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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
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คำนำ
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อให้การ
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาน่ า น เขต 1 มีก าร
ขับ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตามค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 10/2559 เรื่ อ ง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรู ปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค ซึ่ง ในการประชุมขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่
23/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้
กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาการบริ ห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก โดยกาหนดให้ มีแผนการควบรวม
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดาเนินการขับเคลื่ อนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มี
การนิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กปีงบประมาณ 2560-2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม
ชี้แนะ ให้ ความช่ว ยเหลื อ ให้คาปรึ กษา และเพื่อให้ ผู้ เกี่ยวข้องเข้าใจบริบทโดยรวมของโรงเรียนใน สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัดทาแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฉบับนี้ ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ส่วนที่ ๑

บทนา
เหตุผลและความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9(3) ให้มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 10
การจัดการศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมี สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพทุกระดับ ทุก
ประเภทการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีภารกิจหลักที่สาคัญในการจัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษา จาก
สภาพบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทยกาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย มีจานวนประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหา จานวนครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ไม่สามารถพัฒนาเด็กด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ขาดแคลนครูเฉพาะทางส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึก ษาโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษารัฐบาลจัดสรรตามจานวนนักเรียน ส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีปัญหา ดังนี้
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองมีค่านิยมนานักเรียนไปเรียนโรงเรียนยอดนิยมใน
เมื อง จึ งท าให้ มี โรงเรี ยนขนาดเล็ กมีจ านวนมาก อัตราส่ วนครูต่ อนั กเรียนและนักเรี ยนต่อห้ องเรียนต่ ากว่ า
มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจานวน
หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร อยู่บนภูเขาสูง ชายขอบของประเทศ ซึ่งนักเรียนในโรงเรียน
ลักษณะดังกล่าวประสบปัญหาในการเดินทางไปเรียน ขาดแคลนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
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ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน พบว่า มีครูไม่ครบชั้น ขาดครูที่มีความถนัดสาขาวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูบางส่วน ยังขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
พิเศษหลายงาน นอกเหนือจากงานสอน ทาให้สอนได้ไม่เต็มที่ โรงเรียนขาดงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการ
สอน ระบบประกันคุณภาพภายใน ยังทาได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่าเสมอ นักเรียนมีจานวนน้อยเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจานวนจากัด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านมา ใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายหัว
นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนนักเรียนน้อย ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยตามไปด้วย ทาให้ขาด
แคลนวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ภายใต้ข้อจากัดต่างๆ ข้างต้น โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ก็ยั งมี สภาพแวดล้ อมภายในที่เป็ น จุ ดแข็ง คือ มีเครือข่ายการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ กระดับกลุ่ ม
โรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียงโรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนประชารัฐ มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่ มี
สภาพแวดล้ อมภายนอกที่เป็น โอกาส คื อ ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และภาคเอกชน ให้
ความส าคัญกับการศึกษา สนั บสนุนงบประมาณ วัส ดุ ครุภัณฑ์และแรงงาน ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ชุมชนมีความเข็มแข็งด้านวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในท้องถิ่น
ชุมชนดาเนินชีวิตแบบเรี ยบง่าย สอดคล้องแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จาก
โรงเรียนไกลกังวลให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนา มีดังนี้
1.กาหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้โรงเรียนเลือกปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละท้องถิ่น และกาหนดแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น
รูปธรรม
2.สร้างเครือข่าย สนับสนุนให้มีครูสอนครบชั้น มีบุคลากรสนับสนุนการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ร่วมกันมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย จากเครือข่าย โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนใกล้เคียง
กลุ่มโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ส่ งเสริ ม ให้ มีการพั ฒ นาครู ในการใช้สื่ อเทคโนโลยีจั ดการเรีย นการสอน ใช้ สื่ อที่ ห ลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน พร้อมใช้งาน
4.สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด เตรี ยมความพร้ อ มโรงเรี ย นหลั ก ของการเรี ย นรวม ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายการเรียนรวมให้ทันการณ์
5.ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
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ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 10/2559 เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึง่ ในการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันจันทร์
ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
การบริห ารจั ดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยกาหนดให้มีแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดาเนินการ
ขับ เคลื่ อนการควบรวมโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา มีการสนับสนุนการดาเนิน การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการนิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นไปตามเป้ าหมายจึ งได้จัดทาแผนการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2560-2564 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
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ข้อมูลพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จานวนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ
ที่

โรงเรียนในสังกัด(รร.)
ไม่มี จานวนรร.
นร.

สพป.น่าน เขต 1
อาเภอเมืองน่าน
อาเภอแม่จริม
อาเภอบ้านหลวง
อาเภอนาน้อย
อาเภอเวียงสา
อาเภอนาหมื่น
อาเภอสันติสุข
อาเภอภูเพียง

1
2
3
4
5
6
7
8

รวมสพป.น่านเขต 1

1
1
1
1
1
3
8

39
14
8
28
55
16
12
17
189

โรงเรียนขนาดเล็ก 0-120 คน(รร.)

สาขา

รวม

ไม่มี
นร.

โรงเรียน
ขนาดเล็ก

สาขา

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

2

42
15
9
28
57
17
12
20
200

1
1
1

33
11
5
21
47
14
7
16
154

2

36
12
6
21
49
15
7
19
165

85.71
80.00
66.67
75.00
85.96
88.24
58.33
95.00
82.50

1

3

คิดเป็นร้อยละ

1
1
3
8

1

3

100

82.50

จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกตามจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ที่

อาเภอ
โรงเรียนขนาดเล็กจาแนกตามจานวนนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอเมืองน่าน
อาเภอแม่จริม
อาเภอบ้านหลวง
อาเภอนาน้อย
อาเภอเวียงสา
อาเภอนาหมื่น
อาเภอสันติสุข
อาเภอภูเพียง
สพป.น่านเขต 1
คิดเป็นร้อยละ

ไม่มี
นร.

1-20
คน

21-40
คน

41-60
คน

61-80
คน

81100
คน

101120
คน

รวม

1
1
1
0
1
1
0
3
8

5
1
0
3
9
3
1
3
25

9
2
1
6
17
3
0
6
44

9
2
1
4
13
3
2
2
36

8
2
2
4
4
3
3
1
27

1
2
1
1
3
2
1
3
14

3
2
1
2
2
0
0
1
11

36
12
7
20
49
15
7
19
165

4.85

15.15

26.67

21.82

16.36

8.48

6.67
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ส่วนที่ 2

แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2560-2564
วิสัยทัศน์
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พันธกิจ
1.ส่งเสริมการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผนการเรียนรวม
2.ส่งเสริมการจัดอัตรากาลังครูให้มีครูครบชั้น
3.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เป้าประสงค์
1.โรงเรียนขนาดเล็กดาเนินการเรียนรวมได้ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.โรงเรียนขนาดเล็กมีครูครบชั้น
กลยุทธ์
1.สร้างเครือข่ายการเรียนรวม
2.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการเรียนรวม
โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
โครงการบริหาร 1.เพื่ อ จั ด กลุ่ ม การเรี ย น 1.จัดทา
-เชิงปริมาณ 80,000 สพป.น่านเขต1
จัดการโรงเรียน
รวมของโรงเรี ย นขนาด แผนการบริหาร 1.บริหาร
ผู้ควบคุมโครงการ
จั
ด
การโรงเรี
ย
น
ขนาดเล็กฯ
เล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือ
จัดการ
-ผอ.สพป.น่าน
ขนาดเล็ก
ในสังกัดสพป.น่าน ตามความเหมาะสมของ ปี2560-2564 โรงเรียน
เขต 1,
เขต 1
พื้ น ที่ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย (ภาคผนวก)
ขนาดเล็กได้
-รองผอ.สพป.
ร่ว มกัน บริ ห ารจัดการให้ 2.จัดทาแผน
ตามแผนการ
น่านเขต 1
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ก า ร บริหาร
เรียนรวม
ผู้ควบคุมกลุ่ม
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น อัตรากาลังครู อย่างน้อย
นโยบายและแผน
ขนาดเล็ ก ปี ง บประมาณ 3.
ร้อยละ 75
กลุ่มนิเทศติดตาม
ประชุ
ม
สั
ม
มนา
2560-2564
และประเมินผล
เผยแพร่
และกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
บริหารงานบุคคล
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โครงการ
โครงการบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กฯ
ในสังกัดสพป.
น่านเขต 1

วัตถุประสงค์
2.เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
โรงเรีย นขนาดเล็ ก
ที่มีไม่ครูครบชั้น
3.เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแผนการเรียน
รวมได้ทันการณ์

กิจกรรม
4.ขับเคลื่อน
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้
เป็นไปตาม
แผนการเรียน
รวม
5.ติดตาม
ประเมินผล
และรายงานผล

ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2.โรงเรียนขนาด
ผู้รับผิดชอบ
เล็กมีครูครบชั้น
โครงการ
อย่างน้อยร้อยละ
-ผอ.กลุ่ม
75
นโยบายและ
3.สนับสนุน
แผนและ
งบประมาณค่า
คณะ
พาหนะนักเรียน
-ผอ.กลุ่ม
ให้กับโรงเรียนที่
นิเทศ
เข้าร่วมการบริหาร
ติดตามและ
จัดการโรงเรียน
ประเมินผล
ขนาดเล็กตาม
-ผอ.กลุ่ม
แผนการเรียนรวม
บริหารงาน
ได้ทุกโรงเรียนที่
บุคคล
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
-เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดน่านจัด
การศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

กิจกรรม
ส่งเสริมให้ ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน
และเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก

ตัวชี้วัด
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.โรงเรียน
ขนาดเล็กทุก
สพป.น่าน
โรงเรียน ได้รับ
เขต1
การช่วยเหลือ
-ผอ.กลุม่
สนับสนุน การ
นโยบายและ
ดาเนินงาน การ
แผนและ
บริหารจัดการ
คณะ
ทุกด้านจาก
ผู้นาชุมชน
ท้องถิ่น
ภาคเอกชน
โรงเรียนใน
เครือข่ายและ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
2.ผู้ปกครอง
ชุมชน
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา
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ส่วนที่ 3
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

--------------------------------

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กาหนดรูปแบบในการเรียนรวมให้โรงเรียน
ขนาดเล็กเลือกดาเนินการ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แต่ละรูปแบบสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
แนวดาเนินการของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สามารถนาไปปฏิบัติได้ ดังนี้
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการแบบศูนย์เรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
ขนาดเล็ก นานักเรียนทุกชั้นไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลักตั้งแต่สามโรงเรียนขึ้นไป ดังแผนภูมิ

ป.
3-4

รร. ก
ป. 1-6

รร. ข
ป.1 - 6

รร. ค
ป. 1 - 6
รร. ง
ป.1 - 6
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รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการแบบเรียนรวม หมายถึงการนานักเรียน 2 โรงเรียน มาเรียนรวมกัน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

(1) เรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น หมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กนานักเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง
ตัวอย่างเช่น โรงเรียน ค. นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ง. ไม่มี
นักเรียนเหลือในโรงเรียน ค. ดังแผนภูมิ
รร.ค

ป.1-6

รร. ง.
ป.1-6

(2) เรียนรวมเป็นบางชั้น หรือบางช่วงชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กนานักเรียน บางชั้น
หรือบางช่ว งชั้นไปเรีย นรวมกับโรงเรีย นหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่นโรงเรียน ก. นา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ข. คงเหลือนักเรีย น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
เรียนอยู่ในโรงเรียน ก. ดังแผนภูมิ
ป.4-6
รร.ก.
ป.1 - 3

รร.ข.
ป.1 - 6

รูปแบบที่ 3 การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเครือข่าย หมายถึงการจัดการเรียนการสอน ของ
โรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ
ตั ว อย่ า งที่ 1 โรงเรี ย น จ. เป็ น เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ โรงเรี ย น ช. โดยโรงเรี ย น จ. จั ด การเรี ย น
การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 แล้วนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ช.
และโรงเรียน ช. นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปเรียนรวมที่โรงเรียน ค. ดังแผนภูมิ

รร. จ.
ป. 1-3

ป.4-6
ป.1-3

รร. ช.
ป.4-6
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ตัวอย่างที่ 2โรงเรียน ต. โรงเรียน ถ. และโรงเรียน น. เป็นเครือข่ายร่วมกัน โรงเรียน ต. จัดการเรียน
การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 โรงเรียน ถ. และโรงเรียน น.ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 มา
เรียนรวม
โรงเรียน น. จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โรงเรียน ถ. และโรงเรียน ต. ส่ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 มาเรียนรวม
โรงเรียน ถ. จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียน ต. และโรงเรียน น.ส่งนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มาเรียนรวม ดังแผนภูมิ
รร.น.
ป. 3-4
ป. 3-4
ป. 5-6

ป. 3-4

ป. 3 –4

ป. 1-2
รร. ต.
ป. 1-2

ป. 5-6
ป. 1-2

รร.ถ.
ป. 5-6

รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการแบบคละชั้นหรือรวมชั้นเรียน หมายถึง รวมนักเรียนชั้นที่
ต่อเนื่องกันมาเรียนรวมในชั้นเดียวกัน โดยใช้ครูคนเดียวหรือทีมเดียว ดังแผนภูมิ
รวม ชั้น ป. 1-2
รวม ชั้น ป. 2-3
รวม ชั้น ป. 1-3
รวม ชั้น ป. 4-5
รวม ชั้น ป. 5-6
รวม ชั้น ป. 4-6
รูปแบบที่ 5 การบริหารจัดการแบบสอนแยกทุกชั้นและใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม หมายถึง การสอนแยก
รายชั้น ตามระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบการเรียนการสอน
นิยามศัพท์
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนจานวน ตั้งแต่ 120 คน ลงมา
โรงเรียนหลัก หมายถึงโรงเรียนที่รับนักเรียนมาเรียนรวมอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียน
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้
โรงเรียนมาเรียนรวม หมายถึงโรงเรียนที่นานักเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
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การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนรวม

ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานกาหนดแนวทางการบริห ารจั ดการการเดิน ทาง
มาเรี ย นรวม หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข การจั ด ตั้ ง และจัด สรรงบประมาณส าหรั บ ชดเชยค่ า เดิ น ทางแก่ พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดับ
ดังนี้
1.การกาหนดบทบาท หน้าที่ของโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1.1 ระดับโรงเรียน
โรงเรีย นมาเรี ย นรวมดาเนินการในช่ว งระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการรวม และเมื่อมีการ
ประกาศรวมแล้วให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหลัก การดาเนินการ ดังนี้
1)จัดทาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนมาเรียนรวม ประกอบด้วย
(1)รายชื่อนักเรียน จาแนกเป็นรายชั้น โดยมีเลข 13 หลักกากับ
(2)พื้นที่เขตบริการโรงเรียนมาเรียนรวม ทั้งนี้ต้องนาไปปรับรวมเป็นพื้นที่บริการของ
โรงเรียนหลัก
(3)ประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการศึกษาในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนมาเรียนรวม
(4)ระยะทาง สภาพการคมนาคมจากบ้านไปโรงเรียนหลัก
(5)วิธีการเดินทางของนักเรียนเป็นรายคน
(6)รายชื่อประชากรวัยเรียนที่จะเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาเรียนรวม
ในแต่ละปีการศึกษา
2) ขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะนักเรียนสาหรับการบริหารจัดการโรงเรียนมาเรียน
รวม ดังนี้
(1)สาหรับนักเรียนของโรงเรียนมาเรียนรวมที่มาเรียนโรงเรียนหลัก
(2)สาหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับปฐมวัย
และเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนมาเรียนรวมให้ได้รับ
ค่าพาหนะจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก
3)รายงานผลการใช้งบประมาณค่าพาหนะนักเรียน
1.2ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1)จัดทาแผนที่การศึกษา (School Mapping) กาหนดพื้นที่บริการโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมาเรียนรวม
2)ตรวจสอบ / วิเคราะห์ ข้อมูลที่โรงเรียนมาเรียนรวมเสนอของบประมาณ
3)เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4)แ จ้ งจั ด ส รร ง บ ปร ะ มา ณ ที่ ได้ รั บ จา ก ส า นั ก งา น ค ณะ ก รร ม ก าร ก า รศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนทราบ
5)นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล
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2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทางการบริหารจัดการการเดินทางของ
นักเรียนมาเรียนรวม
2.1 กรณีค่าพาหนะ(ใช้เกณฑ์งบประมาณปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา)
1) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมสะดวกจานวน
200 วันต่อคนต่อปีการศึกษา
(1) ไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาทต่อวัน
(2) มากกว่า 3–10 กิโลเมตร คนละ 15 บาทต่อวัน
(3) มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาทต่อวัน
2) จัดสรรให้ตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก กรณีการคมนาคมในพื้นที่พิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
(1) เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง
(2) จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียน กรณีเช่าเหมารถยนต์เป็นคัน
2.2 กรณีค่าจ้างเหมาบริการ
1) จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการให้โรงเรียนมาเรียนรวมหรือโรงเรียนหลัก บริหารจัดการด้วย
วิธีการที่เหมาะสม จ้างเหมายานพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนมาเรียนรวม
2) จัดสรรให้ผู้ปกครองที่รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนหลัก
2.3 กรณีจัดสรรยานพาหนะให้โรงเรียนหลักหรือกรณีที่โรงเรียนได้รับการบริจาค ยานพาหนะ
สาหรับรับ-ส่งนักเรียน
1) จัดสรรจักรยานสาหรับนักเรียนบ้านใกล้ เพื่อทดแทนค่าพาหนะ
2) จัดสรรยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ให้โรงเรียนหลักเพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียนจัดสรรค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและค่าบารุงรักษายานพาหนะให้กับโรงเรียนหลักที่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะหรือได้รับบริจาค
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ส่วนที่ 4
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการนานักเรียนไปเรียนรวม ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
ไม่ครบชั้น ลดภาระงานในการจัดทาเอกสาร รวมไปถึงมีการบริห ารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการนานักเรียนมาเรียนรวมตั้งแต่
2 โรงเรียนขึ้นไป ให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวมไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เรียนรวม ซึง่ ได้กาหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม ดังนี้

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม
ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการที่ป รึ กษา มีหน้าให้คาแนะนา ปรึกษาในการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็น ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย
1.1 รองผอ.สพป. ที่รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.2 ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.3 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
กรรมการที่ปรึกษา
1.4. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการที่ปรึกษา
1.5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการที่ปรึกษา
1.6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
กรรมการที่ปรึกษา
1.7. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม มีหน้าที่วางแผนพัฒนา จัดทาแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนเรียนรวม จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม
จัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานงาน นิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
2.1 ผอ.โรงเรียนหลัก
ประธานกรรมการ
2.2 ผอ.โรงเรียนมาเรียนรวม
รองประธานกรรมการ
2.3 รองผอ.โรงเรียนหลัก(ถ้ามี)
กรรมการ
2.4 ครูวชิ าการโรงเรียนหลัก
กรรมการ
2.5 ครูวชิ าการโรงเรียนมาเรียนรวม
กรรมการ
2.6 ครูโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนมาเรียนรวมที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
2.7 ครูโรงเรียนหลักที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
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3. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย
3.1 ผู้อานวยการโรงเรียนหรือครูที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
3.2 ครูโรงเรียนหลักที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
3.3 ครูโรงเรียนมาเรียนรวมที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
3.4 ครูโรงเรียนหลักที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม
1. วางแผนพัฒนา จัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนเรียนรวม
2. จัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม
3. จัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงาน นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
การบริหารจัดการด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม บริหารจัดการโรงเรียน
ร่วมกันโดยกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามความสามารถ หรือความเหมาะสม ทั้งนี้การแบ่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม
2. ครู(ผู้สอน)
2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
1) ให้นับจานวนครูผู้สอนรวมกัน เพื่อคิดคานวณโควตารวมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม พิจารณากลั่นกรอง รายชื่อบุคคลที่
สมควรได้รับการพิจารณาเสนอความดี ความชอบ
3) การออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.2 การลาหรือการไปราชการ หรือการดาเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3.บุคลากรสนับสนุนการสอน
กรณีมีการนานักเรียนไปเรียนรวมโรงเรียนหลักทุกชั้น ให้บุคลากรสนับสนุนการสอน เช่น
ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานธุรการ ครูอัตราจ้างหรือพนักงานบริการอื่น ๆ จากโรงเรียนมาเรียนรวม
ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหลักจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน
ยังคงสถานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนั้น ๆ อยู่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม ร่วมกันในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนหลัก จนกว่าจะมี
ประกาศรวมโรงเรียน
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การบริหารจัดการด้านวิชาการ
จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วม เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในการเรียนรวม ดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสูตร
ในระยะเริ่มแรกให้ดาเนินการดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียน
หลักและโรงเรียนมารวม โดยผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักหรือผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
1.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรี ยน ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร
หลักสูตร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม ทั้งนี้ให้ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 ครูนาหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู้ ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
2.2 พัฒนาครูให้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศ ติดตาม
กากับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. งานวัดประเมินผล
กาหนดระเบี ย บว่าด้ว ยการวัด และประเมินผลของโรงเรียนหลั กและโรงเรี ยนมาเรียนรวม
พิจารณาร่วมกันเพื่อกาหนดให้เป็นระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลเดียวกันและให้ใช้ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลร่วมกัน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวมจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกันเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก
5. การมอบหมายภาระงาน
5.1 ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู เพื่ อ วางแผนในการมอบหมายภาระงาน ให้
ดาเนินการ เช่น การประจาชั้น การประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ การดาเนินการตามโครงการต่างๆ เป็นต้น
5.2 มอบหมายภารกิจให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน
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6. งานธุรการประจาชั้นเรียน
6.1 ให้โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม ใช้เอกสารธุรการประจาชั้นเรียนของโรงเรียนเดิมไป
ก่อน จนกว่าจะมีการประกาศรวมโรงเรียน ส่วนผู้จัดทาเอกสารธุรการประจาชั้นเรียน ให้เป็นหน้าที่ของครู
ประจาชั้น/ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 การเก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หลังจากรวมโรงเรียนให้ดาเนินการตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. งานนิเทศภายในโรงเรียน
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักและผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาเรียนรวม
ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในและทาการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักหรือผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาเรียนรวม ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง
8. งานวิจัย
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาเรียนรวม
ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนั กเรียน และนาผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนหลักและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาเรียนรวม
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และจัดทาวิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียน
9. งานแก้ปัญหาการเรียนรู้
9.1 จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อคัดกรองแยกกลุ่มและปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียน
ให้ใกล้เคียงกัน
9.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และดาเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เช่นการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับเพื่อนใหม่ กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
10. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
10.1 โรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้
จัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยโรงเรียนหลักจัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซมให้
พร้อมใช้งาน โดยจัดทาทะเบียนควบคุมไว้อย่างเป็นระบบ
10.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต จัดหา และใช้สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
11. งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู้
11.1 จั ดและพัฒ นาสถานที่ ห้ องสมุดในโรงเรีย นหลั กให้ เหมาะสมกั บเป็นแหล่ งค้นคว้าหา
ความรู้ โดยนาเอกสาร วารสารและหนังสือห้องสมุดในโรงเรียนมารวม มาจัดไว้ที่โรงเรียนหลัก เพื่อให้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ และเครื่องอานวยความสะดวกที่เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
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11.2 การดู แ ล เก็ บ รั ก ษา ซ่ อ มบ ารุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี มอบหมายให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาของโรงเรียนหลักเป็นผู้รับผิดชอบ
11.3 ส ารวจและพัฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียน รวมทั้ งนาภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น
มาร่วมกันจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
12. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานในการรวมโรงเรียน เพื่อการสร้างความ
เข้าใจและรายงานผลการดาเนินงานอย่างภาคภูมิใจ
13. การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่
บริ ห ารจั ดการเรี ย นรวม โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ให้รับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประเมิน
คุณภาพภายนอก

การบริหารจัดการงานทั่วไป
1. ด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์
1.1 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการนานักเรียนไปเรียนรวมตามรูปแบบ
ที่โรงเรียนเลือก เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองผู้นาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2 จัดทาข้อตกลงในการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม(MOU)ระหว่างโรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมาเรียนรวม และผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2. ด้านทรัพยากร
2.1 กรณีรวมโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง
ๆ ร่วมกัน เช่น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่เป็นต้น โดยจัดทาทะเบียนคุมแยกประเภทให้ชัดเจน
2.2 ร่วมกันจัดระบบ วางแผนระดมทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม โปร่งใส
3. การบริหารงานธุรการ มีแนวดาเนินการดังนี้
1. โรงเรียนที่นานักเรียนไปเรียนรวมกันบางชั้นหรือเครือข่าย โรงเรียนเดิมจะต้องทางาน
ธุรการของโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการที่ร่วมเครือข่ายเป็นผู้ดาเนินการ
2. โรงเรียนที่นักเรียนไปเรียนรวมทุกชั้น ดาเนินการดังนี้
2.1 กรณีโรงเรียนที่ไปเรียนรวมไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาการกาหนดเลขที่หนังสือ ให้ใช้
เลขประจาส่วนราชการของโรงเรียนหลัก สรุปรายละเอียดแนบท้ายหนังสือแยกโรงเรียนหลักและโรงเรียนมา
เรียนรวม
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2.2 กรณีโรงเรียนที่ไปเรียนรวมมีผู้บริหารสถานศึกษา
1) การกาหนดเลขประจาส่วนราชการให้ปฏิบัติตามปกติ โดยแยกเป็นรายโรงเรียน
2) การรับรองข้อมูลเป็นรายโรงเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเป็น
ผู้รับรองและทาหนังสือนาส่งแยกโรงเรียน
2.3 การลงเวลาปฏิบัติราชการให้ลงบัญชีลงเวลาของโรงเรียนหลักเล่มเดียวกัน
2.4 การเก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หลังจากรวมโรงเรียน ให้ โรงเรียนหลักและ
โรงเรียนมาเรียนรวม ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 สมุดหมายเหตุของโรงเรียนที่นานักเรียนมาเรียนรวมให้บันทึกว่านานักเรียนมาเรียนรวม
ที่โรงเรียน.....รายละเอียดจะปรากฏที่สมุดหมายเหตุของโรงเรียนหลัก ซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
หลักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้บันทึกตามระเบียบ การอนุญาตให้ไปราชการให้บันทึกไว้ในหมายเหตุ
ประจาวัน
2.6 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการของโรงเรียนที่นานักเรียนไปเรียนรวมทุก
ชั้นให้จัดทาคาสั่งหรือประกาศ โดยประสานงานขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นาท้องถิ่น
ให้ความช่วยเหลือโดยมีผู้ บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ สาหรับโรงเรียนหลักให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบรักษาสถานที่ราชการ
2.7 โรงเรียนที่นานักเรียนไปเรียนรวม เมื่อได้ตรวจสอบแนวโน้มของนักเรียนแล้วเห็นว่า
ลดลงหรือคงที่ ควรหาแนวทางยุบรวมอย่างถาวรต่อไป

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การบริหารงานการเงินงบประมาณ มีแนวดาเนินการดังนี้
1. ชี้แจงนโยบายและแนวทางการนานักเรียนไปเรียนรวมตามรูปแบบที่โรงเรียนเลือก เพื่อขอความ
ร่ว มมือและสนั บสนุ น จากผู้ ป กครองผู้ นาชุมชนและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในกรณีที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอหรือล่าช้า
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจาปีแบบบูรณาการเรียนรวม
โดยนาเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จากนั้นจึง นาไปจัดทาแผนฯ
แต่ละโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนฯโรงเรียนเรียนรวมนาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. งบประมาณอาหารกลางวัน งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯค่าสาธารณูปโภค
ฯลฯ ให้ โรงเรียนหลัก และโรงเรียนที่นานักเรียนมาเรียนรวมทาความเข้าใจและวางแผนการใช้งบประมาณ
ร่วมกันก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการกาหนด
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างให้โรงเรียนที่มีชื่อได้รับจัดสรรเป็นผู้ดาเนินการ
๕. ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนในการนานักเรียนไปเรียนรวมบางชั้น ให้โรงเรียนที่นานักเรียนไปเรียนรวม
เป็นผู้จัดจ้าง ส่วนการเรียนรวมทุกชั้น ให้โรงเรียนหลักเป็นผู้จัดจ้าง
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การบริหารการพัสดุ
1) วัสดุ ครุภัณฑ์ โอนให้โรงเรียนหลัก หรือจาหน่ายตามสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์
2) ที่ดิน
(1) กรณีโรงเรียนมารวมได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เช่น
กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือวัด ให้ตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งเอกสารสิทธิ์
รายงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานงานกับส่วนราชการ / หน่วยงานเจ้าของที่ดิน ดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้น ๆ
(2) กรณี โ รงเรี ย นมารวมได้รั บ บริ จ าคที่ ดิ น ให้ ต รวจสอบสภาพการถื อกรรมสิ ท ธิ์
เอกสารสิทธิ์ รายงานส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษากรณีโอนให้ โ รงเรียนหลักกรณีจาหน่ายต้องผ่ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบั ติห น้ าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติ บุคคลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546
(3) กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนมารวมตรวจสอบสิทธิครอบครองหรือสิทธิการใช้
เอกสารสาคัญการขอใช้ การอนุญาต แล้วรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2518 ทั้งกรณีขอใช้ประโยชน์และไม่ขอใช้ประโยชน์
3) ทรัพย์สินอื่น ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยโอนให้โรงเรียนหลัก
4) เอกสารสาคัญให้โอนให้โรงเรียนหลัก
ทั้งนี้ เมื่อมีการรวมหรือเลิกโรงเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการให้
โรงเรียนมารวมและโรงเรียนหลักตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี ตลอดจนโอนหรือจาหน่ายให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว
5) บทบาท หน้าที่ของโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี ดังนี้
ระดับโรงเรียน
ในระยะเริ่มแรกก่อนมีการประกาศรวมโรงเรียน ให้โรงเรียนมารวมนาวัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ย มการให้ โ รงเรี ยนมารวมกั บโรงเรียนหลั ก ท าบัญ ชีท รัพย์ สิ น อาคาร
สถานที่ทั้งหมด ทั้งมีมูลค่าทางบัญชีหรือไม่มีมูลค่าทางบัญชี ที่ยังคงสภาพการใช้งานอยู่ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 การส่ ง มอบ ให้ ส่ ง มอบบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ให้ โ รงเรี ย นหลั ก โดยเร็ ว นั บ แต่ วั น ที่ มี
ประกาศการรวมโรงเรียนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ ราชการ พ.ศ.2524
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่108/2547 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547เรื่อง มอบ
อานาจการมอบโอนพัสดุ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการหลังการส่งมอบ
1) ให้โรงเรียนที่ได้รับโอนตรวจนับและจัดทาทะเบียนพัสดุ เพื่อจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้ง
ออกหมายเลขครุภัณฑ์
2) กรณีการเงินงบประมาณ ให้นาฝากธนาคารและลงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ ในการรวมโรงเรียน
2) สนับสนุน กากับ ติดตาม
3) การดาเนินงาน และรายงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารจัดการโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนสถานศึกษา
สถานศึกษาใดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการ
ตามที่กาหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราว
ลักษณะของงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
สถานศึกษาได้มีดังต่อไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่น
(2) งานเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
(3) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(4) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(5) งานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
(6) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สาหรับวิธีการนั้น เมื่อสถานศึกษายื่นคาขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่ างแทน ให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ที่ กาหนด หากเห็ นชอบกับคาขอ ให้
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแห่งนั้นและกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานที่จะปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่างแทน โดยมีกาหนดระยะเวลาในการรับผิดชอบปฏิบัติงานแทนคราวละไม่เกินสองปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมอบหมายให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นไปปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา
(2) การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนอาจดาเนินการในงานใดทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่
เห็นสมควร
(3) มอบหมายให้ สถานศึกษาแห่งอื่นในเขตพื้นที่การศึกษานั้นหรือหน่วยงานอื่น หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ดาเนินการแทน
ในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ ให้
รายงานพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่อาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้นั้น ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว
สถานศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
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ภาพความสาเร็จ
ภาพความสาเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพ
1.1 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงเหมาะสมกับความจาเป็นของพื้นที่
1.2 การบริหารจัดการบุคลากรมีความสมดุลและสอดคล้องกับภารกิจ
1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ด้านคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3. ด้านโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ
เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบวิธีการบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต....
ที่ /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม
........................................................
ด้วย โรงเรีย น................และโรงเรียน.............ได้นานักเรียนไปเรียนรวม โดยเริ่มตั้งแต่
ภาคเรียนที่.....ปีการศึกษา........เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ... และเพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวมโดยกาหนดเป็น..........(ระบุชื่อ)
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต... ออกคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ....................
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวมดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึกษาในการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็นต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย
1.1 รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.2 ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.3 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
กรรมการที่ปรึกษา
1.4. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการทีป่ รึกษา
1.5. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการที่ปรึกษา
1.6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
กรรมการที่ปรึกษา
1.7. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวมมีหน้าที่วางแผนพัฒนา จัดทาแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนเรียนรวม จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม
จัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานงาน นิเทศ กากับติดตาม เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
2.1. ผอ.โรงเรียนหลัก
ประธานกรรมการ
2.2. ผอ.โรงเรียนมาเรียนรวม
รองประธานกรรมการ
๒.๓ รองผอ.โรงเรียนหลัก(ถ้ามี)
กรรมการ
๒.๔ ครูวิชาการโรงเรียนหลัก
กรรมการ
๒.๕ ครูวิชาการโรงเรียนมาเรียนรวม
กรรมการ
๒.๖ ครูโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนมาเรียนรวมที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
2.๗ ครูโรงเรียนหลักที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
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3. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
3.1 การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผอ.รร.หรือครูที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. ครูวิชาการรร.หลัก.............................. กรรมการ
3. ครูวิชาการรร.มาเรียนรวม.................. กรรมการ
4. ครูวิชาการที่ได้รับมอบหมาย.............. กรรมการและเลขานุการ
3.2 การบริหารงานบุคคลประกอบด้วย
1. ผอ.รร.หลัก
ประธานกรรมการ
๒. ผอ.รร.มาเรียนรวม
รองประธานกรรมการ
2. ครูรร.หลัก.............................. กรรมการ
3. ครูรร.มาเรียนรวม............................ กรรมการ
4. ครูที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
3.3 การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1.ผอ.รร.หลัก
ประธานกรรมการ
๒. ผอ.รร.มาเรียนรวม
รองประธานกรรมการ
2. ครูรร.หลัก...................
กรรมการ
3. ครูรร.มาเรียนรวม........
กรรมการ
4. ครูที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
3.4 การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1. ผอ.รร.หรือครูที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. ครูรร.หลัก..............................
กรรมการ
3. ครูรร.มารวม..........................
กรรมการ
4. ครูที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต...
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .........เดือน..........พ.ศ............
๒4

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............
ที่
........../.....................
เรื่อง มอบหมายให้...................................ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน.................................. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ลักษณะของงานที่จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
ที่จั ด การศึกษาขั้น พื้น ฐานและส่ ว นราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง มอบหมายให้ โรงเรีย น
....................................ปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนโรงเรียน.............................. ดังต่อไปนี้
๑.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๒. .......................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ตั้งแต่..................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .... เดือน ........................... พ.ศ..............

๒5

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.....
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและลักษณะของงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับผิดชอบปฏิบัติงานแทนสถานศึกษา
-------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา............. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ลักษณะของงานที่จะให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษา
และรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของงานที่ จ ะมอบให้ ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ......
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ........................... พ.ศ. ............

๒6

ที่ ศธ ............/........

โรงเรียน.....................................................
ตาบล........................ อาเภอ.....................
จังหวัดน่าน ...................................
..........................................

เรื่อง คาขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา..............
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
๒. ปัญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ด้วยโรงเรียน.....................................................................................................................
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.................... ได้
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนดังต่อไปนี้
๑. .......................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................... ...
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ภำคผนวก

คณะทางานจัดทาเอกสาร
ที่ปรึกษา
1. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2. นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิต รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
3. นายสมเร็จ อุจแดง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
4. ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
5. นายอดุล เทพกอม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
6. นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
7. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คณะทางาน
1. นางรุ่งทิพย์ สายมา

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ

2. นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง
3. นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี
4. นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
5. นางบัวสอน ทองตา
6. นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
7. นางรัตนา ภูเขียว
8. นางจีราพร ปิยศทิพย์
9. นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง
10.นางสกาวเดือน ธนศิริโชติ

จัดทำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ ส3
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ ขานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ

