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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
ความเปนมา 

การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)            
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 5)  ดังนั้น การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ นอกจากตัวชี้วัดดาน
คุณภาพและแนวทางปฏิบัติจากสวนกลางเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กไดอยางท่ัวถึงและสอดคลองตามความตองการโดยเฉพาะในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ระดับทองถ่ินอีกท้ังนโยบายจากสวนกลางเนนการสั่งการในแนวดิ่งเนนใหเกิดผลงานตามตัวชี้วัดซ่ึงบางครั้งไม
สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคมและแนวทางบริหารจัดการอยางมีสวนรวม นอกจากนี้นโยบายจาก
สวนกลางยังมีความผกผันตามแนวนโยบายของภาครัฐและข้ึนอยูกับการกําหนดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน
เปนหนวยงานหลักและเปนหนวยปฏิบัติท่ีใกลชิดผูเรียนมากท่ีสุดท่ีจะทําหนาท่ีใหการปฏิรูปการศึกษาตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 บรรลุเปาหมายผูเรียนมีคุณภาพไดรับการบริการทางการศึกษาได
อยางท่ัวถึงเทาเทียมและเปนธรรมโรงเรียนจึงตองมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลมี
ศักยภาพรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากรัฐไดอยางแทจริงท้ังดานการบริหาร
วิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปการจัดการศึกษายังไมไดมาตรฐาน
เนื่องจากผูเรียนสวนใหญขาดความสามารถในการคิดอยางเปนระบบขาดความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตรขาดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองขาดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องขาดทักษะ
ในการทํางานไมสามารถทางานรวมกับผูอ่ืนได 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีพ้ืนท่ีบริการ 5 อําเภอ มีโรงเรียนในสังกัด               
ปการศึกษา 2560 จํานวน 127 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 55 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 43.31    
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 :  2559 ) ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป อันเนื่องมาจาก
ประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง การอพยพเคลื่อนยายของประชากร รวมท้ังการคมนาคมสะดวกจึงทํา
ใหผูปกครองในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสงเด็กไปเรียนในเมือง จึงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดภายใตขอจํากัดในการบริหารจัดการทําใหการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ขาดความ
พรอมดานปจจัยตาง ๆ อาทิเชน มีครูไมครบชั้น สื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี  มีไมเพียงพอและไมทันสมัย การมี
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สวนรวม สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ ยังมีนอย ดังนั้นเพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  สามารถบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยาง
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน สนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                  
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  จึงมีนโยบาย             
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพสูงข้ึน จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กประจําป 2560 – 2564 เพ่ือกําหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาองคความรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนไดอยางมีคุณภาพตอไป 
 
สภาพปจจุบันปญหา 

1.  ดานการบริหารจัดการ 
1.1  นโยบายเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เปลี่ยนแปลงบอยและขาดความตอเนื่อง 
1.2  ชุมชนบางสวนไมเห็นดวยกับการยุบหรือหลอมรวมโรงเรียน ขาดความเชื่อม่ันในมาตรการ                       

ท่ีจะมารองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 
1.3  ประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทําใหจํานวนนักเรียนตอหองเรียนลดนอยลงสงผล

กระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางกิจกรรม 
1.4  การอพยพเคลื่อนยายของประชากรวัยเรียนท่ียายติดตามผูปกครองไปรับจางทํางานตางพ้ืนท่ี  

กอใหเกิดปญหา อุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดความตอเนื่อง 
1.5  ผูเรียนในเขตบริการไปศึกษายังโรงเรียนอ่ืน ท่ีมีความพรอมและมีคุณภาพสูงกวา 
1.6  ขาดการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนในการใชทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมกัน 

2.  ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2.1  ครูไมครบชั้น 
2.2  ครูมีภาระงานอ่ืนมาก ทําใหการจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มท่ี 
2.3  ครูสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีถนัด  และครูตองปฏิบัติหนาท่ีการสอนหลายระดับ  

หลายกลุมสาระการเรียนรู 
2.4  ประสบการณในการผลิต/ใชสื่อเพ่ือการเรียนการสอนของครูยังมีนอย โดยเฉพาะการใชสื่อ

เทคโนโลย ี
2.5  ครูขาดขวัญและกําลังใจ  ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
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2.6  ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เชน งานธุรการ การเงินและพัสดุหรือมีแตรับผิดชอบ 2 – 3 
โรงเรียน 

2.7 สภาพอาคารชํารุดทรุดโทรม ขาดความปลอดภัยเนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานาน  
2.8 ขาดความพรอมดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ ระบบไฟฟา หองปฏิบัติการ  สถานท่ี                

ออกกําลังกาย 
2.9 ขาดแคลนสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอน  
2.10 ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
2.11 ขอจํากัดทางดานแบบเรียน  หนังสืออานประกอบ  แหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน   

สําหรับการเรียนรู 
2.12 คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต ขาดความพรอมท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ   

3. ดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.1  สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ไมเอ้ือตอการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน  
3.2  การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังมีนอย 
3.3  การนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางเปนระบบจากหนวยงานตนสังกัดยังไมตอเนื่องและท่ัวถึง 
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ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ปการศึกษา 2546 – 2560  
 

ปการศึกษา 
จํานวนโรงเรียน

ท้ังหมด 
จํานวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
รอยละ หมายเหตุ 

2546 150 33 22.00  
2547 149* 38 25.50 ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 โรง 

โรงเรียนวัดทามวง อ.ควนเนียง 

2548 149 43 28.86  

2549 149 46 30.88  

2550 148* 42 28.38 ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1 โรง 
โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ 2 อ.รัตภูมิ 

2551 148 45 30.41  

2552 148 49 33.11  

2553 134* 49 36.57 แยกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

2554 134 55 41.04  
2555 134 59 44.03  
2556 134 65 48.51  
2557 134 67 50.00  
2558 134 67 50.00  
2559 134 68 50.75  
2560 127* 55 43.31 ยุบเลิกตามโครงการโรงเรียนดีใกลบาน 

(แมเหล็ก)  
รุนท่ี 1 จํานวน 2 โรงเรียน 
รุนท่ี 2  จํานวน 5  โรงเรียน 

 

จากตารางท่ี 1 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ปการศึกษา 2546 – 2560 พบวา ปการศึกษา 
2560 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 55 โรงเรียน คิดเปน รอยละ 43.31  โดยไดมีการยุบเลิกโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามนโยบายโครงการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) รุนท่ี 1 จํานวน 2 โรงเรียน และรุนท่ี 2 จํานวน  
5 โรงเรียน 
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ตารางท่ี  2 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2560 จําแนกตามจํานวนนักเรียน  (10 มิถุนายน  2560) 
 

ท่ี จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน รอยละ 

1 
2 
3 
4 
5 

นักเรียน 21 - 40 คน 
นักเรียน 41 - 60 คน 
นักเรียน 61 - 80คน 
นักเรียน 81 - 100 คน 
นักเรียน 101 - 120 คน 

2 
10 
20 
11 
12 

3.64 
18.19 
36.36 
20.00 
21.82 

 รวม 55 100.00 
 
  จากตารางท่ี 2 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2560 จําแนกตามจํานวนนักเรียน  พบวา             
มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น 55  โรงเรียน โดยจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน  61 – 80 คน                
มีจํานวนโรงเรียนสูงสุด จํานวน 20 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
จํานวนนักเรียน 101 – 120 จํานวน 12  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 21.82 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก               
ในสังกัดจํานวน 2 โรงเรียน มีนักเรียน 21 – 40 คน คิดเปนรอยละ 3.64  
 

ตารางท่ี 3   แสดงจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน หองเรียน แยกเปนรายอําเภอ  ปการศึกษา 2560 
 

อําเภอ โรงเรียน นักเรียน 

หาดใหญ 19 1,512 

รัตภูมิ 13 985 

ควนเนียง 13 835 

บางกล่ํา 3 244 

คลองหอยโขง 7 670 

รวมท้ังส้ิน 55 4,246 
 

จากตารางที่ 3  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน หองเรียน แยกเปนรายอําเภอ  ปการศึกษา 
2560  มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ ้น จํานวน  55  โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอหาดใหญ                    
มีจํานวนมากสูงสุด จํานวน 19  โรงเรียน รองลงมาคือ อําเภอรัตภูมิ มีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 13  
โรงเรียน สวนอําเภอบางกล่ํา มีโรงเรียนขนาดเล็กนอยท่ีสุดคือ จํานวน 3 โรงเรียน 
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ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (Nation Test : NT) 
    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขนาดเล็ก  ปการศึกษา 2557 - 2559  
    เปรียบเทียบกับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ 

 

ป
การศึกษา รายการ ขนาดเล็ก 

ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ

กับ 
ระดับเขตฯ 

เปรียบเทียบ 
กับ

ระดับประเทศ 

2557 

ดานภาษา 54.94 53.31 50.71 1.63 4.23 

ดานคํานวณ 46.78 44.26 42.14 2.52 4.64 

ดานเหตุผล 53.50 52.46 48.57 1.04 4.93 

 รวม 3 ดาน 51.74 50.01 47.13 1.73 4.61 

2558 

ดานภาษา 56.97 54.05 46.64 2.92 10.33 

ดานคํานวณ 50.93 46.42 40.71 4.51 10.22 

ดานเหตุผล 58.84 55.51 48.56 3.33 10.28 

 รวม 3 ดาน 55.58 51.99 45.30 3.59 10.28 

2559 
ดานภาษา 60.09 58.52 51.00 1.57 9.09 
ดานคํานวณ 46.64 42.20 36.99 4.44 9.65 
ดานเหตุผล 65.84 61.51 53.38 4.33 12.46 

 รวม 3 ดาน 57.52 54.08 47.13 3.44 10.39 
 

 จากตารางที่ 4 คาเฉลี่ยรอยละผลการประเมินการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (Nation 
Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2557 - 2559 เปรียบเทียบ
กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก               
ปการศึกษา 2557 ในภาพรวม สูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 1.73 และ 4.61 ในปการศึกษา 
2558  ในภาพรวม สูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 3.59 และ 10.28 และปการศึกษา 2559                     
ในภาพรวม สูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 3.44 และ 10.39 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education 
Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2557 - 2559 
เปรียบเทียบกับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ 

 

ป
การศึกษา รายการ ขนาดเล็ก 

ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ

กับ 
ระดับเขตฯ 

เปรียบเทียบ 
กับ

ระดับประเทศ 

2557 

ภาษาไทย 45.84 48.32 47.61 -2.48 -1.77 
สังคมศึกษา 44.79 39.60 53.98 5.19 -9.19 
ภาษาอังกฤษ 34.95 33.17 33.64 1.78 1.31 
คณิตศาสตร 35.47 45.68 41.56 -10.21 -6.09 
วิทยาศาสตร 37.50 38.54 44.40 -1.04 -6.90 

 รวม ๕ กลุมสาระ 39.71 41.06 44.24 -1.35 -4.53 

2558 

ภาษาไทย 55.26 52.86 49.33 2.40 5.93 
สังคมศึกษา 54.56 52.99 49.18 1.57 5.38 
ภาษาอังกฤษ 41.76 39.09 40.31 2.67 1.45 
คณิตศาสตร 49.72 47.38 43.47 2.34 6.25 
วิทยาศาสตร 44.91 44.64 42.59 0.27 2.32 

 รวม 5 กลุมสาระ 49.24 47.39 44.98 1.85 4.26 

2559 

ภาษาไทย 57.15 57.23 52.98 -0.08 4.17 
สังคมศึกษา 50.01 50.49 46.68 -0.48 3.33 
ภาษาอังกฤษ 31.73 32.61 34.59 -0.88 -2.86 
คณิตศาสตร 45.94 44.45 40.47 1.49 5.47 
วิทยาศาสตร 44.17 44.30 42.22 -0.13 1.95 

 รวม 5 กลุมสาระ 45.80 45.82 43.19 -0.02 2.61 

 

 จากตารางที่ 5 คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2557 - 2559 
เปรียบเทียบกับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ปการศึกษา 2557 ในภาพรวม ต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับประเทศ -1.35 และ -4.53  ในปการศึกษา 
2558 ในภาพรวม สูงกวาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับประเทศ 1.85 และ 4.26 และในปการศึกษา 2559               
ในภาพรวมต่ํากวาระดับเขตพ้ืนท่ี -0.02  แตสูงกวาระดับประเทศ 2.61 ตามลําดับ   
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การดําเนินงานที่ผานมา (ปการศึกษา 2557 - 2559) 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเปน
รูปธรรม สงผลใหโรงเรียนจํานวนหนึ่งสามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการดวยตนเองได 

1.  การสํารวจ/วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหตรงประเด็นอีกท้ังยังมีการจัดกลุมพัฒนาเพ่ือใหตรงตาม
ความตองการ จําเปนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 3 กลุม ดังนี้ 

     กลุมท่ี 1 ผลการดําเนินงานระดับดีเย่ียม  เปนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําป
การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ NT และ O-NET โดยภาพรวมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ   

กลุมท่ี 2 ผลการดําเนินงานระดับดี เปนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําปการศึกษา 
2559  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ NT หรือ O-NET โดยภาพรวมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ   

กลุมท่ี 3 ผลการดําเนินงานระดับท่ีตองพัฒนา เปนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประจําปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ NT และ O-NET โดยภาพรวมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ของระดับประเทศ   

2. การศึกษา วิ เคราะห  นโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังทบทวนแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. การประชาสัมพันธเชิงรุก สรางเครือขาย Social Network  โดยสราง Facebook Link เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และกระตุน สรางแรงจูงใจใหแกโรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒนา อันจะสงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและความคุมคาในการใชงบประมาณและทรัพยากรเชน วารสาร,
ประชาสัมพันธ,  website ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, รายการวิทยุโทรทัศน 
และเวทีเสวนา 

4. จัดทําแผนการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กระยะ 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนสามารถนําการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม 

5. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

-  แผนยกระดับคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กประจําป  
-  แผนบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
-  แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 

 

==============================================================================  
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6.  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
โดยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดวยรูปแบบ “การเรียนรวมสลับชั้นเรียน” โดยใชชื่อวา “บางทาน้ํา 
โมเดล” (Bangtanam Model) รวมกันบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันและใหมีขนาด
ชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน ลดขอจํากัดการมีครูไมครบชั้น ของโรงเรียน 3 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดทาเมรุ  
โรงเรียนวัดบางหยี และโรงเรียนบานเกาะน้ํารอบ     

รูปแบบการเรียนรวมสลับชั้นเรียน จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานยวนยางกับโรงเรียน             
บานแมทอม โดยโรงเรียนบานยวนยางเปนโรงเรียนหลัก และรูปแบบการเรียนรวมสลับชั้นเรียนระหวาง
โรงเรียนบานเการางและบานควนกบ (ผาดําโมเดล) โดยโรงเรียนบานเการางเปนโรงเรียนหลัก 

7. ประสานการของบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือโรงเรียนขนาดเล็ก ดําเนินงานกับ
ภาคเอกชน เชน ทุนการศึกษา  รถจักรยานสําหรับนักเรียนยากจนใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก หนังสือหองสมุด 
วัสดุอุปกรณกีฬา เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ  

8. การสรางเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก จัดตั้งชมรมผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  
9.  การติดตามผลการดําเนินงานโดยจัดทําแผนการนิเทศ  ติดตาม ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก  
10. การรายงานผลและประเมินผลและจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําป เพ่ือสรุปผลการ

ดําเนินงานในรอบป เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนางานในปถัดไป   
- รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีนักเรียนจํานวน
ตั้งแต ๑๒๐ คนลงมา  

รวม  หมายถึง การรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยูใกลกันตั้งแตสองแหงข้ึนไป เพ่ือใหการบริหารและ  
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลดีแกผูเรียนท้ังในดานสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา 

เลิก  หมายถึง  การเลิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนดําเนินงานแบบข้ันบันได หมายถึง กระบวนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยกําหนดเปาหมาย

และระยะเวลาดําเนินการอยางชัดเจน 
โรงเรียนหลัก หมายถึง โรงเรียนท่ีรับนักเรยีนจากโรงเรียนมารวม 
โรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหางไกลกันดารภูเขาเกาะชายแดนและ

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไมสามารถรวมกับโรงเรียนใดไดใหจัดการเรียนการสอนตามปกติโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
รูปแบบท่ี 1 Switching Classroom (S1) หมายถึง  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอน

แบบสลับชั้นเรียน 
รูปแบบท่ี 2 Stand Alone (S2)  หมายถึง  โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการเปนเอกเทศ 
รูปแบบท่ี 3  Magnet School (M1)  หมายถึง  โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และโรงเรียน

เครือขาย  
รูปแบบท่ี 4 Mixed Classroom (M2) หมายถึง  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

แบบคละชั้น 
รูปแบบท่ี 5 Learning Together (L1)  หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนรูรวมกัน  
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สวนท่ี 2 

นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา  

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
    วิสัยทัศน  
    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”   

1. ความม่ันคง 
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
   1. ดานความม่ันคง 
  1.1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรับชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการละความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
  1.5  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.7  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
   2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
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  2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2.3  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
  2.4  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
  2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสรมิใหไทยเปนฐานของการปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ   
   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน    
   3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
   3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
  3.3  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
  3.4  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.5  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  4.1  สรางความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ 
  4.3  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
  4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
  5.3  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5.5  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.6  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 6.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
  6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
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  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.4  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
  6.6  ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
  6.7  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
  6.8  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 วัตถุประสงค 
      1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท     
      2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม    
      3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
 

แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน(Vision)   
 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

2)  พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

๓)  สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

๔)  พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพ               
ของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ภายใตยุคเศรษฐกิจและ
สังคม ๔.๐ 
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 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือ   

ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ลดลง 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติได
วางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ 

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

✥ 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 
✥ 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดาน
ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู เทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ๕๓ 
ตัวชี้วัด ประกอบดวย เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ ๖ - ๑๔ ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๒) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษา ๑๕ ป เปนตน 
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๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน                
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ ๑๕ ปสูงข้ึน เปนตน 

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา     
เปนตน 

๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษาดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน จุดมุงหมาย และเปาหมายดังกลาว
ขางตน แผนการศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการในแตละเปาหมายและตัวชี้วัด เปน ๕ 
ชวง ดังนี้ ระยะเรงดวน ระยะ ๕ ปแรกของแผน ระยะ ๕ ปท่ีสองของแผน ระยะ ๕ ปท่ีสามของแผน และ
ระยะ ๕ ปสุดทายของแผน 

ยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
การศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติ
บรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกลาวขางตน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย ดังนี้ 
1.๑ คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาต ิและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสราง
ความเปนพลเมือง (Civic Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน 

1.๒ คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ
วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจัดอยูใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวาระบบปกติเพ่ิมข้ึน เปนตน 

1.๓ คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มีตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติ
วิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม                 
ในรูปแบบใหม และผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เปนตนโดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและ
แรงงานตางดาว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร เปนตน และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ เปนตน 

 

ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้ 

๒.๑ กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                   
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน 
(Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน
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สามัญศึกษา และสัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียน
สังคมศาสตร กําลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน      
รอยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน 
จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคี
เครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เปนตน 

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ท่ีไดจด
สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เปนตน
โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสราง
ผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย 
ดังนี้ 

๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 
ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน เด็กแรกเกิด – ๕ ป                 
มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ

 

==============================================================================  
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วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ผูสูงวัยท่ีไดรับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอด
ความรู/ประสบการณเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมข้ึน 
เปนตน 

๓.๔ แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน แหลงเรียนรูท่ีไดรับการ
พัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร
หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู ท่ีผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และไดรับการพัฒนา โดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน                  
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา 
และผูเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน เปนตน 

๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัด               
ท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครู แผนการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 
๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการบรรจุครู
ท่ีมาจากการผลิตครูในระบบปดเพ่ิมข้ึนมีหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเอ้ือใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืน
และพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเขาสูวิชาชีพครู เปนตน 

๓.๗ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัด  
ท่ีสําคัญ เชน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
คือ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
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ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคน
ไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และ
ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการท่ีสําคัญ เชน โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย 
ดังนี้ 

๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีตัวชี้วัด              
ท่ีสําคัญ เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพ้ืนท่ีลดลง ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน             
(O-NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน 

๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย                 
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความตองการของ
ผูเรียนและผูใชบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและ               
มีคุณภาพ เปนตน 

๔.๓ ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีระบบ
ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานขอมูล รวมท้ังใชประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีเปน
ระบบเดียวกันท้ังประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถอางอิงได เปนตน โดยไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ท้ังดานสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                    
มีเปาหมาย ดังนี้ 

๕.๑ คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน คร/ูบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับแวดลอมเพ่ิมข้ึน ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม 
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จริยธรรม  และการประยุกต ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิม ข้ึน  และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๕.๒ หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร
หรือใหความรูเก่ียวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน เปนตน 

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาตางๆ เพ่ิมข้ึน เปนตน โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ และพัฒนา
องคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงาน
และโครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกชวงวัย 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม โครงการโรงเรยีนสีเขียว เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
๖.๑ โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลาง     
สวนภูมิภาค และสถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการตามหลัก                
ธรรมาภิบาล เปนตน 

๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนา              
เปนพิเศษอยางเรงดวน ท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ีเขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหม
สูงข้ึน เปนตน 

๖.๓ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน
และพ้ืนท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดการศึกษาหรือ
รวมมือกับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน และสัดสวนการมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเม่ือเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงข้ึน เปนตน 
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๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกัน
ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน มี กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน 
ความตองการกําลังแรงงานและสภาพปญหาท่ีแทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผานดานอุปสงคและอุปทานในสัดสวนท่ีเหมาะสม เปนตน 

๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม                   
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน สถานศึกษา              
ท่ีมีครูเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน คร/ูผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการท่ีปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เปนตน 
 

นโยบายของรัฐบาล 
 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้  
          1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม  
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน 

อยางยั่งยืน  
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 
จากนโยบายของรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

คือ ขอท่ี 4  การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
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ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมา
ใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้ 
 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปน                  
ท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง 
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ใหเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา             
จัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหโรงเรียนสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 
 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหม              
ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
ในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
 4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะ            
ในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ท่ี มี คุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  
เนนครูผูสอนให มีวุฒิ ตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ี เหมาะสมมาใช                      
ในการเรียนการสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกล                   
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตนรวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพ              
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
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 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนา 
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและ 
ความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 
 4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 
 4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล 
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม 
อาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 5 นโยบายท่ัวไป 
 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และ                      
ความตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ                        
การแขงขันของประเทศ รวมท้ังเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนท่ียอมรับและเกิดความม่ันคงยั่งยืนในระบบ
การศึกษาของไทย 
  2. การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียม             
และเปนธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุม  
ไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิต             
ไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม   
 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะตองใหความสําคัญกับ
การยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณ ความยึด ม่ัน ในสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และ
เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ัง  รูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
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 4. การสงเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะตองใหความสําคัญ กับ
การสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดี          
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูท่ีเหมาะสมมีทัศนคติท่ีด ี 
ตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 
 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานดานการศึกษา ท่ีถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับ
ความตองการของสังคม 

 

นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในความเปนมานโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดองคประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต 
จุดเนน และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย  

พันธกิจ  
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยม               

หลักของคนไทย 12 ประการ  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เปาประสงค   
เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้  
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๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย และมีคุณภาพ  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน ท่ีมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์  
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการ

บริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และ กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสูสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

๖. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนท่ี  

โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ไดแก  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเดนยุทธศาสตรท่ี ๒ การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเนน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 6 จุดเนนการดาเนินงาน ปงบประมาณ                 

พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีสอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานพัฒนากาลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
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ยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – 2561 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

พันธกิจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของการวจิัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเนนการมีสวนรวม 

เปาประสงค 
1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

2.  ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนตามหลักสูตร 

3.  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4.  โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางความเขมแข็งและความพรอมในการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางโอกาสทางการศึกษา 

มาตรการ 

สรางโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาการเกณฑเด็กมาเขาเรียนและการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 

2.  โครงการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

มาตรการ 

2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
2.2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

2.  โครงการพัฒนาการบริหารวิชาการ 

3.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.  โครงการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 

5.  โครงการสงเสริมการเรียนรูเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.  โครงการสงเสริมความเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

มาตรการ 

3.1  พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก อยูบน
พ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนาและการมีสวนรวมของทุกฝาย 

3.2  พัฒนาการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความตอเนื่องและเปนระบบ 

3.3  สรางแรงจูงใจและใหขวัญกําลังใจแกผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.4  สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑใหเพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โครงการ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2.  โครงการนิเทศ ติดตาม กํากับ ชวยเหลืออยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.  โครงการสงเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

4.  โครงการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางความเขมแข็งและความพรอมในการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน 

มาตรการ 

4.1  จัดทํามาตรฐานการเปนนิติบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็ก 

4.2  จัดทําขอมูลเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปนนิติบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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โครงการ 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารนิติบุคคลโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.  โครงการนํารองโรงเรียนขนาดเล็กนิติบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

มาตรการ 

5.1  สงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

5.2  สรางความตระหนักและพัฒนาระบบการจูงใจการรักชุมชนทองถ่ินของตนเอง 

5.3  สรางชองทางสื่อสารรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และประชาสัมพันธใหสาธารณชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเปนโรงเรียนของชุมชนแบบยั่งยืน 

2.  โครงการพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธการมีสวนรวมของชุมชน 

3.  โครงการยกยองคนดี องคกรดีท่ีมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการพัฒนาและบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความเขมแข็งเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก              
ดานบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุ และครุภัณฑ 

4.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความพรอมเปนนิติบุคคล 

5.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับความรวมมือ ชวยเหลือในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักวาโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน  
ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง สงผลตอคุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการจึงไดกําหนดมาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และดําเนินงาน 
“โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก)  โดยคัดเลือกโรงเรียนแมเหล็กมาจับคู (Map) พัฒนารวมกับโรงเรียนขนาดเล็ก
อ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียงกัน (โรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ในระยะทางไมเกิน 6 กิโลเมตร ซ่ึงตอมา
เปลี่ยนชื่อใหมเปน “โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน)” 
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 วัตถุประสงค 
 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุภาพการศึกษานักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 เปาหมายความสําเร็จ 
 โรงเรียนขนาดเล็กทีมีนักเรียนจํานวนไมเกิน 40 คนลดลง และมีโรงเรียนแมเหล็กท่ีไดรับการพัฒนา
เพ่ือรองรับโรงเรียนขนาดเล็กอยูใกลเคียงมาเรียนได  
 

แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 
การดําเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือตองการลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จ
ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแนวดําเนินการบริหารจัดการ
และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

การบริหารจัดการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดเปาหมายโรงเรียนและหวงเวลาในการรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
1. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะท่ี 1 (ปการศึกษา 2559 – 2561) โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม

เกิน 40 คน 

 การรวมโรงเรียนขนาดเล็กปการศึกษา 2559 – 2561 โดยใชฐานนักเรียนรายบุคคล (ขอมูล 

DMC) ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2559 วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 10 มิถุนายน  2561 ตามลําดับ 

โรงเรียนใดท่ีมีนักเรียนไมเกิน 40 คน ไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2561 ยกเวนโรงเรียน

ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ (หางไกล กันดาร ตั้งอยูบนภูเขา เกาะ ชายแดน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย) หรือโรงเรียนท่ีมี

ระยะหางจากโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เกิน  6 กิโลเมตร และมีความจําเปนใหคงอยู ซ่ึงโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) ระยะท่ี 1 ไดแบงออกเปน 2 รุน ดังนี้ 

 รุนท่ี 1  ปการศึกษา 2559  ดําเนินการในโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 20 คน 

 รุนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 – 2561 ดําเนินการโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 40 คน 

2. การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะท่ี 2 (ปการศึกษา 25612 – 2564) โรงเรียนท่ีมีนักเรียน                 

ไมเกิน 60 คน 

 การรวมโรงเรียนขนาดเล็กปการศึกษา 2552 – 2564 โดยใชฐานนักเรียนรายบุคคล (ขอมูล 
DMC) ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 วันท่ี 10 มิถุนายน  2563 และวันท่ี 10 มิถุนายน  2564  ตามลําดับ 
โรงเรียนใดท่ีมีนักเรียนไมเกิน 60 คน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2564 ยกเวนโรงเรียน
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ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ (หางไกล กันดาร ตั้งอยูบนภูเขา เกาะ ชายแดน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย) หรือโรงเรียนท่ีมี
ระยะหางจากโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เกิน  6 กิโลเมตร และมีความจําเปนใหคงอยู  
 ท้ังนี้ การดําเนินการรวมโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนไปตามปการศึกษาท่ีกําหนด แตหากโรงเรียนใด
จะดําเนินการรวมกับโรงเรียนอ่ืนท่ีนอกเหนือเปาหมายก็สามารถดําเนินการได และเพ่ือใหการบริหารจัดการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) เกิดประสิทธิภาและประสิทธิผล จึงกําหนด
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของไวแตละระดับ ดังนี้ 
 ระดับโรงเรียน 
 1) ศึกษาคู มือการดําเนินงานโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาประกอบการรวมโรงเรียน 
 2)  สถานศึกษารวมกันจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร ครู คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และตัวแทนผูปกครอง 
 3) ประชุมชี้แจง เพ่ือสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน 
 4) ประชุมขอความเห็นชอบการรวมโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พรอมท้ัง
รายงานผลตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1) ศึกษาและจัดทําขอมูลโรงเรียนขนาดเล็กในปจจุบันและคาดการณอนาคตท้ังดานจํานวน

นักเรียน สภาพเศรษฐกิจ สภาพชองชุมชน สภาพพ้ืนท่ีใกลเคียง การคมนาคม เพ่ือจัดกลุมบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีหนาท่ีดูแล ใหคําปรึกษา 

ใหการชวยเหลือ แนะนํา กํากับ นิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

3) จัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กและผูเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงนโยบาย กรอบ และ

แนวทางการดําเนินงานการรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) และจัดทําแผน

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 – 5 ป 

4) ประชุมชี้แจง สรางความเขาใจแกชุมชน ตัวแทนผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา                    

ข้ันพ้ืนฐาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน 

5) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรตาง ๆ ใหโรงเรียน 

6) เสนอคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการโรงเรียน               

ขนาดเล็กและการรวมโรงเรียน พรอมท้ังรายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
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ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) กําหนดนโยบาย กรอบและจัดทําแนวทางการดําเนินงานการรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนบาย

โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) 

2) ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระดับเขตพ้ืนท่ี 

3) สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรตาง ๆ ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

4) ติดตาม กํากับ นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธท่ีตองการ 
- เด็กมีความสุข สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

- จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีนักเรียนไมเกิน 40 คน ลดลง 

- มีโรงเรียนประชารฐั (ดีใกลบาน) เพ่ือรองรับนักเรียนในโรงเรียนใกลเคียงมาเรียนรวม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) ไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานในพ้ืนท่ี สามารถรองรับ
นักเรียนในโรงเรียนใกลเคียงมาเรียนรวม 
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใตการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

พันธกิจ   
1. สงเสริม สนับสนุนระบบการบริหารจัดการให ทันสมัยท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท                    

ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

หลักสูตรตลอดจนคุณธรรม และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. สงเสริม สนับสนุน ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. สงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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เปาประสงค 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

หลักสูตรตลอดจนคุณธรรม และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
3. เพ่ิมโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. สรางโอกาสทางการศึกษา 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สวนท่ี 3 
กลยุทธและแนวทางการดําเนินงาน 

  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ไดตระหนักและใหความสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ข้ึน สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                      
ซ่ึงมีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังสิ้น  จํานวน 55 โรง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จึงได
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนี ้

 

วิสัยทัศน 
“โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา” 
  

พันธกิจ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง

และเสมอภาค 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. สงเสริมดานคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียนตามหลักสูตร  
4. สงเสริมการมีสวนรวมและระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 

เปาประสงค 
1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

2.  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

3.  ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญ               
ของผูเรียนตามหลักสูตร 

4.  โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 5 ป (2560 – 2564)  จํานวน 4 กลยุทธ  ดังนี้ 

กลยุทธท่ี  1  สรางโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
กลยุทธท่ี  3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธท่ี  4  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 

พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธ  แนวทางการดําเนินงาน โครงการและ ตัวช้ีวัด  
 

พันธกิจ 1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   อยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

เปาประสงค 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
กลยุทธท่ี 1  สรางโอกาสทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน    

1. สงเสริมผูเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาการเกณฑเด็กเขาเรียนและโอกาสทางการศึกษา 
2. โครงการสงเสริมผูเรียนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3. โครงการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของประชากรวัยเรียนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. รอยละของประชากรวัยเรียนไดเขาเรียน 
3. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
4.  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

พันธกิจ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 
เปาประสงค 2  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
กลยุทธท่ี   2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
       3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงาน 
1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2. นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. กํากับ ติดตาม การใช DLTV/DLIT อยางมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน)  
2.  โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมสลับชั้นเรียน  
3.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2. รอยละของโรงเรียนขนาดเลก็ไดรับนิเทศการใชสื่อ DLTV/DLIT 
3. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการขับเคลื่อนกระบวนการ Professional  Learning 

Community (PLC) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสูโรงเรียน  และการมีสวนรวม 
4. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมี Best Practices 
5.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเอ้ือตอการ              

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตามเกณฑของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา         
สงขลา เขต 2 

6.  รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากฐานขอมูล                  
ปการศึกษาท่ีผานมา 

7.  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา             
เขต 2 (นักเรียนต่ํากวา 60 คนลงมา) 

  
พันธกิจ 3  สงเสริมดานคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ 
               สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร  
เปาประสงค 3  ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ 
                   สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร 
กลยุทธท่ี  3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษา 
 
 

 

==============================================================================  
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แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็ง 

โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ตัวช้ีวัด 
 1. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 2. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 3. รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุสมผล 
 4.  รอยละของผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
 5.  รอยละของผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีเจตคติ                  

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 6. รอยละของผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

พันธกิจ 4 สงเสริมการมีสวนรวมและระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
เปาประสงค 4  โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 4   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

1. บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมาจากทุกภาคสวน 
2. เสริมสรางบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานใหมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพ

เพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/องคกรเอกชน มีสวนรวมในการสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กการจัดตั้งศูนยเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กแหลงเรียนรูของชุมชน 
โครงการ 

1. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ตัวช้ีวัด 
 1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับความรวมมือชวยเหลือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน 
 2. รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. รอยละของการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

==============================================================================  
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คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจําป พ.ศ. 2560-2564 
 

พันธกิจ กลยุทธ  ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัด 
2560 2561 2562 2563 2564 

พันธกิจท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

 

กลยุทธท่ี 1   สรางโอกาสทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. รอยละของประชากรวัยเรยีนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขา

เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รอยละ 100 100 100 100 100 

2. รอยละของประชากรวัยเรยีนไดเขาเรยีน รอยละ 100 100 100 100 100 

3. รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคนั รอยละ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

4. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ รอยละ 80 80 90 90 90 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก  
กลยุทธท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมกีารบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน 
รอยละ 80 90 100 100 100 

2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กไดรับนิเทศการใชสื่อ DLTV/DLIT รอยละ 80 90 100 100 100 

3. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการขับเคลื่อนกระบวนการ 
Professional  Learning Community (PLC) ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพสูโรงเรียน  และการมีสวนรวม 

รอยละ 70 80 90 100 100 

4. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กม ีBest Practices รอยละ 50 60 70 80 80 
5. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมรีูปแบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีเอ้ือตอการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ีมีคณุภาพได
มาตรฐาน ตามเกณฑของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 

รอยละ 90 90 90 90 90 

6. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเพ่ิมข้ึน     
รอยละ 3 จากฐานขอมลูปการศึกษาท่ีผานมา 

รอยละ 80 80 80 80 80 

7.  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนในสังกัดลดลง (นักเรียนต่ํากวา 
60 คนลงมา) 

จํานวน 3 2 1 0 0 

 

 

==============================================================================  
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พันธกิจ กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
2560 2561 2562 2563 2564 

พันธกิจท่ี 3  สงเสริมดานคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะสําคัญ 
ของผูเรียนตามหลักสูตร  

 

กลยุทธ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง                      

รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
รอยละ 90 92 94 96 98 

1. รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค รอยละ 100 100 100 100 100 
3. รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ                     

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตสุมผล 
รอยละ 95 96 98 100 100 

4. รอยละของผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100 100 
5. รอยละของผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจรติ 
รอยละ 90 100 100 100 100 

6. รอยละของผูเรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ รอยละ 100 100 100 100 100 

พันธกิจท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมและระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับความรวมมือชวยเหลือในการจัด

การศึกษาจากทุกภาคสวน 
รอยละ 90 100 100 100 100 

2. รอยละความพึงพอใจของผูมสีวนรวมในการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็ก 

รอยละ 80 80 85 80 80 

3.  รอยละการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 100 100 100 100 100 

 

 

==============================================================================  
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พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ และตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
แผนกลยุทธการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2560 – 2564 

 
พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. สงเสริมและสนับสนุน               
ใหประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสในการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
 

ประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสในการศึกษา               
ข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค 

สรางโอกาสทาง
การศึกษา 

1. สงเสริมผูเรียนใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 
2. พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
 

1. โครงการพัฒนาการเกณฑเด็กเขา
เรียนและโอกาสทางการศึกษา 
2. โครงการสงเสรมิผูเรียนใหได
โอกาสทางการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โครงการสรางความเขมแข็ง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  

1. รอยละของประชากรวัยเรยีน
ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม
กอนเขาเรียนระดับการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน 
2. รอยละของประชากรวัยเรยีน
ไดเขาเรียน 
3. รอยละของผูเรียนท่ีออก
กลางคัน 
4. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการใหเหมาะสม
กับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนมีรูปแบบการบรหิาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

1. บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายและ
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม
โรงเรียนขนาดเล็ก 

1.โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 
(ดีใกลบาน) 
2. โครงการจัดการเรียนการสอน
เรียนรวมสลับช้ันเรียน  
3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก
มีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
 2. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก
ไดรับนิเทศการใชสื่อ DLTV/DLIT 
 

39 

 

==============================================================================  
 

แผนกลยุทธการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2560 – 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 



40 
 

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  2. พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กใหไดมาตรฐาน
การศึกษา 
 

3. กํากับ ติดตาม การใช 
DLTV/DLIT อยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเลก็ 

3. รอยละของโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีการขับเคลื่อน
กระบวนการ Professional  
Learning Community (PLC) 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
สูโรงเรียน  และการมสีวนรวม 
4. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก
มี Best Practices 

3. สงเสรมิดานคณุภาพ               
มีคุณธรรม จริยธรรม                      
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และสมรรถนะสาํคัญของ
ผูเรยีนตามหลักสูตร  
 

ผูเรยีนมีคณุภาพ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค และสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนตาม
หลักสตูร 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กใหได
มาตรฐานการศึกษา 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให
เขมแข็ง 
 

1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2.  โครงการสงเสริมการจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. รอยละของผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง 
2. รอยละของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคานิยมอันพึง
ประสงค 
3. รอยละของผูเรียนมี
ความสามารถในการคดิอยาง
เปนระบบ คดิสรางสรรค 
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมสีติ
สมเหตุสมผล  
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พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
     4.  รอยละของผูเรยีนมีความรู

และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
5.  รอยละของผูเรยีนมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
6. รอยละของผูเรียนมสีุขภาวะ
ท่ีดีและมสีุนทรยีภาพ 

4. สงเสริมการมีสวนรวม
และระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคสวนในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการ
จัดการศึกษา 
 

1. บริหารจดัการใน
รูปแบบคณะกรรมการท่ีมา
จากทุกภาคสวน 
2. เสรมิสรางบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการ
โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานใหมี
ความเข็มแข็งและมี
ศักยภาพเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการจัดทําขอมลูสารสนเทศ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเลก็ 
 

1. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีไดรับความรวมมือชวยเหลือใน
การจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน 
2. รอยละความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
3. รอยละของการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
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พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   3. สงเสริม สนับสนุนให
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน/องคกรเอกชน                 
มีสวนรวมในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กการจดัตั้ง
ศูนยเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
ขนาดเล็กแหลงเรยีนรูของ
ชุมชน 
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โครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนกลยุทธการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2560 – 2564 

 

พันธกิจ โครงการ 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชากร 
วัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อยางทั่วถึงและเสมอภาค 
 

1. โครงการพัฒนาการเกณฑเด็กเขาเรียนและโอกาส
ทางการศึกษา 
2. โครงการสงเสริมผูเรียนใหไดโอกาสทางการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
3. โครงการสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมสลบั             
ชั้นเรียน  
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

200,000 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 
200,000 

 
200,000 
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พันธกิจ โครงการ 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
พันธกิจที่ 3 สงเสริมดานคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตร  
 

1.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 3.  โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียน
ขนาดเล็ก   

25,000 
50,000 

 
200,000 

 

25,000 
50,000 

 
200,000 

 

25,000 
50,000 

 
200,000 

 

25,000 
50,000 

 
200,000 

 

25,000 
50,000 

 
200,000 

 
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมและระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

1. โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

20,000 
200,000 

20,000 
200,000 

20,000 
200,000 

20,000 
200,000 

20,000 
200,000 
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สวนท่ี 4 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
   การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
ประจําป พ.ศ.2560 - 2564 ไดกําหนดรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไว 5 รูปแบบ  
ประกอบดวย 

 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ควบรวมกับโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก : Magnet  School) 
2. เรียนรวมสลับชั้นเรียน : เรียนสลับชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน มีรถรับ-สง

นักเรียน 
3. รวมกันเฉพาะกิจ   
4. เรียนรวมบางชั้น/วิชา   
5. โรงเรียนเอกเทศ 
 

รูปแบบท่ี 1  ควบรวมโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก  : Magnet School) 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. พัฒนาโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) ใหมีความเขมแข็งและสามารถใหบริการ

โรงเรียนเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูในระยะทางไมเกิน 6 กิโลเมตร ควบรวมกับโรงเรยีนดีใกลบาน 

(โรงเรียนแมเหล็ก)  
 3. โรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) วัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนเครือขาย  
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอตรงกับความ
ตองการของโรงเรียน 
 2. ครูโรงเรียนเครือขายสมัครใจไปชวยสอนในโรงเรียนดใีกลบาน(โรงเรียนแมเหล็ก)  
 3. เกลี่ยอัตรากําลังครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือขายไปโรงเรียนอ่ืน 

แนวทางการบริหารวิชาการ 
 1. ใชหลักสูตรของโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) 
 2. ปรับกระบวนการเรียนรูตามโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) 
 3. วัดและประเมินผลการเรียนรูโดยโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) 
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แนวทางการบริหารการเงิน  พัสดุและทรัพยสิน 
 1. ตนสังกัดจัดสรรคาพาหนะสําหรับนักเรียนท่ีมาควบรวม 

 2. ทรัพยสินพัสดุโรงเรียนเครือขายดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชนของโรงเรียนเครือขาย 

รูปแบบท่ี  2  เรียนรวมสลับช้ันเรียน : เรียนสลับช้ันเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน  
       มีรถรับ-สงนักเรียน 
 

แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ 
1. มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากโรงเรียนแตละโรง รวมเปนคณะกรรมการ 

บริหารจัดการเรียนรวมสลับชั้นเรียน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน โดยสลับชั้นเรียนตามความพรอมของครูผูสอนแตละกลุมสาระ 
 3. ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมกันตามความเหมาะสม 
 4. บริการรับ-สงนักเรียนไปเรียนตามแผนการเรียนสลับชั้นเรียน 

แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร 

 1. มีคณะกรรมการบริหารดานบุคลากรโรงเรียนเรียนรวมสลับชั้นเรียน 
 2. ตนสังกัดบริหารจัดการใหมีครูสอนครบชั้น ตรงวิชาเอก  

แนวทางการบริหารวิชาการ 

 1. ใชหลักสูตรเดียวกัน 
 2.จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 3.การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยครูผูสอน 

แนวทางการบริหารการเงิน  พัสดุและทรัพยสิน 

 1. ใชงบประมาณจากเงินอุดหนุน (รายหัว) ของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ของแตละโรงเรียน 
 2. ใชทรัพยากรรวมกัน 
 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณคาพาหนะ รับ – สงนักเรียน 

  

รูปแบบท่ี  3 รวมกันเฉพาะกิจ 
แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ 

 1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการรวมกัน 
 2. กําหนดกิจกรรมท่ีจะรวมกันเฉพาะกิจในรอบปการศึกษา 

แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร 
 แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบดําเนินการรวมกันในแตละโครงการ/กิจกรรม 

แนวทางการบริหารวิชาการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับกิจกรรม 
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 2. จัดทําคูมือการดําเนินงาน 
 3. จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 
แนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ และทรัพยสิน 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 
 2. วางแผนการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
รูปแบบท่ี  4  เรียนรวมบางช้ัน/วิชา  

แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ 
 1. วางแผนรวมกันระหวางโรงเรียนเพ่ือกําหนดปฏิทิน ตารางเรียนและออกแบบการจัดการเรียน 
การสอนในวิชานั้น ๆ 
 2. ดําเนินการโดยพานักเรียนไปเรียนรวมในรายวิชาท่ีกําหนดรวมกัน  

แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร 
 1. จัดครูเพ่ือรับผิดชอบในการรับ-สงนักเรียนไปเรียนรวมในวิชาท่ีขาดแคลนโดยมีหนาท่ีใน             
เรื่องการจัดการเรียนการสอน ชวยเหลือ ดูแล และอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน 
 2. ครูผูสอนในรายวิชาท่ีขาดแคลนจัดกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมาเรียนรวม 
 

แนวทางการบริหารวิชาการ 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเรียนรวมบางวิชาในสาขาท่ีขาดแคลน รวมกัน
วิเคราะหหลักสูตรและกําหนดการสอน 
 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู/ สื่อการเรียนรู 
 3. วัดและประเมินผลการเรียนรูโดยครูผูสอน 
 

แนวทางการบริหารการเงิน  พัสดุและทรัพยสิน 
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณคาพาหนะใหกับโรงเรียนท่ีนํา
นักเรียนไปเรียนรวม 
 

รูปแบบท่ี  5  โรงเรียนเอกเทศ  
1. โรงเรียนท่ีไมสามารถจัดการเรียนการสอนควบรวมกับโรงเรียนอ่ืนได เนื่องจากมีขอจํากัดสภาพ

ทางภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม  
 2. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเกิน 60 คน แตไมเกิน 120 คน  
 3. โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education 

Test : O-NET) สูง 
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แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบ 
 1. บริหารจัดการดวยตนเอง 
 2. บริหารจัดการโดยอาศัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

 3. ใชการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; 
DLIT)  

 4 โรงเรียนขนาดเล็กจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร 

1. บริหารจัดการโดยใชสื่อ  Information Communication Technology  (ICT) 
2. ใชวิธีสับเปลี่ยนครู /ทดแทนสาขาท่ีขาดแคลน 
3. สรางขวัญและกําลังใจ/รางวัลเชิดชูเกียรติ /เกียรติบัตร 
4. เปดโอกาสใหไดรับในการพัฒนาเอง  
5. ตองมีผูบริหารโรงเรียน 
6. จัดเจาหนาท่ีธุรการประจําโรงเรียน  

แนวทางการบริหารวิชาการ 
 1. สอนใชการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) 
และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; 
DLIT) 

2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
3. ใชบทเรียนสําเร็จรูป 

แนวทางการบริหารการเงิน  พัสดุและทรัพยสิน 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเปนกรณีพิเศษ 

 

ปจจัยสูความสําเร็จ 

1.  ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.1  ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เปนวาระแหงชาติและตองมี
นโยบายท่ีชัดเจนตอเนื่อง สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทุกระดับ 

1.2  สรางความเขาใจกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต ใหตระหนัก รับรู นโยบายและ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.3  ปรับแกกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินนโยบาย เชน 
ระเบียบการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เปนตน (ในกรณีท่ีนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหประสานดําเนินการตอหนวยงานท่ีมีอํานาจดําเนินการ) 
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1.4  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.5  สรางแรงจูใจ เพ่ือเปนการดําเนินการกระตุนและชวยเหลือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              
ท่ียังไมสามารถดําเนินการได ใหมีความเขมแข็งในการดําเนินการ เชน ประกาศเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การใหรางวัลตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนท่ีดําเนินการประสบผลสําเร็จ 

1.6  สนับสนุนงบประมาณ/วิชาการ การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน             
การดําเนินการพัฒนาโรงเรียนในดานสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.7  ดําเนินการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 

1.8  สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.9  ดําเนินการวิจัย พัฒนา เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และรายงานผล
การดําเนินงาน 

2.  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.1  สรางความตระหนัก รับรูกับผูบริหารโรงเรียน ผูเก่ียวของ และองคกร คณะบุคคลให
ความเห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดใหเปนปจจุบัน 

2.3  จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2.4  รายงานแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

2.5  ดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.6  นิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2.7  ดําเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงาน 

2.8  ประชาสัมพันธรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3.  ระดับโรงเรียน 

3.1  สรางความเขาใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และสถาบันศาสนา ใหตระหนัก รับรูถึงเหตุผลและความจําเปนของทาง
ราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร งบประมาณและ
คุณภาพการศึกษา 
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3.2  นําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาใชเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.3  วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมในบริบท
ของโรงเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

3.4  สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

3.5  สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน และชุมชนโดยจัดใหมีกิจกรรมรวมกัน 

3.6  ขอรับสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

3.6  เผยแพร ประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณชน 
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แผนกลยุทธการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารลําดับท่ี 16/2560  

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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คํานํา 

 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเปนภารกิจท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2 ไดตระหนักและใหความสําคัญ โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหได
มาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด ภายใตการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กใหมีรูปแบบการดําเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน 
รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนกําหนดทิศทาง
และวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาองคความรูไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป 2560 – 2564 ของสํานักงาน            
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนขนาด
เล็ก พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน ตลอดจนกําหนดทิศทางและวิธีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผู เรียนใหสามารถพัฒนาองคความรู ไดอยางเหมาะสม                            
มีประสิทธิภาพ 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

 นายปราโมทย  สงสิงห ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 

คณะทํางาน 

๑. นายวิสุทธิ์  ชูมัง      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

๒. วาท่ี ร.ต.อนุชาติ  จูวัตร  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

๓. นายนิพล  พุฒิคง   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 

๔. นายประพันธ  บัวรกัษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๕. นายสุรินทร  ชนะดัสกร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางทีง 

๖. นางพัชรีย  คีรีโชติ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทานางหอม 

๗. นางสาวนวพร  จุทอง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยลึก 

๘. นางเพียงใจ  สุขศรีสังข  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง 

๙. นายเอกศักดิ์  ดวงภักดี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนเนียง 

๑๐. นายสุเทพ  เซงชาย   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ 

๑๑. นางงามเนตร  ศรียะรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเการาง 

๑๒. นายสุริยศักดิ์  ไชยกูล        ผูอํานวยการโรงเรียนบานกองอิฐ 

๑๓. นายเสวียง  มูลติไชย      ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงจัง  

๑๔. นางสาวอัญชิษฐา  ทาตะภิรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๕. นางพัชรินทร  ไชยบุตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๖. นางนันทภัค  พันดร      เจาพนักงานธุรการ         

 

บรรณาธิการกิจ 

นางสาวอัญชิษฐา  ทาตะภิรมย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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