รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประจาปีงบประมาณ 2558

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 เป็น หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิด ชอบ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็น ภารกิจหนึ่ง ที่ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 ได้ ให้ความส าคัญและสนับสนุน ส่ง เสริมเพื่อ ให้
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัด การ
โรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีขนาดที่เ หมาะสม
กับท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556-2558 ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1
ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู่ก ารปฏิบัติ และได้ จัด ทา
รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อ ให้ผู้เ กี่ยวข้อ ง
ได้รับทราบผลการด าเนิน งานตามแผนพัฒ นาฯ และได้ น าปญญหาและข้อ เสนอแนะจากการด าเนิน งานปี 2558
ไปปรับปรุงการวางแผนพัฒนา ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัด ทารายงานผลการพัฒ นาประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กฉบับนี้ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม และสาเร็จลุล่วงด้วยดี

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กรกฎาคม 2558
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

23

ภาคผนวก
1. นวัตกรรม “ร่วมพัฒนา”
2. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจาปี
พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558
3. ข้อ มูลผลการทสอบ O-NET, NT ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาน่านเขต 1
เปรียบเทียบผลการทดสอบปี 2555 – 2557 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนขนาดเล็กที่นานักเรียนมาเรียนรวม/เครือข่าย
- โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสงค์จะดารงอยู่ ที่มีนักเรียน 60 คนลงมา
- โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสงค์จะดารงอยู่ ที่มีนักเรียน 61 - 120 คน
4. ประกาศสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1
เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีงบประมาณ 2558
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีน โยบายบริหารจัด การโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยให้โอกาสกับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้เรียนรู้ต ามวัยอย่างมีคุณ ภาพ ภายใต้
การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและแสวงหาความร่วมมือ จากทุ ก ภาคส่วน ในการพัฒ นาโรงเรียนขนาด
เล็กมีเป้าหมายในการพัฒ นาส าคั ญ คื อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนสูง ขึ้น และการเพิ่มอัต ราส่วน
นักเรียนต่อครูสูงขึ้น มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน เป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิช าการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนิน การจัด การศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน และมีโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษา ซึ่งส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มี
นโยบายกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงานทุก ระดั บ โดยในส่วนของโรงเรียนให้ มีก ารบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based Management) มีก ารกระจายอ านาจ ทั้ง 4 งาน เน้น การให้
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาโรงเรียนทั้ง ระบบ การบริหารจัด การมุ่ง เน้น ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตร์ ( Strategic Result- Based Management) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ต้อ งคานึง ถึง ความพร้อ ม
ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสที่จะได้ รับการศึก ษาที่ดี และมีคุณ ภาพ โรงเรียนใดที่อ ยู่ห่างไกล
หรือ พื้น ที่พิเ ศษ ไม่ส ามารถควบรวมกับโรงเรี ยนใดได้ ให้โ รงเรีย นจัด ระบบการสอนทางไกลเข้ามาช่วยและให้
ผู้ปกครองและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน

วิสัยทัศน์
ปี 2558 โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึก ษาร่วมกับโรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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เป้าประสงค์
1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาร่วมกับ โรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา(องค์การมหาชน)
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คนลงมา มีการเรียนรวมตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กเพิ่มขึ้น
5. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึก ษาร่วมกับโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึก ษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษา

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
ในปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสัง กัด ทั้ง สิ้น 197
โรงเรียน 4 สาขา ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง สิ้น 157 โรงเรียน 4 สาขา โรงเรียนขนาดเล็ก จัด การเรียน
การสอนอยู่ 153 โรงเรียน 3 สาขา อีก 4 โรงเรียน 1 สาขา ไม่มีนัก เรียน (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 10 มิถุน ายน 255 8)
โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการเรียนรวมหรือเครือข่าย ทั้งสิ้นจานวน 49 โรงเรียน 2 สาขา
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ส่วนที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 ได้ ก ารด าเนิน การพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีปญจจัยที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้หลัก การทางาน
เป็น ทีม ซึ่ ง ประกอบด้ วยรองผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาน่าน เขต 1 ที่ ก ากับ ดู แ ล
แต่ละอาเภอ ผู้อานวยการกลุ่ม หัวหน้างาน นิติ ก ร ศึก ษานิเ ทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรี ยน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม
นโยบายและแผน เข้าร่วมด้วยทุกอาเภอ ให้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารจัด การโรงเรียน
ขนาดเล็ก รับฟญงความคิดเห็น จาก ผู้นาชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึก ษา ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและบุคลาการทางการศึกษา และนิเทศกากับติดตามการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก จากพื้น ที่ทุก อ าเภอใน
สังกัด
2. มี แผนพัฒ นาประสิทธิภ าพการบริ หารจั ด การโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี ขนาดที่เ หมาะสมกับท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ 2556 – 2558
3. จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุก ภาคส่วนร่วมพัฒ นา
ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1
จานวนเงิน 60,000 บาท
4. ในปีการศึกษา 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัด หาและติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ ทางการศึก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม จ านวน 159 แห่ ง งบประมาณทั้ ง สิ้น 12,070,000 บาท เนื่อ งจากมีโ รงเรีย นที่น านัก เรียนไป
เรียนรวมทั้งหมดทุกระดับชั้นจานวน 16 แห่ง จึง ไม่ได้ จัด สรรงบประมาณให้โ รงเรียนดั ง กล่าว คงเหลือ จัด สรร ให้
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น143 แห่ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,824,000 บาท ส่งคืนงบประมาณ 1,246,000 บาท
5.ใช้นวัตกรรม “ร่วมพัฒนา” ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
- แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- แบบนิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และรายงานผลการ นิเทศ กากับ ติดตาม
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา และสรุปผลการประชุมสัมมนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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วิธีดาเนินงาน
1. แจ้งนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556-2558และปีง บประมาณ 2558 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้กับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งในการจัด การศึก ษาได้
รับทราบเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2558 ซึ่งมีกิจกรรม ดาเนินงานดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- นิเทศ กากับ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่มีการเรียน
รวม/เครือข่าย และโรงเรียนที่คาดว่ าควรจะมีก ารเรียนรวม จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
- สนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ให้ รวดเร็ว และต่อเนื่อง
- รายงานผลการจัดการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง
ชุมชน และท้องถิ่น ได้รับทราบเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- สรรหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีบริหารจัดการ เป็นต้น แบบแก่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ จัดทาโล่รางวัล เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียนที่
จาเป็นต้องพัฒนาให้มีคุ ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 มีโครงการ ดังนี้
3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระบบประกันคุณภาพภายใน
3.2 โครงการแก้ไขแทรกแซงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาสู่คุณภาพ
ภายนอก
3.3 โครงการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาด้ วยกลยุทธ์ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา(ก.ต.ป.น.)
3.4 โครงการนิเทศ 100 % โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
ค่ายพัฒนาสื่อฯภาษาอังกฤษ โครงการคลังข้อสอบ Online โครงการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1
3.6 โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 3 องค์คณะบุคคล
3.7 การพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข ได้แก่ พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ BBL
โครงการพัฒนาการอ่าน การคิดค านวณและการใช้เหตุผล เป็นต้น
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4. กาหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ ก าหนดรูปแบบในการบริหารจัด การให้โ รงเรียน
ขนาดเล็ก เลือกดาเนินการ 4 รูปแบบ ให้โรงเรียนเลือกนาไปปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการแบบเรียนรวม หมายถึงการนานักเรียน 2 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน แบ่งเป็น
2 ลักษณะ คือ
(1) เรียนรวมเป็นบางชั้น หรือบางช่วงชั้นเรียน หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก น านัก เรียน บางชั้น หรือ
บางช่วงชั้นไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง
(2) เรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กนานักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียง
รูปแบบที่ 2 การบริหารจัด การแบบศูน ย์เ รียนรวม หมายถึง การจัด การเรียนการสอนที่โ รงเรียน ตั้ ง แต่
สามโรงเรียนขึ้นไป นานักเรียนทุกชั้นไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลัก
รูปแบบที่ 3 การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเครือ ข่าย หมายถึง การจัด การเรียนการสอน ของโรงเรียน
ขนาดเล็กตั้งแต่สองโรงเรียนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัด การเรียน
การสอนให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ
รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการแบบคละชั้นหรือรวมชั้นเรียน หมายถึง รวมนักเรียนชั้นที่ต่อเนื่องกันมา
เรียนรวมในชั้นเดียวกัน โดยใช้ครูคนเดียวหรือทีมเดียว
5. รายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อหน่วยงานและผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้อง
ดังนี้
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาน่านเขต 1
- ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษา ได้ แก่ ชุมชน ท้องถิ่น ทีมบริหารสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึก ษา , คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา,
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

6

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีก ารประกันคุณภาพภายในและรายงานผลฯให้สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทราบภายในกาหนดเวลา ร้อยละ 100
2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากสานักรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึก ษา(สมศ.) ร้อยละ 80
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 มีผลทางการเรียน จากการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 80
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลทางการเรียน จากการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่ าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 55
5. นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ร้อยละ 100
6. โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 20
7. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คนลงมาไปควบรวม/เรียนรวม/เครือข่าย/ยุบรวม ตามนโยบาย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 50
ผลการดาเนินงาน
1. ปีการศึก ษา 2556 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลฯให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทราบภายในกาหนดเวลา ร้อยละ 100
2. ปีการศึกษา 2554-2557 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 ได้ รับ
การรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากสานักรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบสาม ระดั บ
การศึกษาปฐมวัย จานวน 100 โรงเรียน (จากโรงเรียนที่ได้ รับการประเมิน ทั้ง สิ้น 102 โรงเรียน) คิด เป็น ร้อ ยละ
98.04 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 171 โรงเรียน (จากโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ทั้งสิ้น 199โรงเรียน)
คิดเป็นร้อยละ 85.93
3. ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ปีการศึก ษา 2557 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึก ษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลทางการเรียน ดังนี้

7
3.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 มีผล O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ จานวน 83 โรงเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ทั้งสิ้น 153 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 54.25
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสาระการเรีย นรู้
สังคม อังกฤษ คณิตฯ

วิทย๋ฯ

44.88

50.67 36.02

38.06

42.13 52.20 45.61 56.32

365.89 45.74

47.05

54.01 37.77

41.05

44.84 53.66 48.07 59.59

386.04 48.26

ภาษาไทย

1

ประเทศ

2

สพป.น่าน
เขต 1

สุข
ศึกษา

ศิลปะ

กอท

เฉลี่ย

ระดั บ

รวม

ที่

3.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 3 มีผล O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ จานวน 11 โรงเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ทั้งสิ้น 26 โรง คิดเป็นร้อยละ 42.31
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2557
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย

สุข
ศึกษา

สังคม อังกฤษ คณิตฯ

วิทย๋ฯ

ศิลปะ

กอท

เฉลี่ย

ระดั บ

รวม

ที่

1

ประเทศ

35.20

46.79 27.46

29.65

38.62 59.32 43.14

45.42

325.60 40.70

2

สพป.น่าน
เขต 1

34.94

45.64 25.06

26.24

37.05 56.99 39.23

43.72

308.87 38.61
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4. ปีการศึก ษา2557 นักเรียน ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 3 ที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เฉลี่ยร้อยละ 90.13
จากจานวน ผู้เข้าสอบ ทั้งสิ้น 1946 คน

ภาคปรนัย
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคิดค านวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

ร้อยละ
จานวน
นักเรียนเข้า
ดี
ผ่าน
ปรั
บ
ปรุ
ง
พอใช้
ดี
สอบ
เยี่ยม เกณฑ์
91.32
1946
8.68 34.12 35.77 21.43
1946
91.41
8.58 34.99 35.66 20.76
1946
87.67
12.33 29.45 39.72 18.50
90.13
เฉลี่ย

5. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาน่าน
เขต 1 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 เป็นดังนี้
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พบว่า มี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผ ล
O-NET ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย วิช าสัง คมศึก ษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ พบว่า มี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผ ล
O-NET ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา วิช าคณิ ต ศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา และวิชาการงานอาชีพ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ความสามารถด้านภาษา พบว่า ความสามารถด้ านภาษาของนัก เรี ยนปีก ารศึก ษา 2557 ระดั บพอใช้ ดี
และดีเยี่ยม รวมร้อยละ 91.32 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผ ลรวมร้อ ยละ 77.71 และ ปีก ารศึก ษา 2556
ระดับปรับปรุง ร้อยละ 22.29 ในปีการศึกษา 2557 ระดับปรับปรุง ลดลงเหลือร้อยละ 8.68
ความสามารถด้านคิดคานวณ พบว่า ความสามารถด้านคิดคานวณ ปีก ารศึก ษา 2557 ระดั บพอใช้ ดี และ
ดีเยี่ยม รวมร้อยละ 91.41 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผลรวมร้อยละ 81.40 และ ปีก ารศึก ษา 2556 ระดั บ
ปรับปรุง ร้อยละ 18.60 ในปีการศึกษา 2557 ระดับปรับปรุง ลดลงเหลือร้อยละ 8.58
ความสามารถด้านเหตุผล พบว่า ความสามารถด้านเหตุ ผ ล ปีก ารศึก ษา 2557 ระดั บพอใช้ ดี และดี เ ยี่ยม
รวมร้อยละ 87.67 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผลรวมร้อยละ 79.39 และ ปีการศึกษา 2556 ระดั บปรับปรุง
ร้อยละ 20.61 ในปีการศึกษา 2557 ระดับปรับปรุง ลดลงเหลือร้อยละ 12.33
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ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวม
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 104 แห่ง หรือร้อยละ 67.97 จาก จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 153 แห่ง มี
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึก ษาตอนต้ น จานวน 16 แห่ง หรือ ร้อ ยละ 61.54
จาก จ านวนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ จั ด การศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น 2 6 แห่ ง มี ผ ลการทดสอบ
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2556
6. มีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ เ ป็น เลิศ จานวน 22
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14 ประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
ระดับประเทศ จานวน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ได้รับการคัดเลือกให้เ ป็น 1 ใน 10
โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประเทศ ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรัง มิต รภาพที่ 107 ระดั บดี เ ด่ น และ
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ระดับดี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับภาคเหนือ ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ โรงเรียนบ้านหนองรัง มิต รภาพที่ 107 ระดั บดี เ ด่ น
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ระดับดี และโรงเรียนบ้านท่ามงคล ระดับชมเชย ได้ รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือ ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
ประเภทโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรัง มิต รภาพที่ 107
โรงเรี ย นบ้า นไหล่ น่ าน โรงเรี ย นบ้ า นท่า มงคล โรงเรี ย นบ้ า นดอนเฟื อ ง และ โรงเรี ย นบ้า นฝายแก้ ว
ปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านน้าลัด โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
ประเภทโรงเรียนศูนย์การเรียนรวม ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(โรงเรียนหลัก )–โรงเรียนบ้านป่าสัก และ
โรงเรียนบ้านห้วยคา(โรงเรียนมาเรียนรวม)
ประเภทโรงเรียนเรียนรวม ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม(โรงเรียนหลัก)-โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน
(โรงเรียนมาเรียนรวม) และ โรงเรียนบ้านไหล่น่าน(โรงเรียนหลัก)-โรงเรียนบ้านนาสา(โรงเรียนมาเรียนรวม) โรงเรียน
บ้านเป้า(โรงเรียนหลัก)-โรงเรียนบ้านนาวี(โรงเรียนมาเรียนรวม)
ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้าหิน -โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนเครือข่ายม่วงพนาโมเดล
(ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพะเยา-โรงเรียนบ้านนาไลย-โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง-โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา)
7. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการควบรวม/เรียนรวม/เครือข่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปีก ารศึกษา 2557-2558 ทั้งสิ้น 52 โรงเรียน 2 สาขา ( 54 แห่ง ) ประกอบด้ว ย
1) โรงเรียนขนาดกลาง เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 3 โรงเรียน ได้ แก่ โรงเรียนบ้านน้างาว
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
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2) โรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น 49 โรงเรียน 2 สาขา ( 51 แห่ง )
- เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมที่มีนักเรียน 61-120 คน จานวน
8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้าปญ้ว โรงเรียนบ้านผาสิง ห์ โรงเรียนบ้านสาลีก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนบ้านเป้า และโรงเรียนบ้านหนองบัว
- เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คน ลงมา จานวน 41 โรงเรียน 2 สาขา ( 43 โรง )
คิดเป็นร้อยละ 37.39
3) จานวนโรงเรียนที่มีการเรียนรวมจาแนกตามรูปแบบ ได้ดังนี้
3.1) รวมเรียนบางชั้น จานวน 6 โรงเรียน 1 สาขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรง 1 สาขา
3.2) รวมเรียนทุกชั้น จานวน 33 โรงเรียน 1 สาขา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรง 1 สาขา
3.3) ศูนย์โรงเรียน จานวน 1 ศูน ย์ 3 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรง
3.4) โรงเรียนเครือข่ายจานวน 10 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
8. ยุบเลิกโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านธงน้อย (ประกาศยุบเลิก
วันที่ 28 มิถุน ายน 2558)
9. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในปีก ารศึ ก ษา 2557 โรงเรียนในสัง กัด ได้ รับจัด สรรงบประมาณ ส าหรับจัด หาและติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ ทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ทั้งสิ้น 143 แห่ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,824,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ประชาสัม พั น ธ์ การบริห ารจัด การโรงเรีย นขนาดเล็ก และส่ง เสริม ให้ชุม ชน และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้นาชุมชน ท้องถิ่นรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และนาไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ต่อผู้ปกครอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษาของโรงเรียนในท้องที่ ของตนเอง
อย่างต่อเนื่องทุกปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัดฯ (นอกจากอาหารกลางวันและนม) ต่อเนื่องทุกปี
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ผลการดาเนินงาน
1. มีการประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบนโยบาย ปญญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ รับทราบผลการทดสอบทางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และน านโยบายรวมทั้งผลการจัด การศึกษาไป
ประชาสัมพันธ์ ต่อชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่น

2. ผู้นาชุมชน ท้องถิ่น ได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการจัดการศึกษา
จากการประชุมร่วมกัน ของผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารจัด การโรงเรียน
ขนาดเล็ก นาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ปกครอง เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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3. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสัง กัด อย่างต่ อ เนื่อ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ทุกอาเภอ

4.ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในท้องที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งด้ านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงงบประมาณตามบริบทของแต่ละท้องที่

13
5. ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น องค์ก รภายนอกและบุคลากรภายใน สนับสนุน งบประมาณ
สาหรับจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ฯ (นอกเหนือ จากอาหารกลางวัน และ
นมจากอบต.) ต่ อ เนื่อ งทุก ปี โดยในปี ง บประมาณ 2556 ได้ รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 89 โรงเรียน 177
โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,946,789 บาท ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 88 โรงเรียน 205
โครงการเป็น เงิน ทั้ง สิ้น 10,594,172 บาท และในปีง บประมาณ 2558 ได้ รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 93
โรงเรียน 266 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,801,732 บาท รายละเอียดตามประกาศของสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและรายละเอียดหน่วยงานที่ให้ก ารสนับสนุน
งบประมาณ ปี 2558 (รายละเอียดแนบท้ายภาคผนวก)
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คนลงมา
ปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสัง กัด 197 โรงเรียน
4 สาขา ( 201 แห่ง ) ไม่มีนักเรียนจัดการเรียนการสอน จานวน 5 แห่ง คือโรงเรียนบ้านธงน้อย โรงเรียนบ้านห้วยยื่น
โรงเรียนบ้านบุปผาราม โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง และโรงเรียนบ้านน้าเลาสาขาปากนาย คงเหลือ โรงเรียนจัด การ
เรียนการสอน จานวน 193 โรงเรียน 3 สาขา เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนัก เรียน 120 คนลงมา จานวน 153
โรงเรียน 3 สาขา และในจานวนนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากที่มีนักเรียน 60 คนลงมา จานวน107 โรงเรียน 3 สาขา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คนลงมา ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการแบบเรียนรวม หมายถึง การน านักเรียน 2 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) เรียนรวมเป็นบางชั้น หรือบางช่วงชั้นเรียน
จานวน 6 โรงเรียน 1 สาขา (เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน 1 สาขา)
จานวน
ที่ ชื่อโรงเรียนหลัก ครู/
ผอ.
1

ไทยรัฐวิทยา 45
*

2 บ้านห้วยมอญ *
บ้านน้างาว
3 (ขนาดกลาง)

6

จานวน
นักเรียน

โรงเรียนมารวม
ที่

94 1

ชื่อโรงเรียน

ชั้นที่
รวม

จานวน
ครู/ผอ

จานวน
นักเรียน

บ้านไชยสถาน

ป.1-4

5

4

(มีนร.15คน)

14

98 2

สาขาบ้านใหม่
ในฝญน(มีนร.26คน)

ป.4-6

1

10

15

137 3

บ้านทรายทอง

ป.4-6

3

5

ป.5-6

3

2

(มีนร.21คน)

4

บ้านสันติภาพ
(มีนร.26คน)

หมายเหตุ

หมายเหตุ * โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมมีนักเรียนมากกว่า 60 คนแต่ไม่เกิน120 คนจานวน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 และ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
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2) เรียนรวมทั้งโรงเรียนหรือเรียนรวมทุกชั้น
จานวน 33 โรงเรียน 1 สาขา (เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรงเรียน 1 สาขา)
ที่

ชื่อโรงเรียนหลัก

จานวน
จานวน นักเรียน ที่
ครู/ผอ.
8
84
1

โรงเรียนมารวม
ชื่อโรงเรียน
จานวน
ครู/ผอ.

หมายเหตุ
จานวน
นั กเรียน
มาเรียนรวม

บ้านห้วยแก้ว
มิตรภาพที่51

4

5

2

บ้านบ่ อสวก

2

3

48

3

บ้านบุ ปผาราม

-

-

4

52

4

บ้านนาเหลืองใน

2

18

บ้านม่วงตึ๊ด

3

43

5

วัดพระธาตุแ ช่แห้ง

1

-

6

ชุมชนบ้านนาคา(ขนาดกลาง)

10

144

6

อนุบาลแม่จริม

1

6

7

ชุมชนบ้านดู่ ใต้

-

บ้านศรีนาป่าน

บ้านหนองบัว *

3
2

23

9

7
8
9

-

บ้านดอนเฟือง

54
57
67

บ้านธงน้อย

8

6
5
4
10

117

10 บ้านนาวี

1

4

11

76

-

-

12 บ้านน้าเลา

4

55

-

-

13 บ้านไหล่น่าน

6

60

11 บ้านห้วยยื่น
บ้านน้าเลา
12 สาขาปากนาย
13 บ้านนาสา

3

20

*

11

63

14 บ้านวัวแดง

2

24

15 บ้านน้าลัดสบแก่น

5

28

15 บ้านหัวนา

3

5

16 บ้านน้าแก่นกลาง

9

32

บ้านนาเหลือง
16 ม่วงขวา

2

2

17 บ้านสาลี ก

8

89

17 บ้านผาเวียง

4

18

1

ชุมชนบ้านน้ าปญ้ว

2

บ้านม่วงเจริญราษฎร์

4

26

3

บ้านหัวเวียงเหนือ

4

4

บ้านนาเหลืองไชยราม

5

10 บ้านเป้ า *
11 บ้านผาสิงห์

*

14 บ้านปงสนุ ก

*

*

บ้านน้าหก

แผนยุบเลิกปี58

17

หมายเหตุ 1. นักเรียนเขตบริการบ้านห้วยยื่น ไปเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ จานวน 26 คน
2. นักเรียนเขตบริการบ้านน้าเลาสาขาปากนาย ไปเรียนโรงเรียนบ้านน้าเลา จานวน 22 คน
3. นักเรียนเขตบริการบ้านธงน้อย ไปเรียนโรงเรียนชุม ชนบ้านดู่ใต้ จานวน 21 คน
4. นักเรียนเขตบริการบ้านบุปผาราม ไปเรียนโรงเรี ยนหัวเวียงเหนือ จานวน 21 คน
5. * โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมมี นักเรียนมากกว่า 60 คนแต่ไม่เกิ น120 คน จานวน 6 โรงเรียน คือ
โรงเรียนชุม ชนบ้า นน้าปญ้ว โรงเรียนบ้านผาสิงห์ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนบ้านเป้า โรงเรี ยนบ้านสาลีก
และโรงเรียนบ้านหนองบัว

แผนยุบเลิกปี58

สอนคละชั้น

16
รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการแบบศูนย์เรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก
ตั้งแต่สามโรงเรียนขึ้นไป นานักเรียนทุกชั้นไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลัก
จานวน 1 ศูนย์ จานวนโรงเรียน 3 โรงเรียน (เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน )
ชื่อโรงเรียนศู นย์
บ้านทุ่งน้อย (ขนาด
กลาง)

จานวน
ครู/ผอ.

จานวน
นักเรียน

17

157

1

โรงเรียนมารวม
จานวน
ชื่อโรงเรียน
ครู/ผอ.
1
บ้านป่ าสัก

2

บ้านห้วยคา

ที่

จานวน
นักเรียน

-

4
15

รูปแบบที่ 3 โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง การที่โรงเรียนในเครือข่ายจัดการเรียนการสอนแบบแลกช่วงชั้น
กันโดยทุกโรงเรียนยังคงมีสภาพ เป็นโรงเรียนเดิม แต่ บริหารจัดการร่วมกัน (ชุมชนไม่ยอมให้ยุบเลิก)
จานวนโรงเรียน 9 โรงเรียนหลัก 10 โรงเรียนเครือข่าย (เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง)

ที่

ชื่อโรงเรียน
จัดการเรียน
การสอน

จานวน จานวน
ครู/ผอ นักเรียน
ที่

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนมารวม
ชื่อโรงเรียน จานวน
มาเรียนรวม ครู/ผอ

1.

รร.บ้านศาลา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

5

39

1.

รร.บ้านน้าหิ น

2.

รร.บ้านน้าหิ น

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

4

41

2.

รร.บ้านศาลา

3.

รร.บ้านพืช
เจริญ

3

44

3.

4.

รร.บ้านน้าพุ

3

22

4.

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

4

15

5

15

(มีนร.22คน)

3

7

บ้านพืชเจริญ

3

8

4

7

8

8

3

4

(มีนร.41คน)

(มีนร.39คน)

รร.บ้านน้าพุ

(มีนร.44คน)

5.
5.

รร.บ้านพะเยา

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชั้น (ป.5 - ป.6)

5

จานวน
นักเรียน
มาเรียน

รร.บ้านนาไลย
(มีนร.48คน)

14

6.
7.

รรบ้านอ่าย
นาผา(นร.28คน)
รร.บ้านม่วงเนิ้ง
(มีนร.18คน)

17

ที่

6.

ชื่อโรงเรียน
จัดการเรียน
การสอน

รร.บ้านนาไลย

จานวน จานวน
ครู/ผอ นักเรียน
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนมารวม
ที่

8.

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชัน้ (อ.1 - ป.2)

4

48

ชื่อโรงเรียน
มาเรียนรวม

จานวน
ครู/ผอ

รร.บ้านพะเยา

5

7.

รร.บ้านอ่าย
นาผา

9.

รร.บ้านม่วงเนิ้ง

รร.บ้านอ่าย
นาผา
11. รร.บ้านพะเยา
8

28

12. รร.บ้านม่วงเนิ้ง
13. รร.บ้านนาไลย

8.

รร.บ้านป่าคา

9.

รร.บ้านนาซาว

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชัน้ (ป.4 - ป.6)
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชั้น (อ.1 - ป.3)

3
3

3

(มีนร.14คน)

10.
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ชัน้ อนุ บาลและเรียนรวม
(ป.3 - ป.4)

จานวน
นักเรียน
มาเรียน

18

14. รร.บ้านนาซาว

21

15. รร.บ้านป่าคา

7

3
8
5

17
7
7

3
4
3

16
7

(มีนร.21คน)

3

7

(มีนร.18คน)

รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการแบบคละชั้นหรือรวมชั้นเรียน หมายถึง รวมนักเรียนชั้นที่ต่อเนื่องกัน
มาเรียนรวมในชั้นเดียวกัน โดยใช้ครูคนเดียวหรือทีมเดียว
จานวน 42 โรงเรียน 2 สาขา
ครู
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร

นักเรียน

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ห่างไกล
กันดาร

1

1

19

ห่างไกล

1

23

1

37

1

บ้านห้วยเลา

นาน้อย

2

2

บ้านห้วยจอย

นาน้อย

1

3

บ้านส้าน

นาน้อย

3

1

หมายเหตุ

แผนเรียนรวมกับ
รร.บ้านสันทะ
ห่างไกล

18
ครู
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร

นักเรียน

1

41

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ห่างไกล
กันดาร

4

บ้านบุ้ง

นาน้อย

3

5

บ้านห้วยส้ม

นาน้อย

2

1

1

33

6

บ้านน้าแพะ

นาหมื่น

1

1

26

7

บ้านน้าลี

นาหมื่น

1

1
1

1

21

กันดาร

8

บ้านน้าเคิม

นาหมื่น

1

-

1

20

กันดาร

9

บ้านห้วยนาย

นาหมื่น

2

1

1

36

ห่างไกล

10 บ้านนาบอน

นาหมื่น

3

1

17

11 บ้านน้าอูน

นาหมื่น

3

1

1

38

12 อนุบาลเมืองลี

นาหมื่น

3

1

1

44

13 บ้านคาเรือง

นาหมื่น

4

1

56

14 บ้านพี้เหนือ

บ้านหลวง

3

1

52

15 รัฐราษฎร์นุเคราะห์

บ้านหลวง

2

1

32

16 บ้านท่าล้อ

ภูเพียง

2

1

22

17 บ้านน้าแก่นเหนือ

ภูเพียง

2

1

27

18 บ้านสะละภูเวียง

เมือง

2

1

20

19 บ้านห้วยปุก

เมือง

3

1

39

20 ดอนสะไมย์วิทยา

เมือง

3

1

37

หมายเหตุ

แผนเรียนรวมกับ
รร.ชุมชนบ้านบ่อแก้ว

แผนเรียนรวมบางชั้น
กับรร.บ้านม่วงตึ๊ด
แผนเรียนรวมกับ
รร.บ้านผาสิงห์

19
ครู
ที่

โรงเรียน

21 บ้านห้วยเฮือ

อาเภอ

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร

นักเรียน

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ห่างไกล
กันดาร

เมือง

2

1

48

กันดาร

เมือง

1

-

8

กันดาร

23 บ้านศรีเกิด

เมือง

3

1

35

24 บ้านวังหมอ

เมือง

3

1

53

25 บ้านสะเนียน

เมือง

3

1

35

26 บ้านกาใส

เมือง

3

1

50

27 บ้านต้ าม

เมือง

3

1

53

28 บ้านน้าปูน

แม่จริม

2

1

28

29 มิตรมวลชน 3

แม่จริม

2

1

25

30 บ้านกิ่วน้า

แม่จริม

3

2

1

27

กันดาร

31 บ้านหัวนา

เวียงสา

2

1

-

25

ห่างไกล

เวียงสา

1

1

-

3

กันดาร

33 บ้านนาก้า

เวียงสา

2

1

1

32

ห่างไกล

34 บ้านห้วยหลอด

เวียงสา

2

1

1

35

35 บ้านปางสา

เวียงสา

3

1

33

36 บ้านฮากฮาน

เวียงสา

3

1

44

37 บ้านป่ าหุ่ง

เวียงสา

3

1

37

38 บ้านสะเลียม

เวียงสา

3

1

48

39 บ้านนาเคียน

เวียงสา

3

1

46

22

32

บ้านห้วยเฮือสาขา
ห้วยระพี

ไตรธารวิ ทยาสาขา
ห้วยไฟ

1

1

1

หมายเหตุ

แผนเรียนรวมกับ
รร.บ้านวังตาวบางชั้น
ห่างไกล
แผนเรียนรวมกับรร.
บ้านน้าพาง

20
ครู
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร

นักเรียน

40 ริมฝญ่งว้าวิทยา

เวียงสา

4

1

34

41 บ้านศรีนาชื่ น

เวียงสา

5

1

40

42 บ้านสาลี่

เวียงสา

9

1

58

43 บ้านป่ าอ้อย

สันติสุข

2

1

25

44 บ้านศรีบุญเรือง

สันติสุข

4

1

50

1

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ห่างไกล
กันดาร

หมายเหตุ

แผนเรียนรวมบางชั้น
กับรร.ป่าแลวหลวง
วิทยา

รูปแบบอื่น (นอกเหนือจาก 4 รูปแบบข้างต้น)
โรงเรียนจัด การเรียนการสอนแยกชั้น ปกติ ภายใต้ ข้อ จากัด การบริหารจัด การที่ครูไม่ครบชั้น หรือ มีครู
ครบชั้นหรือครูเกินเกณฑ์ และมีนักเรียน 60 คนลงมา จานวน 28 โรงเรียน
ครู
ที่

โรงเรียน

อาเภอ

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
นักเรียน
ห่างไกล
กันดาร

1

บ้านฝายแก้ว

ภูเพียง

4

1

37

2

บ้านห้วยไฮ

ภูเพียง

9

1

56

3

บ้านธงหลวง

เมือง

3

1

1

41

4

บ้านไชยสถาน

เมือง

10

1

1

58

5

บ้านวังตาว

เมือง

9

1

52

6

บ้านเชียงยืน

เมือง

4

1

53

7 บ้านแคว้ง

แม่จริม

2

1

45

8 บ้านพรหม

แม่จริม

9

1

59

1

หมายเหตุ
สอนแยกชั้นจ้างครูเพิ่ม

กันดาร

สอนแยกชั้น
สอนแยกชั้นจ้างครูเพิ่ม
(งบ อบต.)

สอนแยกชั้น

21
ครู
ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

นาน้อย

4

1

10 บ้านเชียงของ

นาน้อย

11 บ้านนาหล่าย

ที่ โรงเรียน

อาเภอ

9

บ้านทัพม่าน

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ผู้บริหาร นักเรียน ห่างไกล
กันดาร

สอนแยกชั้น

1

31

4

1

50

สอนแยกชั้น

นาน้อย

5

1

52

สอนแยกชั้นจ้างครูช่วย

12 บ้านปิงใน

นาหมื่น

5

2

1

58

13 บ้านปางช้าง

สันติสุข

4

1

1

55

14 บ้านจะเข้ภูหอม

เวียงสา

3

1

35

15 บ้านท่าลี่

เวียงสา

3

1

27

16 บ้านดอนไชย

เวียงสา

3

1

1

1

19

ห่างไกล

หมายเหตุ

สอนแยกชั้น
สอนแยกชั้น
สอนแยกชั้น
-สอนแยกชั้น
-แผนไปเรียนรวมกับรร.
ไทยรัฐวิทยา
-สอนแยกชั้ นครู1สอน2ชั้น

17 บ้านวังม่วง

เวียงสา

3

1

19

18 บ้านไพรอุดม

เวียงสา

3

1

35

19 บ้านป่าสัก

เวียงสา

3

1

27

20 บ้านสาคร

เวียงสา

3

1

30

21 บ้านนากอก

เวียงสา

4

1

33

วัดท่าข้าม(สิริพรหม
22 คุณ วิรุฬห์ศีลาจาร
อุปถัมภ์)

เวียงสา

5

1

30

แผนไปเรียนรวมกับรร.
ชุมชนบ้านน้าปญ้ว
สอนแยกชั้น
-แผนเรียนรวมบางชั้นดั บ
รร.ตาลชุมฯ

สอนแยกชั้น ครู1คน
สอนหลายชั้น
สอนแยกชั้นจ้างครูช่วย
สอนแยกชั้น

22
ครู
ที่ โรงเรียน

อาเภอ

23 บ้านครกคา

เวียงสา

4

24 บ้านฝญ่งหมิ่น

เวียงสา

8

25 บ้านห้วยน้าอุ่น

เวียงสา

26 บ้านหลับมืนพรวน

เวียงสา

ประจาการ

พนง.
ราชการ/
จ้าง

ผู้บริหาร นักเรียน
1

56

1

39

5

1

58

7

1

54

1
1

27 ริมฝญ่งน่านวิทยา

เวียงสา

6

1

31

28 ตาลชุมศึกษาลัย

เวียงสา

6

1

30

ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
ห่างไกล
กันดาร

หมายเหตุ
สอนแยกชั้น
จ้างครูเพิ่ม2คน
สอนแยกชั้น
เวียนเรียน
สอนแยกชั้น

-อัตราครูต่อ
นักเรียน (1ต่อ5)
-แผนเรียนรวม
กับรร.บ้าน
นาเหลืองไชยราม
-อัตราครูต่อ
นักเรียน (1ต่อ5)
-แผนเรียนรวม
กับรร.บ้านป่าสัก
บางชั้น
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ส่วนที่ 5
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จากการนิเ ทศ ก ากั บ ติด ตามการบริห ารจัด การโรงเรีย นขนาดเล็ก และการ ประชุม สัม มนาร่ว มกั น
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 โรงเรีย น และผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้อง
พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 60 คนลงมายังประสบปญญหา ดังนี้
1. มีครูไม่ครบชั้น ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนประสบปญญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เนื่อ งจากครูต้ อ ง
รับผิดชอบนักเรียนหลายชั้น จึงไม่สามารถพัฒนาเด็กด้วยวิธีก ารสอนที่หลากหลาย ส่ง ผลต่ อ การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก แต่ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณ จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม ทาให้ช่วยลดปญญหาครูไม่ครบชั้น ไปได้ บ้าง ในส่วนของการ
บริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ครูโ รงเรียน
เกินเกณฑ์สมัครใจไปช่วยโรงเรียนขาดเกณฑ์หรือครูไม่ครบชั้น
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เนื่อ งจากการจัด สรรงบประมาณ ในปญจจุบัน จัด สรรตาม
รายหั ว ของนั ก เรี ยนที่ มีอ ยู่จ ริ ง ทาให้ง บประมาณที่ จะน ามาใช้ใ นการพั ฒ นาการเรี ยนการสอน ไม่เ พี ยงพอ
3. มีข้อจากัดในการจัดกิจกรรมการสอน เนื่องจากจานวนนัก เรียนมีน้อ ย การจัด กิจกรรมกลุ่มเป็น ไปด้ วย
ความลาบาก ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายทั้งครูและนักเรียน โรงเรียนควรแสวงหาเครือข่ายด้านวิชาการจากโรงเรียน
ใกล้เคียง
4. ครูขาดขวัญและกาลังใจเนื่องจากรับผิดชอบนักเรียนจานวนน้อย แต่รับผิดชอบนักเรียนหลายชั้น ครูต้ อ ง
รับผิดชอบงานอื่น พร้อมๆ กับงานจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ครูขาดการพัฒนางานสอน ควรจัด สรรเจ้าหน้าที่
ธุรการให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็กให้เพียงพอเหมาะสม โดยไม่ให้ครูมีภาระด้านงานธุรการนอกเหนือจากงานสอน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของโรงเรียนเรียนรวม/เครือข่าย
1. ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณค่าพาหนะรับส่งนักเรียนค่อนข้างล่าช้าสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้ รวดเร็ว ต่อเนื่อง ทันเวลามากขึ้น และสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึก ษาน่าน เขต 1 ควรมี มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้โรงเรียนเรียนรวม ที่รวดเร็ว จึงจะได้รับ
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
2. การนานักเรียนไปเรียนรวม บางโรงเรียน ขาดผู้รับจ้างรับ-ส่งนักเรียน ถึงแม้จะมีง บประมาณให้สาหรับ
โรงเรียนเรียนรวม แต่งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างเรียกร้อง
3. การจัดสรรรถกระบะรับ-ส่งนักเรียน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอได้รับเพียงค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์
และค่าน้ามันเล็กน้อย ต้องขอรับการสนับสนุนค่าน้ามันเพิ่มเติมจาก องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ
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4. การสนับสนุนพาหนะรถรับ -ส่งนักเรียน โดยจัดสรรรถตู้หรือรถบริการรับ-ส่งนักเรียนควรดาเนินการโดย
เร่งด่วนเพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในการบริการของรัฐ บาล(ยกเลิกการจัดสรรในปี 2558)
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ควรสนับสนุนค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนเรียนรวม(ไม่เคย
ได้รับการสนับสนุน)
6. งบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ โรงเรียนต้อง
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนค่าจ้างครู โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
สนับสนุนจ้างครูภูมิปญญญา โครงการพัฒนาทักษะชีวิตน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมแข่งขันกีฬ า กิจกรรมส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ นอกเหนือจากค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริม(นม)
7. ผู้ปกครอง ชุมชน ยังต้องการให้มีโรงเรียนดารงสภาพอยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชน ส่วนใหญ่ยังไม่ยิน ยอมให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วยงานต้นสังกัดควร
กาหนดรูปแบบ วิธีก ารให้ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เพื่อจูงใจให้เกิดการเรียนรวม
มากขึ้น
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2557
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ มีก ารนิเ ทศก ากับติ ด ตาม โรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัด ที่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พบปญญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.หลักสูตรสถานศึกษา ยังไม่เป็นปญจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการจัด การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ควรมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปญจจุบัน สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
2. โรงเรียนขาดการเตรียมความพร้อมในการศึก ษาแผนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมล่วงหน้า ขาดการ
เตรียมสื่อการสอนให้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง การจัดทาแผนวัดประเมินผลของโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ครูยัง ขาดการ
บันทึกภายหลังการสอน ต้องส่งเสริมให้ครูมีการเตรียมความพร้อมตามตารางสอนทางไกลฯ ล่วงหน้า มีการพัฒนา
สื่อการอ่าน การเขียน เสริมให้นักเรียน นอกจากการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเสริมให้มีการบันทึ กภายหลัง
การสอน
3.การเรียนการสอน บางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นักเรียนตามไม่ทัน สื่อ ต้ น ทาง ครูต้ อ งอธิบาย
ให้ฟญง กรณีมีครู ไม่ครบชั้น ครูจึงไม่สามารถอธิบายไปพร้อ มกับครูต้ น ทางได้ บางวิช าขาดอุปกรณ์ ทดลอง ต้ น ทาง
สอนเร็ว นักเรียนตามไม่ทัน ครูต้องสอนเสริมและเพิ่มใบงาน
4.การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ครูต้ อ งดู แลอย่างใกล้ชิด กรณี ที่นัก เรียนจดบัน ทึก
ไม่ทัน ครูต้องสอนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านท่าลี่ โรงเรียนต้องมีบันทึกการสอนและมีก ารเก็บคะแนนก่อ น
และภายหลังการเรียน
5.โรงเรียนบางแห่งเลือกใช้สื่อ 60 พรรษา สอนเสริมวิชาภาษาไทย และคณิ ต ศาสตร์ สอนเพิ่มเติ มจากการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
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6.การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมช่วงระยะเวลาความสนใจของนัก เรียน อยู่ในช่วงสั้น ๆ บางโรงเรียนจึง
เลือกใช้การจัดการเรียนการสอน บางกลุ่มสาระ เฉพาะวิชาที่ครูไม่ถนัด ไม่มีวิชาเอกในสาขานั้น หรือ บางแห่ง เลือ ก
จัดการเรียนการสอนบางสาระกับนักเรียน ระดับชั้นป.1-ป.3 ซึ่งเน้นการอ่าน การเขียน ส่วนการสอนครบทุก สาระ
ส่วนใหญ่ใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.4-ป.6
7.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ากว่า 60 คน มีปญญหาครูไม่ครบชั้น การควบคุม ก ากับนัก เรียนทาได้ ไม่
ครบทุกชั้น จึงมีการสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนคละชั้น ภายหลัง เลิก เรียนตามตารางการจัด การเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม บางแห่ง ได้ รับงบประมาณสนับสนุน จากชุม ชนหรือ อบต.จ้างครูเ พิ่ม บางแห่ง
จัดการเรียนการสอนแบบเครือข่าย เช่น เครือ ข่ายม่วงพนาโมเดล มีโ รงเรียนในเครือ ข่าย 4 แห่ง ในปีก ารศึก ษา
2557 ให้โรงเรียนบ้านพะเยาจัดการเรียนการสอน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาไลย จัด การเรียนการสอน ป.1-ป.3
โรงเรียนบ้านพะเยา โรงเรียนบ้านนาไลย โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง และโรงเรียนบ้านอ่ายนาผา น านัก เรียนมาเรียนรวม
ตามรายชั้นที่จัดการเรียนการสอน สามารถแก้ปญญหาครูไม่ครบชั้น สามารถควบคุมก ากับนัก เรียนให้เ รียนจากสื่อ
ทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ครบทุกชั้น
8.โรงเรียนในพื้นที่สูง ห่างไกลกันดาร เช่น โรงเรียนบ้านปางช้าง อ าเภอสัน ติ สุข โรงเรียนบ้านคาเรือ ง
อาเภอนาหมื่น มักประสบปญญหา สัญญาณถ่ายทอดไม่ชัดเจนในบางครั้ง โรงเรียนไตรธาร อ าเภอเวียงสา ประสบ
ปญญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ต้องแก้ปญญหาโดยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์มาสอนเสริมให้กับนักเรียน
9.นักเรียนในโรงเรียนพื้น ที่สูง ห่างไกล กัน ดาร มีพื้น ฐานความรู้ไม่เ ท่ากับนัก เรียนไกลกัง วล ทาให้ก าร
เรียนรู้ทาได้ช้า โรงเรียนต้องปรับกิจกรรม ปรับใบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความรู้ของนักเรียน
10.การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนต้นทางกับโรงเรียนปลายทาง เป็น การ สื่อ สารทางเดี ยว ไม่ส ามารถ
สอบถามข้อสงสัยได้ โรงเรียนจึงต้องแสวงหาสื่อประกอบการเรียน การสอนโรงเรียนต้นทางจากเว็บไซด์
11.ค่าสาธารณูปโภค ทุกโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากใช้สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่ อ เนื่อ ง ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้โรงเรียนเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลายโรงเรียนช้ามาก สัญญาณไม่เสถียร ได้แก่ โรงเรียนบ้านไพรอุด ม โรงเรียนบ้าน
ฝญ่งหมิ่น โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม โรงเรียนบ้านฮากฮาน(ไม่มีสัญญาณโทรศัพ ท์) โรงเรียนบ้าน
หัวนา โรงเรียนบ้านห้วยหลอด โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ โรงเรียนวัด ท่าข้ามฯ โรงเรียนริมฝญ่ง ว้าวิทยา อ าเภอ
เวียงสา โรงเรียนบ้านทรายทอง(ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์) โรงเรี ยนบ้านสันติ ภาพ โรงเรียนบ้านสะละภูเ วียง โรงเรียน
บ้านวังหมอ อาเภอเมืองน่าน โรงเรียนบ้านพี้เ หนือ อ าเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านกิ่วน้า โรงเรียนมิต รมวลชน3
โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนบ้านน้าปูน อาเภอแม่จริม โรงเรียนบ้านน้าเลา โรงเรียนบ้านคาเรือ ง โรงเรียนบ้านค้าง
อ้อ ย โรงเรียนบ้านห้วยนาย โรงเรียนบ้านนาบอน โรงเรียนบ้านปิง ใน โรงเรียนบ้านนาคา โรงเรียน บ้านน้าอู น
โรงเรียนอนุบาลเมืองลี โรงเรียนบ้านน้าลี โรงเรียนบ้านน้าเคิม โรงเรียนบ้านน้าแพะ อ าเภอนาหมื่น โรงเรียนบ้าน
ปางช้าง โรงเรียนราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านสบยาง อาเภอสันติสุข เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารล่าช้า
ควรเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขให้ใช้การได้ดีขึ้น

การใช้นวัตกรรม “ร่วมพัฒนา”ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
เข้าใจ
เข้าถึง

ร่วมพัฒนา

พัฒนา

มีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้น้อมนาแนวทาง ตามพระราชด าริพ ระบาทสมเด็ จ
พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร
“เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” และคิ ด ค้ น หาแนวทางการพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก ให้
ประสบผลสาเร็จ พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีความส าคัญมากในการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก จึง ได้ ใช้
นวัตกรรม “ร่วมพัฒนา” ในการขับเคลื่อ นการบริหารจัด การโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู่ก าร ปฏิบัติ ซึ่ง ประกอบด้ วย
กระบวนการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา มีส่วนร่วม” อธิบายกระบวนการได้ดังนี้
1) เข้าถึง สภาพปัจจุบันปัญหาตามบริบทแต่ละโรงเรียน
2) เข้าใจ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาโรงเรียนแต่ละท้องถิ่น
3) พัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก โดยสร้างรูปแบบ สร้างแรงจูงใจ เสริมแรงในการพัฒนา โรงเรียนเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
4) มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก ทุก กระบวนการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายเป้าหมาย การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รับฟญง ความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัด ทาข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนขนาดเล็กและSchool mappingเพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. จัดให้มีเวทีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น จาก
โรงเรียนขนาดเล็ก ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามอาเภอต่ าง ๆ ในสังกัด
เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา

3. ใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ มีขนาดที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2556-2558 เพื่อกาหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด และเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก และใช้เป็นคู่มือนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกปี เพื่อนาผลการดาเนินงานไปวางแผน
พัฒนาในปีถัดไป
5. ขยายผลโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบไปยังโรงเรียนต้องพัฒนา
สรรหาและรวบรวมวิธีดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่บริหารจัดการได้ดีเป็นต้น แบบหรือตัวอย่าง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ต้องพัฒนา
6. สร้างเครือข่ายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานราชการอื่น ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
สนับสนุนการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่น ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด และจัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด ทุกปีงบประมาณ
ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 แต่ ง ตั้ ง คณะทางาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้างาน
เจ้ าหน้า ที่จ ากกลุ่ มนโยบายและแผน ร่ว มกั น ขั บเคลื่ อ นนโยบ าย ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ร่ วมกับ โรงเรีย นและชุม ชน
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเวทีประชุมสัมมนา รับฟญงความคิดเห็นร่วมกับผู้นาชุมชน ท้อ งถิ่น ผู้ปกครองทุก
อาเภอในเขตพื้นที่ หรือโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
นวัตกรรม “ร่ว มพั ฒนา” เกิด ขึ้น จากความพึง พอใจของผู้ที่ เ กี่ยวข้อ งทุก ฝ่าย ได้ แก่ ชุมชน ผู้ปกครอง
สถานศึกษา องค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น และส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ทาให้เ กิด ความร่วมมือ เต็ มใจที่จะ
สนับสนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพการศึก ษาให้เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้
การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและแสวงหาความร่ว มมือ จากทุก ภาคส่ว น ในการพั ฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กมีเป้าหมายในการพัฒนาสาคัญ คือ
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2. การเพิ่มอัตราส่วนนักเรียนต่อครูสูงขึ้น
3. ห้อ งเรียนมีก ารใช้ทรัพ ยากรทางการศึก ษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน เป็น เครือ ข่ายช่วยเหลือ กัน ทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนผังการทางานแบบร่วมพัฒนา
คณะทางาน
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

-เผยแพร่นโยบาย
-รับฟญงความ
คิดเห็น
-นิเทศ กากับ
ติดตาม
ประเมินผล

แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
-กาหนดรูปแบบ
และวิธีการพัฒนา
-โรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องและ
คณะทางาน
ประชุมฯ เลือก
รูปแบบ วิธีการที่
ใช้พัฒนา
-พัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กตาม
รูปแบบที่ลือก
-สรรหาโรงเรียน
ต้นแบบและขยาย
ผลสู่โรงเรียนต้อง
พัฒนา

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
-กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ภาคเอกชน
-ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นาท้องที่
-หน่วยงานอื่น ๆ

เป้าหมายการพัฒนา

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
-อัตราส่วนนักเรียนต่อครู
เพิ่มขึ้น
-โรงเรียนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เป็นเครือข่ายวิชาการ งาน
บริหารบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหาร
ทั่วไป ระหว่างโรงเรียน
-ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และหน่วยงานทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การจัดการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึก ษา

คณะทางานจัดทาเอกสาร
ที่ปรึกษา
1. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2. นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิต รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
3. ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา
4. นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คณะทางาน
1. นางรุ่งทิพย์ สายมา
2. นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง
3. นายสุวิทย์ ผูกจิต
4. นายอนุชา รัตนอุบล
5. นางบัวสอน ทองตา
6. นางบุษบา ศรีวิชัยอิน ทร์
7. นางเวทิก าร์ เหลืองเจริญรัศมี
8. นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
9. นางรัตนา ภูเขียว
10.นางจีราพร ปิยศทิพย์
11.นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง
12.นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ ส 3
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
กรรมการและเลขานุก าร

