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คํานํา 
         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักวาโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่ม
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดตํ่าลง สงผลตอคุณภาพนักเรียน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีแนวทางการ
ดําเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการ
งบประมาณ บุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวกใหพรอม มีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนขนาด
ใหญ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือขาย 1 ตอ 7 หรือ 1 ตอ 8 หรือในอัตราสวนท่ีมากท่ีสุดท่ีสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสามารถดําเนินการไดใหมีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนใหเปนศูนยกลางเรียนรู เพื่อใหผูปกครอง 
ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปล่ียนแปลง และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน Stand Alone ใหสามารถบริหาร
จัดการไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เพื่อใหการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  

ในการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ของโรงเรียนในสังกัด บรรลุตาม

วัตถุประสงคของนโยบายดังกลาว จึงไดจัดทําแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน/โรงเรียน Stand Alone นี้ข้ึน เพื่อเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ

ขอขอบคุณความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่รวมกันผลักดันการจัดทําแผนขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานโรง เรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเร ียน Stand Alone สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 นี้จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
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คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

สวนท่ี 1     ขอมูลพื้นฐาน (โรงเรียนเขาแผนปงบประมาณ 2565)    1 
  1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน      3 

   2. โรงเรียน Stand Alone      6 

สวนท่ี 2     แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/   8 
               โรงเรียน Stand Alone 

สวนท่ี 3     เงื่อนไขความสําเร็จ        15 

ภาคผนวก 
           - แผนท่ีโรงเรียน 
          - รายช่ือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
          - รายช่ือโรงเรียน Stand Alone 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน (โรงเรียนเขาแผนปงบประมาณ 2565) 

 

ความเปนมาของปญหา 

  จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใตการขับเคล่ือนของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปดกวาง” เพื่อใหการทํางานของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัวใหกาวทันตอความเปล่ียนแปลง และสามารถนําพาใหประเทศ

ไทย ไปตอหลังการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19 ประกอบกับ การสนับสนุนขอมูลผลการประชุมองคการ

ยูเนสโก ไดระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาท่ีไมท้ิงใครไวขางหลัง ดวยหลักสูตรท่ียืดหยุน 

วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนดานการศึกษาอยางเปนธรรม เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

  โดยหนึ่ ง ในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่ อลดความเหล่ือม ลํ้าดานการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ กําลังดําเนินการคือ การ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนนอยกวา 120 คน

ขณะเดียวกัน ขอมูลดานประชากรในปจจุบัน พบวา อัตราการเกิดของเด็กมีจํานวนลดลง สอดรับการรายงาน

ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ เมื่อป 2558 ระบุวาเกือบทศวรรษท่ีผานมา ระบบ

การศึกษาไทยตองประสบปญหาในการพัฒนาเชิงคุณภาพ ซึ่งทางเลือกหนึ่งท่ีทีดีอารไอ ไดนําเสนอ คือ การ

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาว  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนงาน

การควบรวมโรงเรียน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดช้ีแจงแนวทางการควบรวมโรงเรียนตอสภา

ผูแทนราษฎรวายึดหลักการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

จัดต้ังรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยตองมีการจัดทําแผนและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ท้ังนี้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะประหยัดเงินไดปละไมตํ่ากวา 4,000 ลาน

บาท และนําเงินดังกลาว ไปใชเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนท่ีตรงจุด 

  อยางไรก็ตามอาจจะมีโรงเรียนบางแหงท่ีไมสามารถควบรวมหรือเลิกสถานศึกษาได เนื่องจาก

ขาดโรงเรียนคุณภาพรองรับในพื้นท่ีใกลเคียง เมื่อการประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัว

ประเทศท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขตเห็นความสําคัญ เราจะปลอยใหนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไมไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพท่ีเทาเทียมไมได อยาคิดถึงคนสําคัญท่ีอยูในชุมชน ครู ผูบริหาร นอยกวานักเรียน ตองควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก ยกเวนโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone, โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักการทํา

โรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนขนาดใหญ ควบรวมโรงเรียน 1 ตอ 7 หรือ 1 ตอ 8 หรือตามความเหมาะสม

ของพื้นท่ี เพื่อใหโรงเรียนขนาดใหญมากข้ึน และเปดโอกาสใหมีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพิ่ม

โอกาสใหนักเรียนมีทางเลือกโรงเรียนคุณภาพในลักษณะ “โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง” เพื่อลดการแขงขันเขา

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ 

บุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอม เพื่อใหผูปกครอง และชุมชน เกิดการยอมรับในการ

เปล่ียนแปลง 
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นิยามศัพท 

  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส 

พิจารณาจากแผนท่ีและสภาพภูมิศาสตรท่ีมีความพรอมและเหมาะสม มีโรงเรียนเครือขายโดยรอบ สามารถนํา

นักเรียนมารวม เพื่อยกระดับคุณภาพใหเกิดความมั่นใจตอชุมชนและผูปกครอง 

  โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีหางไกล ทุรกันดาร พื้นท่ีสูง  

บนเกาะ หรือคมนาคมไมสะดวก ทําใหนักเรียนไมสามารถมาเรียนในโรงเรียนอืน่ได 

  โรงเรียนเครือขาย หมายถึง โรงเรียนท่ีมาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

บทบาทหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. สรางความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรวมของโรงเรียน 

ขนาดเล็กรวมกัน ดังนี ้

  1.1 วิเคราะหความตองการ จําเปน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone ท่ี

สอดคลองกับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคในพื้นท่ี 

  1.2 เสนอแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone 

ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  1.3 ดําเนินการ กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสาธารณชน 

 2. ส่ือสาร นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone ตลอดแนว เพื่อ

สรางเปาหมายเดียวกัน ดังนี้ 

  2.1 ส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย รับทราบเกี่ยวกับความทาทายท่ี

เปนอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone 

  2.2 กําหนดผูรับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมการการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน/โรงเรียน stand Alone 

  2.3 สงเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand 

Alone 

 3. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และจัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand 

Alone สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4. ดําเนินการตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแกไขในระยะตอไป 
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การบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีโรงเรียนท่ีเขารวมการบูรณาการดาน

การศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 8 แหง ดังนี้ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จํานวน 5 แหง 

  ลําดับท่ี 1 : โรงเรียนวัดพระฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 2 : โรงเรียนบานในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

  ลําดับท่ี 3 : โรงเรียนชุมชนบานวังหิน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 4 : โรงเรียนวังโปงดํารงวิทย อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ 

  ลําดับท่ี 5 : โรงเรียนวัดน้ําใส อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

2. โรงเรียน Stand Alone จํานวน 3 แหง 

ลําดับท่ี 1 : โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 2 : โรงเรียนบานขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 3 : โรงเรียนนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

โรงเรียนเสนอดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

โรงเรียนวัดพระฝาง  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาต้ังแตระดับกอน 

ประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต  1  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูหมูท่ี 3 ตําบลผาจุก อําเภอเมือง    

จังหวัดอุตรดิตถ มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 หมูบาน คือ หมูท่ี 3 และ หมูท่ี 4 ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  

มีขนาดพื้นท่ี 2 ไร 2 งาน ลักษณะของพื้นท่ี เปนพื้นท่ีราบ จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน  

จํานวนนักเรียน 152 คน 

ปจจุบันมีโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเคียง ท่ียังมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1. โรงเรยีนบานบอพระ ระยะหาง 12.2 กิโลเมตร 

2. โรงเรยีนบานหาดเสือเตน ระยะหาง 6.5 กิโลเมตร 

3. โรงเรยีนบานหัวหาด ระยะหาง 9.8 กิโลเมตร 

4. โรงเรียนวัดวงัยาง ระยะหาง 5.4 กิโลเมตร 

5. โรงเรยีนวัดคลองนาพง ระยะหาง 11.4 กิโลเมตร 

6. โรงเรยีนวัดคุงยาง ระยะหาง 7.7 กิโลเมตร 
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เหตุผล 

        1. เปนโรงเรียนท่ีมีศักยภาพครอบคลุมท้ังดานคุณภาพ และดานชุมชนแหงการเรียนรูและ

แหลงเรียนรูท่ีเปนประวัติศาสตร ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

         2. เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจาก

ผูปกครองและชุมชน 

  3. เปนโรงเรียนท่ีมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนท้ังโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือขาย สวนใหญ

เปนผูบริหารพรอมท่ีจะปรับเปล่ียนตามนโยบาย  

  4. เปนโรงเรียนท่ีมีโรงเรียนเครือขายท้ัง 6 โรงเรียนท่ีเขมแข็งรวมมือขับเคล่ือนการศึกษา 

และโรงเรียนเครือขายอยูในพื้นท่ีเหมาะสมและใกลเคียงกับโรงเรียนหลัก ประกอบดวย โรงเรียนวัดวังยาง 

โรงเรียนวัดคลองนาพง โรงเรียนวัดคุงยาง โรงเรียนบานบอพระ โรงเรียนบานหาดเสือเตน โรงเรียนบาน 

หัวหาด  

ขอรับงบประมาณ 34,577,390 บาท 

1. อาคารเรียนแบบ 212.ล/57-ก  งบประมาณ 17,226,000 บาท 
2. อาคารเรียน OBEC 104ล/61 งบประมาณ 5,653,000 บาท 
3. อาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 หองเรียน งบประมาณ 2,906,000 บาท 
4. โรงอาหารขนาดกลาง 260 ท่ีนั่ง งบประมาณ 3,405,600 บาท 
5. บานพักครู 204/61 (ฝ) บานแฝด งบประมาณ 1,649,000 บาท 
6. แบบหลังคาคลุมอาคารอเนกประสงคขนาดเล็ก(มีพื้น ค.ส.ล) งบประมาณ 1,639,500 บาท 
7. หองน้ําหองสวม นักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 400,200 บาท 
8. หองน้ําหองสวม นักเรียนชาย 4 ท่ี/49 จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 530,200 บาท 
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4x97 เมตร งบประมาณ 235,400 บาท 
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2. โรงเรียน Stand Alone  

        โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษา 

ต้ังแตช้ันอนุบาลปท่ี 2 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ

เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู 36 หมู 8 ตําบลบอทอง 

อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ  มีขนาดพื้นท่ี 43 ไร 3 งาน 29 ตารางวา ลักษณะของพื้นท่ี เปนพื้นท่ี

ราบ จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน  จํานวนนักเรียน 113 คน 

ปจจุบันมีโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเคียง ท่ียังมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบานแสนขัน ระยะหาง 9.9 กิโลเมตร 

2. โรงเรยีนบานรองลึก ระยะหาง 12.6 กิโลเมตร 

3. โรงเรยีนบานปางหมิ่น ระยะหาง 11.3 กิโลเมตร 

4. โรงเรียนบานน้ําลอก ระยะหาง  16. กิโลเมตร 

เหตุผล 

1. เปนโรงเรียนในพื้นท่ีหางไกล ต้ังอยูบนพื้นท่ีภูเขา ไมมีรถประจําทาง เดินทางไปเรียนนอก 

พื้นท่ีไดยากลําบาก 

2. สภาพเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนคอนขางยากจน ผูปกครองไปทํางานตางจังหวัด  

ท้ิงบุตรหลานใหอยูในความดูแลของปู ยา ตา ยาย จึงไมสามารถสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนอกพื้นท่ีท่ีมี

คุณภาพได 

3. อดีตเคยเปนพื้นท่ีสมรภูมิการสูรบของผูท่ีมีความขัดแยงทางความคิด  

4. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหแกเด็กในชุมชนได 

  5. มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

6. มีชุมชนและองคกรเครือขายความรวมมือเขมแข็ง ใหความรวมมือ ชวยเหลือในดานการ 

จัดการศึกษา 

7. มีแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตร เชิงวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางภูมิปญญาทองถ่ิน  

แหลงเรียนรูดานอาชีพเพื่อรองรับการเรียนรูของนักเรียน 

ขอรับงบประมาณ จํานวน 9,995,300 บาท 

1. ถนนคอนกรีต งบประมาณ 1,184,000 บาท 

2. หลังคาคลุมลานอเนกประสงคขนาดเล็ก งบประมาณ 2,135,000 บาท 

3. หลังคาคลุมลานอเนกประสงคขนาดเล็ก งบประมาณ 1,766,000 บาท 

4. อาคาร สพฐ.4 (หองสวม 4 ท่ีนั่ง งบประมาณ 420,000 บาท 

5. บานพักราชการระดับชํานาญงาน (ระดับ 1-2 หรือเทียบเทาบานพักครู 204/61 (ฝ)  

2 หลัง งบประมาณ 3,298,000 บาท 

6. รั้วมาตรฐานแบบทึบ/ฐานรากตอกเสาเข็ม งบประมาณ 607,100 บาท 

7. รางระบายน้ํา งบประมาณ 585,000 บาท 
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สวนท่ี 2 
แผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone 
 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดกําหนดนโยบายบริหารจัดการ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone เพื่อรองรับการควบรวมโรงเรยีนขนาดเล็กในพื้นท่ี

ใกลเคียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของ

นักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand 

Alone ดังนี้ 

  1. ดานการบริหารจัดการ 
  2. ดานงบประมาณ 
  3. ดานบริหารบุคลากร 
  4. ดานวิชาการ 
  5. การกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

เปาหมายการดําเนินงาน 

  1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 

1 จํานวน 5 แหง 

  2. โรงเรียน Stand Alone สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

จํานวน 3 แหง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา 2565 -2567 
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แนวทางการดําเนินงาน 

ดาน แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1. ดานการบริหาร
จัดการ 
 

1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
กําหนดพื้นท่ีบริการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand 
Alone 
1.2 ตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน 
Stand Alone เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ขอสนับสนุนงบประมาณ 
1.3 แจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน 
Stand Alone ทราบ และดําเนินการ 
1.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
รวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สรางความตระหนัก การับรู 
ส่ือสาร ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบนโยบายแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
1.5 นิเทศ ติดตาม กํากับ การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย และ
รายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

1.กลุมนโยบายและ
แผน 

2.กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2. ดานงบประมาณ 
 ( การเงิน พัสดุ ท่ีต้ัง 
อาคารสถานท่ี และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ) 
 

2.1 การจัดสรรงบประมาณดําเนินงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพ
ภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone 
 1) คาเดินทางของนักเรียนไปเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
 2) งบอุดหนุนใหโรงเรียนดําเนินการตามแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
2.2 หลักเกณฑเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
จัดการคาเดินทางของนักเรียนไปเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ 
โรงเรียน Stand Alone 
 1) จัดสรรใหนักเรียนทุกคนท่ีเดินทางไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 2) นักเรียนท่ีเขาใหมในปการศึกษาตอๆ มา ท่ีมีอายุ
เขาเกณฑระดับปฐมวัยและเขาเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และมีช่ือ
ในทะเบียนบานในเขตบริการของโรงเรียนมารวม ใหไดรับคาพาหนะ
จนจบการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (การศึกษา
ภาคบังคับ) 
 3) จัดสรรงบประมาณคาพาหนะนักเรียนตามระยะทางจาก
โรงเรียนเครือขาย ถึงโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยจัดสรรตาม
ระยะทางท่ีกําหนด ดังนี ้
 - ระยะทางไมเกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทตอวัน 
 - ระยะทาง 3-10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทตอวัน 

1.กลุมนโยบายและ
แผน 

2.กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย 



 

 - ระยะทางมากกวา 10 กิโลเมตร อัตราคนละ20บาทตอวัน 
2.3 การจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาคาร สถานท่ี ของ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone 
 1) โรงเรียนจัดทําคําของบประมาณสําหรับการพัฒนา
อาคาร สถานท่ี เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1  (ตามแบบคําขอท่ีกําหนด) 
 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตอง 
จัดทําคําของบประมาณในภาพรวม เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนาอาคาร สถานท่ี โดย
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 และ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone บริหารจัดการ
งบประมาณใหเปนไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/หลักเกณฑอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 
1 กํากับ ติดตามใหโรงเรียนดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทราบ 
2.4 การบริหารการเงิน พัสดุ ท่ีดิน อาคารสถานท่ี และทรัพยสิน
อื่นๆ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
กํากับ ติดตามใหโรงเรียนเครือขาย ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 

3. ดานการบริหาร
บุคคล 
 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน 
 1.1 กรณีท่ี 1 โรงเรียนเครือขาย ไมมีผูอํานวยการโรงเรียน
และครู  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
แตงต้ังใหผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไปรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเครือขายอีกหนึ่งตําแหนง 
      กรณีท่ี 2 โรงเรียนเครือขาย มีผูอํานวยการโรงเรียน ให
ผูอํานวยการโรงเรียนท้ังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
เครือขาย บริหารรวมกันโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามความสามารถ หรือตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การแบง
ความรับผิดชอบตองเกิดจากขอตกลงรวมกันจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลง 
 1.2 ผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ
ผูอํานวยการโรงเรียนเครือขาย ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรวมกัน
กําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบสําหรับครูผูสอนและ
บุคลากรสนับสนุนการสอนท้ังในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ
โรงเรียนเครือขาย ในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอืน่ ๆ 

1.กลุมบริหารงาน
บุคคล 
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ท้ังนี้ นับจนถึงประกาศเลิกสถานศึกษา 
 1.3 กรณีท่ีผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย มีความ
ประสงคจะเปล่ียนตําแหนงเปนตําแหนงอื่นๆ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ (กศจ.) ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

1.4  กรณีท่ีผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย ยื่น 
คํารองขอยายภายในเขตหรือการยายขามเขตภายในจังหวัดเดียวกัน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ (กศจ.) 
พิจารณาเปนพิเศษ 
2. ครูผูสอน 

2.1 ในระยะแรก ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขาย ใหไป 
ชวยราชการในโรงเรียนหลักกอนโดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
 2.2 ครูผูสอนโรงเรียนเครือขาย ท่ีประสงคจะขอยายไปยัง
โรงเรียนอืน่ท่ีมีครูตํ่ากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหไดรับการ
พิจารณายายไดทันที เพื่อประโยชนของทางราชการดวยวิธีการยาย
หรือการตัดโอนตําแหนง 
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน เชน ลูกจาง พนักงานราชการ 
พนักงานธุรการ ครูอัตราจาง หรือพนักงานบริการอื่น ๆ จาก
โรงเรียนเครือขาย ใหมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
4. ในระยะเริ่มแรกกอนมีการประกาศเลิกหรือรวมโรงเรียน ให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของแตละโรงเรียน ยังคง
สถานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนนั้นๆ
อยู ใหคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังของโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือขาย รวมกันในการจัด
การศึกษาท่ีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จนกวาจะมีการประกาศเลิก
โรงเรียนเครือขาย แลวใหเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานคณะใหม ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้ ใหครอบคลุมและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
5. กรณีท่ีมีการเรียนรวมโรงเรียน สามารถรวมกันบริหารจัดการจน
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดําเนินการพิจารณาสราง 
ขวัญกําลังใจ เชน การใหเกียรติบัตรยกยองชมเชย หรือพิจารณา
ความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีการ
บริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone  
ใหเต็มตามเกณฑท่ีทางราชการกําหนดกอน แลวจึงสรรหาให
โรงเรียนอืน่ท่ีขาดครูตามเกณฑท่ีทางราชการกําหนดเปนลําดับตอไป 
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โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
7. การบริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจาง
ช่ัวคราว ตามลําดับ ใหกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน 
Stand Alone โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนของครูตองครบ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาเอก และมีครูครบช้ันหองเปนลําดับตอไป 
แลวจึงสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจางช่ัวคราวดังกลาวนี้ใหกับ
โรงเรียนอืน่เปนลําดับตอไป 

4. ดานวิชาการ 1. การพัฒนาหลักสูตร 
 1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 
เขต 1 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone โดยมี
หนาท่ี  
            1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตร วิเคราะห
สภาพแวดลอม บริบทของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน 
Stand Alone และโรงเรียนเครือขาย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  
            2.) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับบริบท สภาพแวดลอมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน 
Stand Alone และโรงเรยีนเครือขาย ท้ังนี้ ใหดําเนินการไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน / 
โรงเรียน Stand Alone  
 1.2 ครูนําหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู
รวมกัน 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 2.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู
ความสามารถของนักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมี
คุณภาพ 
 2.2 พัฒนาครูใหตรงกับภาระงานท่ีไดรับหมอบหมาย 
 2.3 การนิเทศ ติดตาม กํากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. งานวัดผลประเมินผล กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรยีน Stand Alone 
และโรงเรียนเครือขาย รวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดใหเปนระเบียบ
วาดวยการวัดและประเมินผลเดียวกัน และใหใชระเบียบวัดและ
ประเมินผลรวมกัน 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ 
โรงเรียน Stand Alone  และโรงเรียนเครือขาย รวมกันจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพภายในรวมกัน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
5. งานส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.1 โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือขาย นําเอกสาร 
วารสารหนังสือหองสมุดในโรงเรียนเครือขายมาจัดไวท่ีโรงเรียน

1.กลุมนโยบายและ
แผน 

2.กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3.กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 
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คุณภาพ เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
 5.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 
เขต 1 มีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิต จัดหา
และใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การกํากับ ติดตาม 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมี
หนาท่ี  
              1.1 กํากบั ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
               1.2 รายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน / โรงเรียน Stand Alone ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยให
รายงานผลตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. กําหนดระยะเวลาในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามแบบรายงาน
ใหเปนไปตามระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส 
3. การวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/ โรงเรียน Stand  Alone โดยวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการ
ดําเนินงาน กิจกรรมในแตละดานตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 1.กลุมนโยบายและ
แผน 

2.กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3.กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา 
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

ติดตาม กํากบั นิเทศ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

-- กําหนดพ้ืนท่ีบริการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน/Stand alone 

- ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล เสนอ 

สพฐ. ขอสนับสนุนงบประมาณ 

- จัดทําแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพชุมชน/Stand alone 

จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน

และดําเนินการบริหารจัดการ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

- สรางความตระหนัก การรับรูใหผูมีสวนได

สวนเสียรับทราบนโยบาย 

- สงเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณภาพชุมชน/Stand alone 

ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน 

กํากับ ตดิตาม ใหโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชนดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

จัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2550 

สพป.อต.1 

สพฐ. 
แตงตั้งคณะกรรมการบรูณา

การศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กําหนดนโยบาย กรอบ การจัดทํา

แนวทางดําเนินงานโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน (Stand Alone) 

คณะกรรมการฯ  ลงพื้นท่ี

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/

Stand alone และจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สงเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการและทรัพยากรให สพท. 

ติดตาม กํากบั นิเทศ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

- จัดทําคําของบประมาณ 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดําเนินการบริหารจัดการ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- สรางความตระหนัก การรบัรูใหผูมี

สวนไดสวนเสียรับทราบนโยบาย 

- ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

ดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การจัดตั้งรวม หรือเลิก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2550 

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 

โรงเรียน

คุณภาพ

ชุมชน/

โรงเรียน

Stand 

alone 



 

สวนท่ี 3 
เงื่อนไขความสําเร็จ 

         รูปแบบการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน stand Alone ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ท่ีจะมีการพัฒนาข้ึน เปนการอธิบายความสัมพันธของ
องคประกอบตาง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ Stand Alone ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถประยุกตใหเหมาะสมกับศักยภาพและความพรอมของโรงเรียนตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไข
ในการนํารูปแบบไปใช ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/  
โรงเรียน Stand Alone ตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีตองมีความ
มุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone อยางแทจริง 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตอง 
สรางความเช่ือถือศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

3. ผูมีสวนเกี่ยวของตองปฏิบัติจริงตามกระบวนการ และบทบาทอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัย 
การนิเทศกํากับติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone
อยางตอเนื่อง 

4. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตองกระจายอํานาจการบริหารงานแกครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน และโรงเรียนเครือขาย ไดมีสวนรวมในการวางแผน ปฏิบัติและตัดสินใจ
อยางแทจริง 

5. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตองสงเสริมใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียมี 
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี และสงเสริมใหชุมชนเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักรวมกันในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตองมีการบริหารจัดการท่ีดี บริหารจัด 
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส เปนธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถวงดุล  เกิดความ
คุมคาในการบริหารจัดการ  เพื่อสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone จะตอง 
ไดรับการพัฒนาหรือใหความรูตามมาตรฐานตัวช้ีวัด เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความรูและความเขาใจรวมกัน 

8. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตอง 
คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเต็ม
ความสามารถ และใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
  9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตองมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การติดตามผล
ในพื้นท่ีเชิงประจักษ มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

10. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตองมี 
ระบบการส่ือสารและการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานและสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 
     11. ปจจัยสําคัญของการผูปกครองในการเลือกสงบุตรหลานไปเรียนรวม คือการบริการ
จัดการรถรับสงนักเรียนท่ีดี 
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รายช่ือโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน  

  ลําดับท่ี 1 : โรงเรียนวัดพระฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 2 : โรงเรียนบานในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

  ลําดับท่ี 3 : โรงเรียนชุมชนบานวังหิน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 4 : โรงเรียนวังโปงดํารงวิทย อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ 

  ลําดับท่ี 5 : โรงเรียนวัดน้ําใส อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

รายช่ือโรงเรยีน Stand Alone  

ลําดับท่ี 1 : โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 2 : โรงเรียนบานขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับท่ี 3 : โรงเรียนนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
นายชัชชัย ทับทิมออน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
นายปกิจพจน กมลวรเดช  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
นายอาคม สีพิมพสอ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
นายวัลลภ วิบูลยกูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม 
นายธิติวุฒิ มังคลาด ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
นางสาวพิชญณัฏฐ คณารักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางวัชรา คําภู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางจันทรธิรา วงษวรรณา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 
ออกแบบและจัดทํารูปเลม 
นายสมบูรณ วันยะนาพร บุคลากรสนบัสนุน DLICT 
นายพิชัยณรงค ศุภอนันต นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
 

 

 

 

 

 

 
 


	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ำลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
	รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน stand Alone ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่จะมีการพัฒนาขึ้น เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ Stand Alone ได้อย่างมีปร...
	1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
	โรงเรียน Stand Alone ต้องมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone อย่างแท้จริง
	2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ต้อง
	สร้างความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
	3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติจริงตามกระบวนการ และบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัย
	การนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Aloneอย่างต่อเนื่อง
	4. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ต้องกระจายอำนาจการบริหารงานแก่ครู
	บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติและตัดสินใจอย่างแท้จริง
	5. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ต้องส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
	ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
	6. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี บริหารจัด
	การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุล  เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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