คํานํา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักวาโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ําลง สงผลตอคุณภาพนักเรียน
และประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารจั ดการ สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานจึ ง มีแ นวทางการ
ดํ า เนิ น งาน “โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน” โดยคั ด เลื อ กโรงเรี ย นหลั ก ของชุ ม ชน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอม มีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนขนาด
ใหญ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือขาย 1 ตอ 7 หรือ 1 ตอ 8 หรือในอัตราสวนที่มากที่สุดที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการไดใหมีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนใหเปนศูนยกลางเรียนรู เพื่อใหผูปกครอง
ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน Stand Alone ใหสามารถบริหาร
จัดการไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อใหการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต ถ เขต 1
ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรีย น Stand Alone ของโรงเรีย นในสัง กัด บรรลุต าม
วัต ถุป ระสงคข องนโยบายดัง กลา ว จึง ไดจัด ทํ า แผนขับ เคลื่อ นการดํา เนิน งานโรงเรีย นคุณ ภาพของ
ชุมชน/โรงเรียน Stand Alone นี้ขึ้น เพื่อ เปน กรอบทิศ ทางในการขับ เคลื่อ นนโยบายโรงเรีย นคุณ ภาพ
ของชุม ชน/โรงเรีย น Stand Alone ไปสูก ารปฏิบัติอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ล และ
ขอขอบคุณ ความรว มมือ จากผูมีสว นเกี่ย วขอ งทุก ฝา ย ที่รว มกัน ผลัก ดัน การจัด ทํา แผนขับ เคลื่อ นการ
ดํ า เนิน งานโรงเรีย นคุณ ภาพของชุม ชน/โรงเรีย น Stand Alone สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 นี้จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
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สวนที่ 1

ขอมูลพื้นฐาน (โรงเรียนเขาแผนปงบประมาณ 2565)
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
2. โรงเรียน Stand Alone
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สวนที่ 2

แผนขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
โรงเรียน Stand Alone

8

สวนที่ 3 เงื่อนไขความสําเร็จ
ภาคผนวก
- แผนที่โรงเรียน
- รายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- รายชื่อโรงเรียน Stand Alone
คณะผูจัดทํา

15

สวนที่ 1

ขอมูลพื้นฐาน (โรงเรียนเขาแผนปงบประมาณ 2565)
ความเปนมาของปญหา
จากนโยบายการปฏิ รู ปการศึ ก ษาของรั ฐบาล ภายใตก ารขั บ เคลื่ อนของรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มี แ นวความคิ ด “ปลดล็ อ ก ปรั บ เปลี่ ย น เป ด กว า ง” เพื่ อ ให ก ารทํ า งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัวใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง และสามารถนําพาใหประเทศ
ไทย ไปตอหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ประกอบกับ การสนับสนุนขอมูลผลการประชุมองคการ
ยูเนสโก ไดระบุถึง เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ไมทิ้งใครไวขางหลัง ดวยหลักสูตรที่ยืดหยุน
วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนดานการศึกษาอยางเปนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
โดยหนึ่ ง ในนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นการศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ กําลังดําเนินการคือ การ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน
ขณะเดียวกัน ขอมูลดานประชากรในปจจุบัน พบวา อัตราการเกิดของเด็กมีจํานวนลดลง สอดรับการรายงาน
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ เมื่อป 2558 ระบุวาเกือบทศวรรษที่ผานมา ระบบ
การศึกษาไทยตองประสบปญหาในการพัฒนาเชิงคุณภาพ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทีดีอารไอ ไดนําเสนอ คือ การ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาว คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนงาน
การควบรวมโรงเรียน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดชี้แจงแนวทางการควบรวมโรงเรียนตอสภา
ผูแทนราษฎรวายึดหลักการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
จัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยตองมีการจัดทําแผนและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะประหยัดเงินไดปละไมต่ํากวา 4,000 ลาน
บาท และนําเงินดังกลาว ไปใชเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนที่ตรงจุด
อยางไรก็ตามอาจจะมีโรงเรียนบางแหงที่ไมสามารถควบรวมหรือเลิกสถานศึกษาได เนื่องจาก
ขาดโรงเรียนคุณภาพรองรับในพื้น ที่ใกลเคียง เมื่อการประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว
ประเทศที่จังหวัดสมุทรสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาทุกเขตเห็นความสําคัญ เราจะปลอยใหนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไมไ ดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพที่เ ทาเทียมไมไ ด อย าคิด ถึง คนสําคั ญ ที่อ ยูในชุมชน ครู ผูบ ริหาร นอ ยกว านัก เรียน ตอ งควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ยกเวนโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone, โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักการทํา
โรงเรียนขนาดเล็กใหเปนโรงเรียนขนาดใหญ ควบรวมโรงเรียน 1 ตอ 7 หรือ 1 ตอ 8 หรือตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ เพื่อใหโรงเรียนขนาดใหญมากขึ้น และเปดโอกาสใหมีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพิ่ม
โอกาสใหนั กเรีย นมีทางเลือ กโรงเรียนคุณภาพในลั กษณะ “โรงเรี ยนดีสี่ มุมเมื อง” เพื่อลดการแขง ขั นเข า
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัดหรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ
บุ ค ลากร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให มี ค วามพร อ ม เพื่ อ ให ผู ป กครอง และชุ ม ชน เกิ ด การยอมรั บ ในการ
เปลี่ยนแปลง
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นิยามศัพท
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส
พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตรที่มีความพรอมและเหมาะสม มีโรงเรียนเครือขายโดยรอบ สามารถนํา
นักเรียนมารวม เพื่อยกระดับคุณภาพใหเกิดความมั่นใจตอชุมชนและผูปกครอง
โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง
บนเกาะ หรือคมนาคมไมสะดวก ทําใหนักเรียนไมสามารถมาเรียนในโรงเรียนอืน่ ได
โรงเรียนเครือขาย หมายถึง โรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

บทบาทหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
1. สรางความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับความทาทายที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรวมของโรงเรียน
ขนาดเล็กรวมกัน ดังนี้
1.1 วิเคราะหความตองการ จําเปน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone ที่
สอดคลองกับความทาทายที่เปนอุปสรรคในพื้นที่
1.2 เสนอแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ดําเนินการ กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาธารณชน
2. สื่อสาร นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone ตลอดแนว เพื่อ
สรางเปาหมายเดียวกัน ดังนี้
2.1 สื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย รับทราบเกี่ยวกับความทาทายที่
เปนอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone
2.2 กําหนดผูรับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน/โรงเรียน stand Alone
2.3 สงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand
Alone
3. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และจัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand
Alone สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ดําเนินการตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็ก
5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแกไขในระยะตอไป
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การบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอุตรดิตถ เขต 1 มีโรงเรี ยนที่เขารวมการบู รณาการดาน
การศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 8 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จํานวน 5 แหง
ลําดับที่ 1 : โรงเรียนวัดพระฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 2 : โรงเรียนบานในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 3 : โรงเรียนชุมชนบานวังหิน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 4 : โรงเรียนวังโปงดํารงวิทย อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 5 : โรงเรียนวัดน้ําใส อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
2. โรงเรียน Stand Alone จํานวน 3 แหง
ลําดับที่ 1 : โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 2 : โรงเรียนบานขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 3 : โรงเรียนนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

โรงเรียนเสนอดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนวัดพระฝาง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลผาจุก อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมูบาน คือ หมูที่ 3 และ หมูที่ 4 ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
มีขนาดพื้น ที่ 2 ไร 2 งาน ลักษณะของพื้นที่ เปน พื้นที่ราบ จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา 19 คน
จํานวนนักเรียน 152 คน
ปจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง ที่ยังมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. โรงเรียนบานบอพระ ระยะหาง 12.2 กิโลเมตร
2. โรงเรียนบานหาดเสือเตน ระยะหาง 6.5 กิโลเมตร
3. โรงเรียนบานหัวหาด ระยะหาง 9.8 กิโลเมตร
4. โรงเรียนวัดวังยาง ระยะหาง 5.4 กิโลเมตร
5. โรงเรียนวัดคลองนาพง ระยะหาง 11.4 กิโลเมตร
6. โรงเรียนวัดคุงยาง ระยะหาง 7.7 กิโลเมตร

4
เหตุผล
1. เปนโรงเรียนที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ และดานชุมชนแหงการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูที่เปนประวัติศาสตร ที่สําคัญของประเทศไทย
2. เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก
ผูปกครองและชุมชน
3. เปนโรงเรียนที่มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนทั้งโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือขาย สวนใหญ
เปนผูบริหารพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
4. เปนโรงเรียนที่มีโรงเรียนเครือขายทั้ง 6 โรงเรียนที่เขมแข็งรวมมือขับเคลื่อนการศึกษา
และโรงเรียนเครือขายอยูในพื้นที่เหมาะสมและใกลเคียงกับโรงเรียนหลัก 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 ที่นั่ง 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 ที่/49 จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 400,200 บาท
8. หองน้ําหองสวม นักเรียนชาย 4 ที่/49 จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 530,200 บาท
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4x97 เมตร งบประมาณ 235,400 บาท

5

6
2. โรงเรียน Stand Alone
โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษา
ตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู 36 หมู 8 ตําบลบอทอง
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ มีขนาดพื้นที่ 43 ไร 3 งาน 29 ตารางวา ลักษณะของพื้นที่ เปนพื้นที่
ราบ จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน จํานวนนักเรียน 113 คน
ปจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง ที่ยังมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. โรงเรียนบานแสนขัน ระยะหาง 9.9 กิโลเมตร
2. โรงเรียนบานรองลึก ระยะหาง 12.6 กิโลเมตร
3. โรงเรียนบานปางหมิ่น ระยะหาง 11.3 กิโลเมตร
4. โรงเรียนบานน้ําลอก ระยะหาง 16. กิโลเมตร
เหตุผล
1. เปนโรงเรียนในพื้นที่หางไกล ตั้งอยูบนพื้นที่ภูเขา ไมมีรถประจําทาง เดินทางไปเรียนนอก
พื้นที่ไดยากลําบาก
2. สภาพเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนคอนขางยากจน ผูปกครองไปทํางานตางจังหวัด
ทิ้งบุตรหลานใหอยูในความดูแลของปู ยา ตา ยาย จึงไมสามารถสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนนอกพื้นที่ที่มี
คุณภาพได
3. อดีตเคยเปนพื้นที่สมรภูมิการสูรบของผูที่มีความขัดแยงทางความคิด
4. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหแกเด็กในชุมชนได
5. มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
6. มีชุมชนและองคกรเครือขายความรวมมือเขมแข็ง ใหความรวมมือ ชวยเหลือในดานการ
จัดการศึกษา
7. มีแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตร เชิงวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางภูมิปญญาทองถิ่น
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 ที่นั่ง 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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สวนที่ 2

แผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ไดกําหนดนโยบายบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand Alone เพื่อรองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
ใกลเคียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน stand
Alone ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานบริหารบุคลากร
4. ดานวิชาการ
5. การกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
เปาหมายการดําเนินงาน
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต
1 จํานวน 5 แหง
2. โรงเรียน Stand Alone สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
จํานวน 3 แหง
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2565 -2567
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แนวทางการดําเนินงาน
ดาน
1. ดานการบริหาร
จัดการ

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
กําหนดพื้นที่บริการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand
Alone
1.2 ตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน
Stand Alone เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอสนับสนุนงบประมาณ
1.3 แจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน
Stand Alone ทราบ และดําเนินการ
1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
รวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สรางความตระหนัก การับรู
สื่อสาร ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบนโยบายแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน
1.5 นิเทศ ติดตาม กํากับ การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย และ
รายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

2. ดานงบประมาณ 2.1 การจัดสรรงบประมาณดําเนินงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพ
( การเงิน พัสดุ ที่ตั้ง ภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone
1) คาเดินทางของนักเรียนไปเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพของ
อาคารสถานที่ และ
ชุมชน
ทรัพยสินอื่น ๆ )
2) งบอุดหนุนใหโรงเรียนดําเนินการตามแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2.2 หลักเกณฑเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
จัดการคาเดินทางของนักเรียนไปเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
โรงเรียน Stand Alone
1) จัดสรรใหนักเรียนทุกคนที่เดินทางไปเรียนรวมกับ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
2) นักเรียนที่เขาใหมในปการศึกษาตอๆ มา ที่มีอายุ
เขาเกณฑระดับปฐมวัยและเขาเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และมีชื่อ
ในทะเบียนบานในเขตบริการของโรงเรียนมารวม ใหไดรับคาพาหนะ
จนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (การศึกษา
ภาคบังคับ)
3) จัดสรรงบประมาณคาพาหนะนักเรียนตามระยะทางจาก
โรงเรียนเครือขาย ถึงโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยจัดสรรตาม
ระยะทางที่กําหนด ดังนี้
- ระยะทางไมเกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทตอวัน
- ระยะทาง 3-10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 บาทตอวัน

ผูรับผิดชอบ
1.กลุมนโยบายและ
แผน
2.กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา

1.กลุมนโยบายและ
แผน
2.กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย
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3. ดานการบริหาร
บุคคล

- ระยะทางมากกวา 10 กิโลเมตร อัตราคนละ20บาทตอวัน
2.3 การจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาคาร สถานที่ ของ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone
1) โรงเรียนจัดทําคําของบประมาณสําหรับการพัฒนา
อาคาร สถานที่ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 (ตามแบบคําขอที่กําหนด)
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตอง
จัดทําคําของบประมาณในภาพรวม เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนาอาคาร สถานที่ โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 และ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone บริหารจัดการ
งบประมาณใหเปนไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/หลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต
1 กํากับ ติดตามใหโรงเรียนดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทราบ
2.4 การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่ และทรัพยสิน
อื่นๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
กํากับ ติดตามใหโรงเรียนเครือขาย ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550
1. ผูอํานวยการโรงเรียน
1.กลุมบริหารงาน
1.1 กรณีที่ 1 โรงเรียนเครือขาย ไมมีผูอํานวยการโรงเรียน บุคคล
และครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
แตงตั้งใหผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไปรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเครือขายอีกหนึ่งตําแหนง
กรณีที่ 2 โรงเรียนเครือขาย มีผูอํานวยการโรงเรียน ให
ผูอํานวยการโรงเรียนทั้งโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
เครือขาย บริหารรวมกันโดยกําหนดบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบตามความสามารถ หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การแบง
ความรับผิดชอบตองเกิดจากขอตกลงรวมกันจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
1.2 ผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ
ผูอํานวยการโรงเรียนเครือขาย ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรวมกัน
กําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบสําหรับครูผูสอนและ
บุคลากรสนับสนุนการสอนทั้งในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ
โรงเรียนเครือขาย ในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานอืน่ ๆ

ทั้งนี้ นับจนถึงประกาศเลิกสถานศึกษา
1.3 กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย มีความ
ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนงอื่นๆ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ (กศจ.) ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
1.4 กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือขาย ยื่น
คํารองขอยายภายในเขตหรือการยายขามเขตภายในจังหวัดเดียวกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ (กศจ.)
พิจารณาเปนพิเศษ
2. ครูผูสอน
2.1 ในระยะแรก ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขาย ใหไป
ชวยราชการในโรงเรียนหลักกอนโดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
2.2 ครูผูสอนโรงเรียนเครือขาย ที่ประสงคจะขอยายไปยัง
โรงเรียนอืน่ ที่มีครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหไดรับการ
พิจารณายายไดทันที เพื่อประโยชนของทางราชการดวยวิธีการยาย
หรือการตัดโอนตําแหนง
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน เชน ลูกจาง พนักงานราชการ
พนักงานธุรการ ครูอัตราจาง หรือพนักงานบริการอื่น ๆ จาก
โรงเรียนเครือขาย ใหมาปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
4. ในระยะเริ่มแรกกอนมีการประกาศเลิกหรือรวมโรงเรียน ให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละโรงเรียน ยังคง
สถานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนั้นๆ
อยู ใหคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือขาย รวมกันในการจัด
การศึกษาที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จนกวาจะมีการประกาศเลิก
โรงเรียนเครือขาย แลวใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานคณะใหม ตามหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ ใหครอบคลุมและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
5. กรณีที่มีการเรียนรวมโรงเรียน สามารถรวมกันบริหารจัดการจน
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดําเนินการพิจารณาสราง
ขวัญกําลังใจ เชน การใหเกียรติบัตรยกยองชมเชย หรือพิจารณา
ความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 มีการ
บริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone
ใหเต็มตามเกณฑที่ทางราชการกําหนดกอน แลวจึงสรรหาให
โรงเรียนอืน่ ที่ขาดครูตามเกณฑที่ทางราชการกําหนดเปนลําดับตอไป
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4. ดานวิชาการ

โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
7. การบริหารอัตรากําลังโดยการสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราว ตามลําดับ ใหกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน
Stand Alone โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนของครูตองครบ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาเอก และมีครูครบชั้นหองเปนลําดับตอไป
แลวจึงสรรหาพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวดังกลาวนี้ใหกับ
โรงเรียนอืน่ เปนลําดับตอไป
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone โดยมี
หนาที่
1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตร วิเคราะห
สภาพแวดลอม บริบทของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน
Stand Alone และโรงเรียนเครือขาย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
เปาหมาย โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
2.) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบท สภาพแวดลอมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน
Stand Alone และโรงเรียนเครือขาย ทั้งนี้ ใหดําเนินการไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /
โรงเรียน Stand Alone
1.2 ครูนําหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู
รวมกัน
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
2.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู
ความสามารถของนักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมี
คุณภาพ
2.2 พัฒนาครูใหตรงกับภาระงานที่ไดรับหมอบหมาย
2.3 การนิเทศ ติดตาม กํากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. งานวัดผลประเมินผล กําหนดระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone
และโรงเรียนเครือขาย รวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดใหเปนระเบียบ
วาดวยการวัดและประเมินผลเดียวกัน และใหใชระเบียบวัดและ
ประเมินผลรวมกัน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนเครือขาย รวมกันจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพภายในรวมกัน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
5. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือขาย นําเอกสาร
วารสารหนังสือหองสมุดในโรงเรียนเครือขายมาจัดไวที่โรงเรียน
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1.กลุมนโยบายและ
แผน
2.กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา
3.กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

คุณภาพ เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสมเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 มีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิต จัดหา
และใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
5. การกํากับ ติดตาม 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
และรายงานผลการ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยมี
หนาที่
1.1 กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
1.2 รายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน / โรงเรียน Stand Alone ตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยให
รายงานผลตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กํ า หนดระยะเวลาในการกํ า กั บ ติ ด ตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับระยะเวลาที่เหมาะสม ตามแบบรายงาน
ใหเปนไปตามระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส
3. การวิเคราะหและสรุป ผลการดําเนิ นงานโรงเรี ยนคุณภาพของ
ชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone โดยวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการ
ดําเนินงาน กิจกรรมในแตละดานตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตลอดจนปญ หา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน

สพฐ.

สพป.อต.1

โรงเรียน
คุณภาพ
ชุมชน/
โรงเรียน
Stand
alone

กําหนดนโยบาย กรอบ การจัดทํา
แนวทางดําเนินงานโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน (Stand Alone)

แตงตั้งคณะกรรมการบูรณา
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

-- กําหนดพื้นที่บริการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน/Stand alone
- ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล เสนอ
สพฐ. ขอสนับสนุนงบประมาณ
- จัดทําแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพชุมชน/Stand alone

จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
และดําเนินการบริหารจัดการ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดําเนินการบริหารจัดการ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
Stand alone และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- สรางความตระหนัก การรับรูใหผูมีสวนได
สวนเสียรับทราบนโยบาย
- สงเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพชุมชน/Stand alone
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน

- สรางความตระหนัก การรับรูใหผูมี

สวนไดสวนเสียรับทราบนโยบาย
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

สงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการและทรัพยากรให สพท.

กํากับ ติดตาม ใหโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
จัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2550

ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดตั้งรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550

ติดตาม กํากับ นิเทศ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

ติดตาม กํากับ นิเทศ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ

สวนที่ 3

เงื่อนไขความสําเร็จ

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน stand Alone ของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุต รดิ ต ถ เขต 1 ที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น เป นการอธิ บายความสั มพั นธ ของ
องคประกอบตาง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ Stand Alone ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถประยุกตใหเหมาะสมกับศักยภาพและความพรอมของโรงเรียนตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ในการนํารูปแบบไปใช ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/
โรงเรียน Stand Alone ตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ตองมีความ
มุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone อยางแทจริง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตอง
สรางความเชื่อถือศรัทธาจากผูปกครอง 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 ตองสงเสริมใหผูที่มีสวนไดสวนเสียมี
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน าที่ ได อย างเต็ มที่ และส งเสริ มให ชุ มชนเห็ นความสําคั ญและเกิ ดความตระหนักร วมกั นในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตองมีการบริหารจัดการที่ดี บริหารจัด
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส เปนธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถวงดุล เกิดความ
คุมคาในการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ โรงเรียน Stand Alone จะตอง
ไดรับการพัฒนาหรือใหความรูตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความรูและความเขาใจรวมกัน
8. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน /โรงเรียน Stand Alone ตอง
คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเต็ม
ความสามารถ และใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การติดตามผล
ในพื้นที่เชิงประจักษ มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand Alone ตองมี
ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการเผยแพรผลงานและสรางความเขาใจที่ตรงกัน
11. ปจจัยสําคัญของการผูปกครองในการเลือกสงบุตรหลานไปเรียนรวม คือการบริการ
จัดการรถรับสงนักเรียนที่ดี

ภาคผนวก

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ลําดับที่ 1 : โรงเรียนวัดพระฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 2 : โรงเรียนบานในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 3 : โรงเรียนชุมชนบานวังหิน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 4 : โรงเรียนวังโปงดํารงวิทย อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 5 : โรงเรียนวัดน้ําใส อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

รายชื่อโรงเรียน Stand Alone
ลําดับที่ 1 : โรงเรียนบานวังเบน (ภูธรอุปถัมภ) อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 2 : โรงเรียนบานขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ลําดับที่ 3 : โรงเรียนนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายชัชชัย ทับทิมออน
นายปกิจพจน กมลวรเดช
นายอาคม สีพิมพสอ
นายวัลลภ วิบูลยกูล

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

รวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม
นายธิติวุฒิ มังคลาด
นางสาวพิชญณัฏฐ คณารักษ
นางวัชรา คําภู
นางจันทรธิรา วงษวรรณา

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบและจัดทํารูปเลม
นายสมบูรณ วันยะนาพร
นายพิชัยณรงค ศุภอนันต

บุคลากรสนับสนุน DLICT
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

