
ศูนยข์บัเคลื�อนโครงการโรงเรยีนคณุภาพประจาํตําบล
สาํนักพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา

โครงการ
ยกระดบัคณุภาพ
โรงเรยีนขนาดเล็ก



ที�มาและความสาํคัญ 
เนื�องจากในป�จจุบนั มอัีตราการเกิดลดลง 
สง่ผลใหจ้าํนวนโรงเรยีนขนาดเล็กมจีาํนวนมาก 

สพฐ. มโีรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักัด 14,777 แหง่ คิดเป�นรอ้ยละ 50.18 
ของโรงเรยีนในสงักัดทั�งหมด ซึ�งมจีาํนวน 29,449 แหง่

สพฐ. ตระหนักถึง
ความสาํคัญของ
การสรา้งโอกาส

ลดความเหลื�อมลํ�า
ทางการศึกษา 

ประกอบกับมติคณะรฐัมนตรี
เมื�อวันที� 7 ตลุาคม 2562 

เหน็ชอบให ้สพฐ. พจิารณาดาํเนินการควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็
ที�มรีะยะทางหา่งจากโรงเรยีนในสงักัดในตําบลเดยีวกัน
น้อยกวา่ 6 กิโลเมตร ใหบ้งัเกิดผลอยา่งเป�นรูปธรรม 

เพื�อยกระดบัคณุภาพการศึกษาใหเ้พิ�มสงูขึ�น เพิ�มประสทิธภิาพ
การจดัการเรยีนการสอน และลดภาระค่าใชจ้า่ยงบประมาณ

ดา้นบุคลากรและการบรหิารจดัการลง

มุง่เน้น
การพฒันา

คณุภาพผูเ้รยีน

ขอ้มลู ณ วันที� 10 ม.ิย. 2565



1. 

     

การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็กในป�จจุบนั

สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบต่างๆ

การสง่เสรมิการเรยีนรวมของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

กําหนดรูปแบบบรหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สพฐ.ได้กําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการการดําเนนิงาน และพฒันาคณุภาพการศกึษา ตลอดจนรูปแบบ การใชท้รพัยากรรว่มกัน 
ทั�งนี� เพื�อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานในระดับพื�นที�อยา่งจรงิ จึงยดึหลักการกระจายอํานาจ การพิจารณาและการตัดสนิใจ

อยูใ่นระดับพื�นที�เป�นสําคัญ โดยดําเนนิการตามความพรอ้มอยา่งค่อยเป�นค่อยไป ดังนี�



1. กําหนดรปูแบบบรหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก

1.1 โรงเรยีนขนาดเล็กที�มคีวามเหมาะสม
       ในการรวมโรงเรยีน

1.2 โรงเรยีนขนาดเล็กที�ไมส่ามารถรวมโรงเรยีนได้

เป�นการบรหิารโรงเรยีนที�มจีาํนวนนักเรยีนตํ�ากวา่ 120 คน 
และมแีนวโน้มวา่ จาํนวนนักเรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็นี� จะลดจาํนวนลงไปเรื�อยๆ

คือ โรงเรยีนขนาดเลก็ที�มจีาํนวนนักเรยีนลดลงเรื�อย
ๆ เนื�องจากอัตราการเกิดลดลง หรอือัตราการเคลื�อน
ยา้ยของประชาชนวยัเจรญิพนัธุ ์จากชนบทสูชุ่มชน

เมอืงหรอืมเีดก็วยัเรยีนแต่ผูป้กครองในท้องถิ�น
นิยมสง่บุตรหลานไปเรยีนในโรงเรยีนอื�น ๆ

คือ โรงเรยีนขนาดเลก็ที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�หา่งไกล 
ไมม่หีน่วยงานอื�นจดับรกิารการศึกษาในพื�นที� 

หรอืเป�นสถานศึกษาที�มวีตัถปุระสงค์พเิศษ
ตามที� สพฐ. ประกาศกําหนด



คนละ 20 บาทต่อวนัคนละ 15 บาทต่อวนั

2. การสง่เสรมิการรวมสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

จดัสรรใหกั้บนกัเรยีนทกุคน
ที�เดนิทางมาเรยีนรวมกับโรงเรยีนหลัก

นกัเรยีนที�เขา้ใหมใ่นป�การศึกษาต่อ ๆ มาที�มอีายุเขา้เกณฑ์ระดบัปฐมวยั 
และเขา้เกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ และมชีื�อในทะเบยีนบา้นในเขตบรกิารของ
โรงเรยีนมารวมใหไ้ดร้บัค่าพาหนะจนจบการศึกษาขั�นสงูสดุของโรงเรยีนหลัก

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ไดส้ง่เสรมิใหโ้รงเรยีนขนาดเลก็จดัการเรยีนการสอนแบบเรยีนรวม 
โดยมรีปูแบบ เรยีนรวมทกุชั�น และเรยีนรวมบางชั�น ซึ�งไดม้กีารสนับสนุนค่าพาหนะรบั-สง่นักเรยีน ดงันี�

กรณีนกัเรยีนมาเรยีนรวมบางชั�น ตามแผนการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก
ของสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา จดัสรรใหต้ามที�เสนอขอ 

แต่ไมเ่กิน 2 ป�การศึกษา

จดัสรรงบประมาณค่าพาหนะรบั-สง่นักเรยีนตามระยะทาง
จากโรงเรยีนมารวมถึงโรงเรยีนหลัก โดยจดัสรร ดังนี�

จดัสรรค่าบรหิารจดัการรถรบั-สง่นกัเรยีน เป�นรถกระบะและรถตู้(12 ที�นั �ง) 
คันละ 150,000 บาทต่อป�การศึกษา เพื�อเคลื�อนยา้ยนกัเรยีนไปเรยีนรวม

ระยะทางไมเ่กิน 
3 กิโลเมตร

คนละ 10 บาท ต่อวนั

ระยะทาง 
3-10 กิโลเมตร

ระยะทางมากกวา่ 
10 กิโลเมตร



3. สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบต่าง ๆ

สพฐ. ได้สนบัสนนุงบประมาณสาํหรับการจัดการเรยีนสอนคละชั�น การจัดสรรสื�อการเรยีนการสอน
เพื�อสนับสนนุการทํางานของครู และการจัดสรร DLTV, DLIT, สื�อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรตัน ราชสดุาสยามบรมราชกมุารฯี 
ใหกั้บโรงเรยีนขนาดเล็ก เพื�อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของครูใหม้คีณุภาพและสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งต่อเนื�อง 

https://www.dltv.ac.th/
http://122.155.203.166/pages/resources.php
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara


4. สง่เสรมิการใชท้รพัยากรรว่มกันกับภาคสว่นต่าง ๆ

สพฐ. ไดป้ระสานกับหน่วยงานสงักัดอื�น เพื�อประชาสมัพนัธใ์หม้าใชป้ระโยชน์โรงเรยีนขนาดเล็กที�ไมม่นีักเรยีน
เป�นแหล่งเรยีนรูต้ามความต้องการของชุมชน เชน่ กศน. อปท. ฯลฯ 

        นอกจากนี� สพฐ. ยงัไดพ้ฒันาฐานขอ้มูลที�เป�นป�จจุบนัและครบถ้วนรอบดา้นของโรงเรยีนขนาดเล็ก 
เพื�อใชเ้ป�นขอ้มูลการกําหนดนโยบาย เป�าหมาย การดําเนนิการการบรหิารจดัการ การแก้ป�ญหา 
และการจดัทรพัยากรสนบัสนุนที�เหมาะสม ครอบคลมุ และเพยีงพอ



โรงเรยีนที�มกีารเรยีนรวมในป�จจุบนั

เป�นโรงเรยีนหลัก จาํนวน 2,234 โรงเรยีน

เป�นโรงเรยีนมารวม จาํนวน 3,046 โรงเรยีน
(อยูร่ะหวา่งรอเลกิสถานศึกษา จาํนวน 44 โรงเรยีน)

เป�นทั�งโรงเรยีนหลักและรวม 
(สลับชั�นเรยีน) 178 โรงเรยีน



ขอ้มูลจาํนวนนกัเรยีน
ที�รบัการจดัสรรค่าพาหนะรบั - สง่นกัเรยีน

จดัสรรค่าพาหนะรบั-สง่นักเรยีน

ระยะทาง 
0 – 3 กม. จาํนวน 14,755 คน

ระยะทาง 
3 – 10  กม. จาํนวน 41,220 คน

ระยะทาง 
10 กม. ขี�นไป จาํนวน 4,388 คน

จาํนวน 281 คน

จาํนวน 1,540 คน

จาํนวน 359 คน

จาํนวน 4,094 คนจา้งเหมา 

กรณ ีรวมและเลิกสถานศึกษา กรณ ีพื�นที�หา่งไกล พื�นที�สงู พื�นที�เกาะ 

จดัสรรค่าบรหิารจดัการรถรบั-สง่นักเรยีน

รถกระบะ 
 จาํนวน 153 คัน

รถตู้ 12 ที�นั �ง  
จาํนวน 65 คัน

รถโมบายยูนิต  
จาํนวน 15 คัน 

รถที� สพฐ. จดัสรรให ้

รถกระบะ  
จาํนวน 22 คัน 

รถตู้ 12 ที�นั �ง 
จาํนวน 20 คัน

 รถ 6 ล้อ  
จาํนวน 8 คัน 

รถบรจิาค 

หมายเหต ุ: ประมาณการจากขอ้มูลการขอรบัจดัสรร
งบประมาณค่าพาหนะรบั – สง่นักเรยีน ภาคเรยีนที� 1/2565



ผลจัดสรรค่าพาหนะรับ-สง่นักเรียน ภาคเรียนที� 2/2564

ครั�งที� 1 
เป�นเงินทั�งสิ�น 40,734,329 บาท

ครั�งที� 2 
เป�นเงินทั�งสิ�น 60,507,640 บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื�อสนบัสนนุค่าพาหนะรบั – สง่นักเรียน กรณรีวมและเลิกสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ภาคเรียนที� 2/2564 ดังนี�

ภาคเรยีนที� 1/2564 (เดือนตลุาคม 2564) 

ภาคเรยีนที� 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 

         (เพิ�มเติมในสว่นที�เหลือของภาคเรยีนที� 1/2564 เนื�องจากคาบเกี�ยวป�งบประมาณ)
      จํานวนเงิน 1,903,480 บาท

      จํานวนเงิน 12,858,849 บาท

ค่าบรหิารจัดการรถรบั – สง่นกัเรยีน 
จํานวนเงิน 25,972,000 บาท

ภาคเรยีนที� 2/2564 (เดือนธนัวาคม 2564 – มนีาคม 2565) 
       จํานวนเงิน 58,647,640 บาท

ค่าบรหิารจัดการรถรบั – สง่นกัเรยีน 
จํานวนเงิน 1,860,000 บาท


