประสงค์ขอย้ ายไปยั งโรงเรี ย นที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดจะได้รั บการพิจารณาย้ายได้ทันทีและหาก
ประสงค์จะพัฒนา/ศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลนจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
3) บุคลากรสนับสนุนการสอน
บุคลากรสนับสนุนการสอนเช่นลูกจ้างพนักงานราชการพนักงานธุรการครูอัตราจ้างหรือพนักงาน
บริการอื่นๆจากโรงเรียนมารวมปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหลักจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
4) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระยะเริ่ ม ต้ น ก่ อ นมี ก ารประกาศรวมโรงเรี ย น
ให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนยังคงสถานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของ
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โรงเรียนนั้นๆอยู่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวมร่วมกัน
ในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนหลักจนกว่าจะมีการประกาศรวมโรงเรียนแล้วให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาคณะใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประกาศเป็นนโยบายที่จะไม่บรรจุแต่งตั้งตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คนที่ว่างลงทุกกรณีเว้นแต่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นบัญชีไว้
2) ในการประกาศผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กตาแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ แ นบท้ า ยประกาศ
จะไม่ มี ก ารบรรจุแต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน
3) ตาแหน่ ง ว่ า งของผู้ อานวยการโรงเรี ย นในสั ง กั ด ให้ ส งวนตาแหน่ ง ไว้ เ พื่ อ รองรั บ การรั บ
ย้ า ยผู้อานวยการโรงเรียนที่เกิดจากการรวมโรงเรียน
4) กรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนมารวมมีความประสงค์จะเปลี่ยนตาแหน่งเป็นตาแหน่งอื่นๆ ให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5) ในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมเสนอขอย้ายภายในเขตหรือการ
ย้ายข้ามเขตให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6) พิจารณาสร้างขวัญกาลังใจกรณีที่รวมโรงเรียนแล้วสามารถร่วมกันบริหารจัดการจนทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
7) บริหารอัตรากาลังครูให้ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดหลังจากรวมโรงเรียนแล้ว
8) กรณี ค รู โ รงเรี ย นมารวมขอย้ า ยไปโรงเรี ย นอื่ น ที่ เ กิ น เกณฑ์ ใ นสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลนให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติกรณีพิเศษเฉพาะราย
9) กรณีครูโรงเรียนที่มารวมสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่นที่มีอัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามตัวเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
10) บริหารอัตรากาลังบุคลากรสนับสนุนการสอนอื่นๆตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ที่
โรงเรียนหลักจะได้รับสูงสุด
แนวทางการบริหารงานวิชาการ
1. งานพัฒนาหลักสูตร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียน
หลักและโรงเรียนมารวมโดยผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมบริบทของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมทั้งนี้ให้ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
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1.4 ครูนาหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู้ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
2.2 พัฒนาครูให้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศติดตามกากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.งานวัดประเมินผล
กาหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมมาพิจารณา
ร่ ว มกั น เพื่ อก าหนดให้ เ ป็ น ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการวั ด และประเมิ นผลเดี ย วกัน และให้ ใช้ ร ะเบี ย บการวั ด และ
ประเมินผลร่วมกัน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกันเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก
5. การมอบหมายภาระงาน
5.1 สารวจความรู้ความสามารถของครูเพื่อวางแผนในการมอบหมายภาระงานให้ดาเนินการเช่น
การประจาชั้นการประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การดาเนินการตามโครงการต่างๆ เป็นต้น
5.2 มอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน
6. งานธุรการประจาชัน้ เรียน
6.1 ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมใช้เอกสารธุรการประจาชั้นเรียนของโรงเรียนเดิมไปก่อน
จนกว่าจะมีการประกาศรวมโรงเรียนส่วนผู้จัดทาเอกสารธุรการประจาชั้นเรียนให้เป็นหน้าที่ของครูประจาชั้น/
ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 การเก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากรวมโรงเรียนให้ดาเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. งานนิเทศภายในโรงเรียน
ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นหลั ก และผู้ อ านวยการโรงเรี ย นมารวมร่ ว มกั น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในและทาการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยผู้อานวยการ
โรงเรียนหลักเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
8. งานวิจยั
8.1 ผู้อานวยการโรงเรียนหลักและผู้อานวยการโรงเรียนมารวมส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและนาผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
8.2 ผู้อานวยการโรงเรียนหลักและผู้อานวยการโรงเรียนมารวมร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และจัดทา
วิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน
9. งานแก้ปญ
ั หาการเรียนรู้
9.1 จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อคัดกรองแยกกลุ่มและปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนให้
ใกล้เคียงกัน
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9.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และดาเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นการ
จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์หรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
10. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10.1 โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้จัดการ
เรียนการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยโรงเรียนหลักจัดเก็บบารุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมใช้
งานโดยจัดทาทะเบียนควบคุมไว้อย่างเป็นระบบ
10.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตจัดหาและใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
11. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
11.1 จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดในโรงเรียนหลักให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
โดยนาเอกสารวารสารและหนังสือห้องสมุดในโรงเรียนมารวมมาจัดไว้ที่โรงเรียนหลักเพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
11.2 การดูแลเก็บรักษาซ่อมบารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีมอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียนหลัก
เป็นผู้รับผิดชอบ
11.3 สารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้งนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกัน
จัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
12. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานในการรวมโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและ
รายงานผลการดาเนินงานอย่างภาคภูมิใจ
แนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ ทีด่ นิ อาคารสถานที่และสินทรัพย์อนื่ ๆ
แนวทางการบริหารจัดการเงินพัสดุและทรัพย์สินและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. แนวทางการบริหารการเงินพัสดุและทรัพย์สิน
1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ
1) โรงเรียนมารวมจัดทาข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนหลัก
รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบและรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบต่อไป
2) โรงเรียนมารวมร่วมกับโรงเรียนหลักตรวจสอบและจัดทาบัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน
และการก่อหนี้ผูกพันทั้งหมดตามระเบียบของทางราชการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้จัดไปตามตัวนักเรียนโดยโอนเข้าบัญชีโรงเรียนหลักหรือ
โรงเรียนอื่นที่นักเรียนไปเรียนร่วม
4) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ หนี้สินและการก่อหนี้ผูกพันให้โอนให้
โรงเรียนหลัก
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5) เงินงบประมาณจากส่วนราชการอื่นเช่นงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โครงการ
อาหารกลางวันให้แจ้งส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อดาเนินการตามกฎหมายระเบียบของส่วน
ราชการนั้นต่อไป
6) เงินที่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ดาเนินการนาส่งโดยเร็ว
1.2 การบริหารการพัสดุ
1) วัสดุครุภัณฑ์โอนให้โรงเรียนหลักหรือจาหน่ายตามสภาพของวัสดุครุภัณฑ์
2) ที่ดิน
(1) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเช่นกรมป่า
ไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์หรือวัดให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรวมทั้งเอกสารสิทธิ์รายงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดินดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้นๆ
(2) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับบริจาคที่ดินให้ตรวจสอบสภาพการถือกรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิ์
รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีโอนให้โอนให้โรงเรียนหลักกรณีจาหน่ายต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
(3) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิการใช้เอกสาร
สาคัญการขอใช้การอนุญาตแล้วรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์
3) ทรัพย์สินอื่นดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยโอนให้โรงเรียนหลัก
4) เอกสารสาคัญให้โอนให้โรงเรียนหลัก
ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการให้โรงเรียนมา
รวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชีตลอดจนโอนหรือจาหน่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
2.1 ระดับโรงเรียน
ในระยะเริ่ ม แรกก่ อ นมี ก ารประกาศรวมโรงเรีย นให้ โ รงเรี ย นมารวมน าวัส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ม าใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลักและดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการให้โรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลักทาบัญชีทรัพย์สินอาคารสถานที่
ทั้งหมดทั้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชีที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 การส่งมอบให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้โรงเรียนหลักโดยเร็วนับแต่วันที่มีประกาศการ
รวมโรงเรียนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการพ.ศ.2524 และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 108/2547 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 เรื่องมอบอานาจการ
มอบโอนพัสดุ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการหลังการส่งมอบ
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1) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดทาทะเบียนพัสดุเพื่อจัดหมวดหมู่พร้อมทั้งออก
หมายเลขครุภัณฑ์
2) กรณีการเงินงบประมาณให้นาฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
2.2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินพัสดุในการรวมโรงเรียน
2) สนับสนุนกากับติดตาม
3) การดาเนินงานและรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและชาระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ในกรณีที่มีการประกาศยุบรวม
เลิกโรงเรียนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
2) สนับสนุนกากับติดตามการดาเนินงานและรายงาน
 มาตรการการบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนบริหารจัดการ การเดินทางไป
เรียนรวมตามแนวหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณสาหรับชดเชยค่าเดินทางแก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
1. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
1.1 ระดับโรงเรียน
โรงเรียนมารวมดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวมและเมื่อมีการประกาศ
รวมแล้วให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลักการดาเนินการดังนี้
1) จัดทาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมารวมประกอบด้วย
(1) รายชื่อนักเรียนจาแนกเป็นรายชั้นโดยมีเลข 13 หลักกากับ
(2) พื้นที่เขตบริการโรงเรียนมารวมทั้งต้องนาไปรับรวมเป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนหลัก
(3) ประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการศึกษาในพื้นที่เขตบริหารโรงเรียนมารวม
(4) ระยะทางสภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก
(5) วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายบุคคล
(6) รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมารวมในแต่ละปีการศึกษา
2) สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนสาหรับการบริหารจัดการโรงเรียนมารวมดังนี้
(1) สาหรับนักเรียนของโรงเรียนมารวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก
(2) สาหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัยและเข้าเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับและมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมารวมให้ได้รับค่าพาหนะจนจบ
การศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก
3) กรณีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนหลักแต่ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกันให้โรงเรียนนั้นเสนอของบประมาณ
4) รายงานผลการใช้งบประมาณค่าพาหนะนักเรียน
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1.2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดทาแผนที่การศึกษา (School Mapping) กาหนดพื้นที่บริการโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม
2) ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนรวมเสนอของบประมาณ
3) เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4) แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนทราบ
5) นิเทศติดตามกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการเดินทางของ
นักเรียนไปเรียนกรณีรวม
2.1 กรณีค่าพาหนะ (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2555) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก
กรณีการคมนาคมสะดวกจานวน 200 วันต่อคนต่อปีการศึกษาตามระยะทางดังนี้
1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตรคนละ 10 บาทต่อวัน
2) มากกว่า 3 – 10 กิโลเมตรคนละ 15 บาทต่อวัน
3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไปคนละ 20 บาทต่อวัน
2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ
1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมารวมหรือโรงเรียนหลักบริหารจัดการด้วยวิธีการที่
เหมาะสมจ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมารวม
2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก
2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาคยานพาหนะ
สาหรับรับ-ส่งนักเรียน
1) จัดสรรจักรยานสาหรับนักเรียนบ้านใกล้เพื่อทดแทนค่าพาหนะ
2) จัดสรรยานพาหนะเช่นรถยนต์ให้โรงเรียนหลักเพื่อรับ–ส่งนักเรียนจัดสรรค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและค่าบารุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะหรือได้รับบริจาค
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งบประมาณ
ค่าพาหนะนักเรียนเดินทาง
ไปเรียน

ปีการศึกษา
2557-2558

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

นักเรียน (คน)
คนละ 15 บาท/วัน
เวลา 200 วัน

ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558
1.1 โรงเรียนบ้านคลองขุด

81,000

81,000

81,000 นักเรียน 27 คน

1.2 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้

18,000

12,000

12,000 นักเรียน 4 คน

1.3 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม

18,000

12,000

12,000 นักเรียน 4 คน

1.4 โรงเรียนบ้านปากคลอง

60,000

60,000

60,000 นักเรียน 20 คน

1.5 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร

102,000

102,000

102,000 นักเรียน 34 คน

7,827,000

7,827,000 นักเรียน 2,609 คน

ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1.6 โรงเรียนที่มีนักเรียน
ไม่เกิน 100 คน
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา
2560-2561
1.7 โรงเรียนที่มีนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน

5,121,000 นักเรียน 1,707 คน

ที่มา : คานวณจากข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

เงือ่ นไขความสาเร็จ
ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. สร้างความตระหนัก รับรู้ กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์คณะบุคคล ให้เห็นชอบ
ในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด เช่น แผนที่ตั้ง School Mapping/ข้อมูลบุคลากร/ข้อมูล
โรงเรียนเป็นรายโรง
3. จัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก รวมทั้งนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลกรจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. กระตุ้น ช่วยเหลือ โรงเรียนที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายไตรมาส
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ระดับโรงเรียน
1. สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา ให้ตระหนัก รับรู้ ถึงเหตุผล และความจาเป็นของทางราชการใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและคุณภาพการศึกษา
2. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป
3. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณชน
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