
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที ่7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-10.30 น.

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถิติโรงเรียนทั้งหมดและโรงเรียนขนาดเล็ก
ในประเทศไทย ปี 2558 - 2562

ปีการศึกษา
จ านวน                 

โรงเรียนทั้งหมด
จ านวน                  

โรงเรียนขนาดเลก็
คิดเป็น                
ร้อยละ

2558 30,816 15,577 50.55
2559 30,717 15,705 51.13
2560 30,405 15,231 50.09
2561 30,112 15,089 50.11
2562 29,871 15,158 50.74

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถิติโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ปี 2558 - 2562
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ปีการศึกษา
จ านวน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้น / ลดลง                 
เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

จ านวนครู จ านวนนักเรียน อัตราส่วน
ครู ต่อ นักเรียน

2558 15,577 84,941 1,010,593 1 : 12
2559 15,705 128 83,798 1,012,167 1 : 12
2560 15,231 474 100,861 900,912 1 : 9
2561 15,089 142 73,549 981,447 1 : 13
2562 15,158 69 103,079 981,831 1 : 10

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7,231 โรงเรียน
นักเรียน 469,416 คน
ครู 48,490 คน
อัตราส่วนครู ต่อ นร. 1 : 10

ภาคใต้
1,718 โรงเรียน
นักเรียน 123,863 คน
ครู 13,157 คน
อัตราส่วนครู ต่อ นร. 1 : 9

ภาคเหนือ
3,659 โรงเรียน
นักเรียน 211,460 คน
ครู 23,490 คน
อัตราส่วนครู ต่อ นร. 1 : 9

ภาคกลาง
2,550 โรงเรียน
นักเรียน 177,092 คน
ครู 17,942 คน
อัตราส่วนครู ต่อ นร. 1 : 10

ภาคเหนือ
3,659 โรงเรียน 

(24%)
ภาคกลาง

2,550 โรงเรียน
(17%)ภาคใต้

1,718 โรงเรียน
(11%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7,231 โรงเรียน

(48%)

ทั้งสิ้น 15,158 โรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน แต่ยังไม่สามารถยุบเลิกได้

ภาคเหนือ, 
169 โรงเรียน

ภาคกลาง, 
24 โรงเรียน

ภาคใต้, 
25 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
87 โรงเรียน

ทั้งสิ้น 305 โรงเรียน
ภาคเหนือ 169 ภาคอีสาน 87 ภาคใต้ 25 ภาคกลาง 24
ล าปาง 34 ขอนแก่น 11 นครศรีธรรมราช 16 ชัยนาท 5
ล าพูน 26 อุบลราชธานี 11 สุราษฎร์ธานี 3 นครปฐม 4
เชียงราย 22 ชัยภูมิ 9 ชุมพร 2 กาญจนบุรี 2
เชียงใหม่ 19 อุดรธานี 8 สงขลา 2 พระนครศรีอยุธยา 2
น่าน 15 บุรีรัมย์ 7 กระบี่ 1 ราชบุรี 2
เพชรบูรณ์ 14 ร้อยเอ็ด 6 พังงา 1 สิงห์บุรี 2
แพร่ 10 เลย 6 ตราด 1
อุตรดิตถ์ 8 กาฬสินธุ์ 5 นครนายก 1
สุโขทัย 6 ยโสธร 5 ปราจีนบุรี 1
พะเยา 5 หนองคาย 5 เพชรบุรี 1
นครสวรรค์ 4 นครพนม 4 สมุทรสงคราม 1
พิจิตร 2 สกลนคร 3 สุพรรณบุรี 1
แม่ฮ่องสอน 2 หนองบัวล าภู 3 อ่างทอง 1
ตาก 1 นครราชสีมา 1
พิษณุโลก 1 บึงกาฬ 1

มหาสารคาม 1
มุกดาหาร 1

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562



แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 - 2565
โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน        
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม

๑

๒
๓
๔
๕

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ

1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ

2.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
3.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital Platform
3.5 ส่งเสริมการใช้ New DLTV/DLIT

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ

4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยอาศัยพื้นฐานความร่วมมือ

4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีการใช้บุคลากรครูร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ

5.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5.2 กระจายอ านาจให้กับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                       

ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
5.3 ก าหนดมาตรการควบรวมโรงเรียนตามบริบทของพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้มีเครือข่ายความร่วมมือ

ในการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มโรงเรียน และภาคีเครือข่าย
5.4 ก าหนดมาตรการความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจ และให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
5.5 สนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอที่จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน
5.6 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.7 พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่บนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา                        

และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์ที ่๕ เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การด าเนินการ
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการ                   
โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรียน
4. จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
5. ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
7. นิเทศติดตาม ก ากับและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8. กระตุ้นช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้
9. ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย
10. ด าเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับโรงเรียน

๑. สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา 
ให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นของทางราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากร
งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา

๒. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
๔. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๕. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณชน



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ช่วงเวลา การด าเนินการ

7 - 15 ส.ค. 62 ให้เขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก **ทุกโรงเรียน 
ตาม Link http://gg.gg/smallschool 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

7 - 30 ส.ค. 62 จัดส่งเล่ม พร้อมไฟล์ แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
มายัง กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
E-mail : schoolbusobec@gmail.com 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกรอกข้อมูล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
http://gg.gg/smallschool ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 280 5530 (คุณไอรัตน์ดา)


