
โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



11 สถานการณ์ปัจจุบันจำนวนเด็กนักเรียนลดลง

3

2

4

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 

มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ขาดโอกาสทางการศึกษา

ความเป็นมา : โรงเรียนคุณภาพของชุมชน



11 อัตราการเเข่งขันสูงของโรงเรียนในจังหวัด

3

2

4

นักเรียนเกินอัตราต่อห้องเรียน

พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมชนบท

ความเป็นมา : โรงเรียนดีสี่มุมเมือง



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  ปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

แบ่งโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

จำนวน 77 จังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จำนวน 183 เขต

รร.คุณภาพของชุมชน รร.ดีสี1มุมเมือง

“โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” "โรงเรียนดีสี่มุมเมือง”



โรงเรียนขนาดเล็ก

-จำนวนนักเรียนน้อย

-ครูไม่ครบชั้น

-ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก

-ครูรับภาระงานอื่น

-หลักสูตรและแผนการเรีียนรู้มี

ข้อจำกัด

-สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

จำกัดและไม่มีประสิทธิภาพ

-ขาดแคลนงบประมาณ



แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจําจังหวัด

แนวทางที่ 2
การเพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียน
สําหรับโรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
(ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง)

แนวทางที่ 3
พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

แนวทางที่ 1
การควบรวม
เพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน



1. ภูมิศาสตร์ ทำเลที่ตั้งเหมาะสม สร้างสิ่งปลูกสร้างได้ 

2. มคีวามพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 

3. การคมนาคม เดินทางสะดวก

4. มีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเป็นโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน

5. ระยะทางระหว่างโรงเรียนคุณภาพถึงโรงเรียนเครือข่ายไม่ไกล

ด้านกายภาพ

แนวทางการคัดเลือก

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 



ผังสถานศึกษาสังกัด  สพฐ. จังหวัดภูเก็ต

สถานศึกษาอาชีวะ

รร.เอกชน

อื่น ๆ



กลุ่มตําบลป่าคลอก



รร.บ้านพารา
16.5 ไร่ นร. 219 คน
ครู 13 คน

รร.บ้านอ่าวปอ
11 ไร่ นร. 147 คน
ครู 10 คน

รร.บ้านบางโรง
5.2 ไร่ นร. 193 คน
ครู 8 คน

รร.บ้านป่าคลอก
24 ไร่ นร. 262 คน
ครู 12 คน

รร.วีรสตรีอนุสรณ์
32 ไร่ นร. 170 คน
ครู 18 คน

รร.สิทธิ์สุนทรบํารุง
7 ไร่ นร. 228 คน
ครู 10 คน

1

2

3

4

5

โรงเรียนบ้านป่าคลอก 

โรงเรียนบ้านบางโรง 

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 

โรงเรียนบ้านพารา

โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เดินทาง 0 กิโลเมตร

เดินทาง 3.4 กิโลเมตร

เดินทาง 5.6 กิโลเมตร

เดินทาง 1.4 กิโลเมตร

เดินทาง 6.4 กิโลเมตร

โรงเรียนเครือข่าย 

โรงเรียนเครือข่าย 

โรงเรียนเครือข่าย 

โรงเรียนเครือข่าย 

การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตําบลป่าคลอก

มีโรงเรียน เครือข่าย จำนวน 4 โรง

เดินทางถึงกันด้วยรถยนต์บนทางหลวงชนบท พื้นที่ราบ

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (คน)โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สถานศึกษาในสังกัด สพป. ภูเก็ต



อาคารพักครู
(รร.บ้านพารา)

แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(รร.บ้านอ่าวปอ)

สถานที่จัดการประชุม/สัมมนา
(รร.บ้านบางโรง)

รร.บ้านป่าคลอก
24 ไร่ นร. 1,049 คน
ครู 58 คน

รร.วีรสตรีอนุสรณ์
32 ไร่ นร. 170 คน
ครู 18 คน

ยกเลิกการเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา
(รร.สิทธิ์สุนทรบํารุง)

1

2

3

4

5

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สถานที่จัดการประชุม/สัมมนา

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อาคารบ้านพักครู

ยกเลิกการเช่าพื้นที่

โรงเรียนบ้านป่าคลอก 

เดินทาง 0 กิโลเมตร

เดินทาง 3.4 กิโลเมตร

เดินทาง 5.6 กิโลเมตร

เดินทาง 1.4 กิโลเมตร

เดินทาง 6.4 กิโลเมตร

โรงเรียนบ้านบางโรง 

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 

โรงเรียนบ้านพารา 

โรงเรียนสิทธิส์ุนทรบำรุง

การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตําบลป่าคลอก

แนวทางจัดการพื้นที่ของโรงเรียนหลัง

ไม่ไดจ้ัดการเรียนการสอน จำนวน 4 แห่ง

จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนครู (คน) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (คน)โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สถานศึกษาในสังกัด สพป. ภูเก็ต



1

1

7
5

2
4

4

8
6

1

2
3

4

5

6
7

8

อาคารเรียนอนุบาล 3 

อาคารอเนกประสงค์

3

อาคารสระว่ายน้ำ

อาคารเรียน 212ล.

สนามกีฬาอเนกประสงค์

สนามฟุตบอล

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

หอพักนักเรียน

งบประมาณ 70 ลา้นบาท

การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตําบลป่าคลอก  “โรงเรียนบ้านป่าคลอก” 



ระดับก่อนประถม จำนวนนักเรียน 126 คน   

1:30  จำนวน 5 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 923 คน 

1:40  จำนวน 24 ห้องเรียน

รวมจำนวนนักเรียน 1,049 คน

จำนวน 16 ห้อง 

29 ห้องเรียนเรียนพิเศษ

ควรมีห้องเรียน

รวม 45 ห้องเรียน (212ล.)

การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตําบลป่าคลอก





โรงเรียนบ้านป่าคลอก

เดิม บริหารจัดการใหม่

เนื้อที่ 24 ไร่

มีอาคารเรียน 7 หลัง (ชำรุด 5 หลัง)

อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

บ้านพักครู 3 หลัง

ส้วม 4 หลัง

สนามเด็กเล่น 1 จุด

สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1 จุด

1.อาคารเรียนอนุบาล 3 ห้องเรียน มูลค่า 4.5 ล้านบาท

2.อาคารอนกประสงค์ โรงอาหาร+ หอประชุม มูลค่า 15 ล้านบาท
3.อาคารสระว่ายน้ำ มูลค่า 15 ล้านบาท

4.อาคารเรียน 212ล/57 มูลค่า 18 ล้านบาท

5.สนามกีฬอนกประสงค์กลางแจ้ง มูลค่า 1.3 ล้านบาท

6.สนามฟุตบอลมาตรฐาน มูลค่า 1 ล้านบาท

7.หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ มูลค่า 3 ล้านบาท
8.โรงฝึกงาน 204 มูลค่า 6 ล้านบาท

9.หอพักนักเรียนประมาณ 100 คน มูลค่า 8 ล้านบาท

10.บ้านพักครูและบุคลากร (ปรับปรุงที่ โรงเรียนบ้านพารา)

11.งานระบบสาธารณุปโภคทั้งหมดของโรงเรียนที่จำเป็นคิดเป็นมูลค่า10% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 

ประกอบไปด้วย- งานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟ ฯลฯ- งานระบบสุขาภิบาล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประปาและที่กักเก็บน้ำรางระบายน้ำ- งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการสันทนาการและ

การเรียนรู้

**หมายหตุ ตำแหน่งที่เป็นเส้นประเป็นแนวอาคารเดิมของโรงเรียน

งบประมาณ 70 ลา้นบาท



เดิม บริหารจัดการใหม่

มีเน้ือท่ ี16 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ 

มีอาคารเรียน 3 หลัง 

อาคารประกอบ 3 หลัง 

บ้านพักครู 1 หลัง 

สนามกีฬาอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงเป็นบ้านพักครู 20 ห้อง

เดิม บริการจัดการใหม่

อาคารบ้านพักครู โรงเรียนบ้านบ้านพารา



จาํนวนนักเรียน

2563 2564 2565
170 230 378

จาํนวนนักเรียน

2563 2564 2565
457 578 784

จาํนวนนักเรียน

2563 2564 2565
1,016 1,220 1,435

จาํนวนนักเรียน

2563 2564 2565
1,807 2,012 2,300

โรงเรียนดีสี่มุมเมือง
รร.เมืองถลาง

รร.วีรสตรีอนุสรณ์รร.เชิงทะเลวิทยาคม

รร.กระทู้วิทยา



การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
“โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์” 

1

2
3

4
5

6

อาคารเรียน 212ล./57

อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร-หอประชุม

6

อาคารสระว่ายน้ำ

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

สนามกีฬาอเนกประสงค์

สนามฟุตบอล

งบประมาณ 60 ลา้นบาท

4

5

2
3

1





โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

เดิม บริหารจัดการใหม่

เนื้อที่ 32 ไร่

เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 

มีอาคารเรียน 2 หลัง 

อาคารประกอบ (โรงอาหาร) 1 หลัง 

1.อาคารเรียน 212ล/57 มูลค่า 18 ล้านบาท

2.อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร+ หอประชุม มูลค่า 15 ล้านบาท

3.อาคารสระว่ายน้ำ มูลค่า 15 ล้านบาท

4.หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ มูลค่า 3 ล้านบาท

5.สนามกีฬอเนกประสงค์กลางแจ้ง มูลค่า 1.3 ล้านบาท

6.สนามฟุตบอลมาตรฐาน มูลค่า 1 ล้านบาท

7. งานระบบสาธารณปโภคทั้งหมดของโรงเรียนที่จำเป็นคิดเป็นมูลค่า10% ของมูลค่า

โครงการทั้งหมด 

ประกอบไปด้วย- งานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟ ฯลฯ- งาน

ระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประปาและที่กักเก็บน้ำรางระบายน้ำ- งานปรับปรุง

ภูมิทัศน์เพื่อการสันทนาการและการเรียนรู้

**หมายเหตุ ตำแหน่งที่เป็นส้นประเป็นแนวอาคารเดิมของโรงเรียน

งบประมาณ 60 ลา้นบาท



กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละระดับ



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัปดาห์ 1

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน : โรงเรียนดีสี่มุมเมือง

2563 2564

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4

ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน

และเตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมการ

จัดทำแผนผังข้อมูลรร.ใน สพท.

ส่ง สพฐ.ภายใน 15 ธ.ค.63

จัดทำรูปแบบ (Model) 

หารือ C10/C9 ตัวแทนส่วนกลาง

ประจำจังหวัด 

นำเสนอ อกคศจ. กศจ.

ภายใน 20 ธ.ค.63
สรุปรูปแบบ (Model)

ลงพื้นที่หาความเป็นไปได้

ร่วมจัดทำแผนของบประมาณ

ส่ง สพฐ.ภายใน 29 ธ.ค.63

เสนอเข้า

ครม.


