
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบริหารจัดการคุณภาพ

 โรงเรียนขนาดเล็ก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารล าดับที่  ๒๙ / ๒๕๕๙ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริม            
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับประชำกรวัยเรียนอย่ำงทั่วถึง เสมอภำคและมีคุณภำพ ในปี 2559 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก โดยใช้โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
เพ่ือให้โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่เครือข่ำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน มำเรียนรวม ณ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน ส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดโครงกำร  บริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร   

รำยงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กได้แสดงสำระส ำคัญของโครงกำร กำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำต่อไป  

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                   หน้ำ 
 

บทที่  ๑  สาระส าคัญของโครงการ        1 
         หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ           1    
        วัตถุประสงค์             1 
         เป้ำหมำย             2 

          กิจกรรมที่ส ำคัญ         2 
        ผลที่คำดว่ำจะได้รับ        2 

บทที่  ๒  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง         3 
  ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร       3 
  นโยบำย กระทรวงศึกษำธิกำร       4 
  นโยบำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)      8 
  กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 9 
  โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)       9 
  กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     10 
บทที่  3  การด าเนินงานของโครงการ           12 
             ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน           12 
             กิจกรรมส ำคัญ            14 
             งบประมำณ            15 
บทที่  4 ผลการด าเนินงาน                17 

   ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม        17 
   ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม       17 

บทที่  5  สรุปผลและข้อเสนอแนะ        19 
        สรุปผลกำรด ำเนินงำน        19 
        ปัญหำและอุปสรรค         19 
        ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไขปรับปรุง     20 
ภาคผนวก           21 
        โครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก     22 

       ก ำหนดกำร                  28 
       ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน       29 
       เอกสำรที่เกี่ยวข้อง         31 
       ใบงำนกำรประชุม         37 

               ภำพกิจกรรม         38            
        คณะผู้จัดท ำ         42 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
สาระส าคัญของโครงการ 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปี งบประมาณ 2559 จ านวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 5. ICT เพ่ือการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการโรงเรียน    ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ สอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มี
ครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะท าให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการก ากับดูแลส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้ก าหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลด
ความเลื่อมล้ าทางการศึกษา ในการด าเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพ้ืนที่   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 95 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 151 
โรงเรียน  นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการขั บเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาการ จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
๒. วัตถุประสงค ์ 

2.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564  

2.2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1.โรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 95 โรงเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  



๒ 
 

 3.2.โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 314 โรงเรียน มีเอกสารแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการ 

 
5. กิจกรรมท่ีส าคัญ  
 5.1. การจัดท าแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -
2564  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 5.2 ส่งเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -
2564 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.3 ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 5.4 น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.
2559   รางวลัดรีะดบัโซนเขตตรวจราชการ 17  
 5.5  สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบตัิ 
 5.6  เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 5.7  การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 
 5.8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจ และมีความพร้อม เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

บทท่ี  2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบการประเมิน การประกัน
คุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5. ICT เพ่ือ
การศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ 11 ข้อของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 2 ปี จะท าให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสามารถศึกษาได้จากยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้  

 
1. ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



๔ 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

 
 

2. นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ไทยรัฐ - เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรง ประจ าปี 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า ภายใต้หัวข้อ 
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยากับโรงเรียนประชารัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ” 
ถึง 11 ยุทธศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาชาติ ทีมการศึกษา ขอน าเสนอบางช่วงบางตอนของการ
ปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ช่องโหว่ จุดบอด ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไข พร้อมก าหนดระยะเวลาในการเห็นผลสัมฤทธิ์ของทั้ง 11 ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ซึ่งหน้าจะเป็นประโยชน์
ต่องานการศึกษาชาติ  

1 ปี เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษา และคุณภาพเท่าเทียม  
“...ภายในปี 2560 เราจะท าให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีเวลาน้อย

เหลือเกิน พอถึงตอนจะท านี่ล่ะ มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน เช่น อัตราเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของไทย
เข้าเรียน 96% นั่นแปลว่า เด็กที่เข้า ป.1 ของไทยหายไป 4% ศธ.ต้องหาว่าเด็กกลุ่มนี้หายไปไหน วันที่ 15 
สิงหาคมนี้ จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน แล้วจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาถูก  
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...การจัดการศึกษา 15 ปีไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกให้ผมดูว่า 
ที่ว่าเรียนฟรีนั้น มันไม่ฟรีจริง มีการเก็บเงินกันอยู่ ผมตรวจสอบข้อมูลพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนน าค่าจัดการเรียน
การสอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค ท าให้เงินตัวนี้ไปไม่ถึงเด็ก จากนี้ไป สพฐ.ต้องค านวณค่าสาธารณูปโภคแยกมาให้
ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนเอาเงินอุดหนุนรายหัวไปใช้กับเด็กให้มากท่ีสุด ไม่ใช่จ่ายค่าไฟค่าน้ า เพราะไม่มีที่ไหนเขาท า
กัน นอกจากนี้ ผมจะเน้นให้ ศธ.ดูแลเด็กพิเศษอีกด้วย ส่วนเรื่องของคุณภาพนั้น เรามีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมหรือ DLTV ต่อจากนี้จะเร่งด าเนินการ DLIT คือการเอาไอทีเข้ามาใช้ในการศึกษา นายกฯสั่งให้กระทรวง
ไอซีทีวางระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศให้เสร็จภายในปี 60 ความเร็วเท่ากับกรุงเทพฯ 

 
 ปี 2560 ปรับการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ  
...ผมได้มอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด าเนินการเรื่อง ข้อสอบต้องสะท้อนการเรียน

การสอน และต้องจัดท า Item Card คือ ค าอธิบายข้อสอบแต่ละข้อ ว่าผิดถูกเพราะอะไร ต้องมีทุกข้อ ทีมออก
ข้อสอบต้องละเอียดมากกว่าเดิม เพราะ Item Card จะมีประโยชน์มาก รู้ว่าผิดถูกเพราะอะไร ส่วนสิ่งที่ สพฐ.ต้อง
ท า คือมีแนวทางออกข้อสอบของตัวเอง เพื่อที่ สทศ.จะได้เห็น และออกข้อสอบให้ตรงกับที่นักเรียนได้เรียนมา
จริงๆ  

ปี 2560 ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
...ศธ.เรามีบ้านพักครูทั้งหมด 44,000 หลัง ในจ านวนดังกล่าวเป็นบ้านพักสภาพดี ไม่ต้องซ่อม 27,000 

หลัง ที่ต้องซ่อม 12,900 หลงั ขณะนี้ได้ซ่อมไปแล้ว 2,300 หลัง ที่เหลือจะซ่อมให้เสร็จภายในปี 2561 แต่
นายกฯใจร้อน บอกให้ท าให้เสร็จภายในปี 2560 จัดงบฯให้ซ่อมหลังละ 200,000 บาท  

 
1 ปี ครูครบตามเกณฑ์/2 ปี ครูประจ าชั้นครบทุกห้อง/5–10 ปี ครูตรงสาขา  
...หากเราจะท าส่วนนี้ให้ได้จะต้องแก้ใน 6 เรื่อง เริ่มจาก  
1.การ ปรับเกณฑ์การคิดอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
2.มีการ เกลี่ยอัตราก าลัง โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก  
3. ต้องมีการ ย้ายและบรรจุทดแทนครูที่เกษียณ อายุให้ทันในเดือนตุลาคม  
4.ต้อง จ้างครูให้ตรงกับสาขา ที่ขาดแคลน  
5.มีการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
6.ทบทวนการเปิดโรงเรียนขยายโอกาส แต่ไม่ต้องตกใจ ถ้าอยู่ห่างไกลเราไม่ยุ่ง ขั้นตอนการลดโรงเรียน

ขนาดเล็ก เรามีแผนหมดแล้ว  
 

2 ปี เด็กท่องจ าในสิ่งท่ีควรจ า คิดวิเคราะห์ และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ...เรื่องท่ีต้องสอนให้ท่องจ า เช่น สูตรคูณ อาขยาน แต่ท่องแล้วเอาไปใช้เป็นหรือไม่ ตรงนี้คือสิ่งที่ ครูต้อง

สอนเขา จะมาปล่อยให้เด็กท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเหมือนที่ผ่านมาทุกเรื่องไม่ได้ ซึ่งตรงกับที่ไทยรัฐวิทยาท า 
ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ท ายากตรงที่ครูต้องมีเทคนิค แต่ยังไงก็ต้องท าให้ได้  

3 ปี นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
...จะเร่งด าเนินการใน 5 เรื่อง 1.สร้างแรงจูงใจ 2.จัดท าแอพพลิเคชั่น 3.พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ผ่าน 

Boot Camp 4.ปรับชั่วโมงเรียน ปรับตารางสอนใหม่ 5.สรา้งสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ของเดิมเราสอน
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ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 คาบ แต่ของใหม่ภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมงเราใช้ 5 รูปแบบ ชั่วโมงท่ี 1 ให้เด็กรู้จัก
ใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ ชั่วโมงท่ี 2 เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกชั่วโมงเป็นเรื่องแกรมม่า อีก
ชั่วโมงให้เด็กรู้ค าศัพท์ อีกชั่วโมงจะเป็นช่วงซ่อมเสริม จะเริ่มทดลองใช้ในเทอม 2 ขอโรงเรียนอย่าก าหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กพูดกันถูกผิดทั้งโรงเรียน แต่ครูเงียบ อย่าให้เป็นแบบนั้น  

 
5 ปี ส่งเสริมครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
...ขณะนี้ก าลังก าหนดแผนผลิตครู 10 ปี แผนตัวนี้จะต้องออกมาอย่างเห็นได้ชัดว่าผลิตอย่างไร ลงที่ไหน 

เราก าลังแก้ตัวนี้ใหม่ และต้องเสร็จภายในปีนี้ ด้านการพัฒนาครู แนวทางเดิมก็มักจะท าตามหลักสูตรเดิม
เหมือนกันทุกปี อบรมแต่ละครั้งก็แจกกระเป๋าอยู่นั่น ต่อไปนี้ผมห้ามแจก ครูที่มาสัมมนาให้เตรียมถุงไปใส่ของเอง 
จากที่ผมดูเงินที่ใช้ในการสัมมนา เฉพาะ สพฐ. อบรมความรู้ครูเป็นหลักหมื่นล้าน ผมจะท าประโยชน์จากเงินหมื่น
ล้านนี่ให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีกว่า การอบรมตามแนวทางเดิมบางคนอยู่ใกล้สนามกอล์ฟก็ไปตี
กอล์ฟ บางคนก็ไปไหนก็ไม่รู้ มันก็เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง แต่ของใหม่ ครูจะรู้ตารางการอบรมล่วงหน้าทั้งปี ปิด
เทอมตุลาคมจะมีกี่เรื่อง เมษายนจะมีก่ีเรื่อง จะวางตารางให้ชัดเจน  

 
5 ปี สอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน  
...นี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยวิทย์-คณิต PISA เราอยู่ที่ 50 จาก 65 ประเทศ คะแนนโอเคพอถูไถ 

แต่อันดับยังแข่งเขาไม่ได้ ไทยมีหน่วยงานที่ท าสะเต็มอยู่ 7 หนว่ยงาน ไทยเก่งมากเพราะต่างคนต่างท า ไม่มี
ประเทศไหนในโลกที่เก่งเท่าไทยอีกแล้ว ดังนั้น เราต้องคิดให้เหมือนกันก่อน ซึ่งขณะนี้ก็พอไปได้แล้ว เป้าหมายสะ
เต็มปีนี้ จะท าใหม่ทั้งหมด 2,250 โรง รวมของเดิมจะเป็น 2,495 โรงเรียน  

 
10 ปี ผลิตคนตรงความต้องการประเทศ  
...เราต้องทราบ demand size ก่อน เราท าประชารัฐ ในคณะ E2 เอกชนจะท าโปรแกรมมาเพ่ือส ารวจ 

demand size ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ศธ.จะให้สถานศึกษาเปิด
หลักสูตรที่เป็นไปตาม demand size ภายใน 10 ปี ต้อง re–profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษาอยู่ในมือ
พอก าหนดได้ แต่อุดมศึกษายังเหนื่อย ผมจะใช้งบประมาณเป็นตัวบีบ ถ้าคุณผลิตสาขาที่ตรงตามความต้องการผม
ให้คุณได้ ถ้าไม่งั้นผมไม่ให้  

 
ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
...เราจะมี โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเรามีตัวอย่างเยอะ มีอยู่แล้ว เราจะท าต่อไปอย่างเข้มข้น มี โมเดลยุว

เสถียรคุณ เป็นหลัก ลูกเสือเนตรนารี ก็เป็นส่วนหนึ่ง รวมไปถึงกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือแม้แต่
กิจกรรม ธนาคารขยะ หรือ โรงเรียนโตไปไม่โกง เป็นต้น  

 
แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
...ผมจะไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในการโยกย้าย ประเภทคิดกิโลละแสนจะต้องหมดไป โดยผมเห็นจังหวัด

ขอนแก่นมีการตั้งไลน์แอพพลิเคชั่นในกลุ่มครู มีการส่งข้อมูลแจ้งถึงกันว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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ได้มีการโยกย้ายครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาเป็นไปตามระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ หากครูคนใด
ได้ย้ายเพราะเสียเงินเสียทองให้แจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดได้ โดยมีเบอร์
โทร.ไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ดี และอยากให้จังหวัดอ่ืนๆ ท าเหมือนขอนแก่นโมเดล นี้ ส่วนปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจการลงโทษ หรือแม้แต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ผมเอาจริง ผมต้องโหดร้าย
กับคนที่ท าไม่ดี นี่คือการแก้ปัญหาทุจริต ผมต้องรื้อ ก.ค.ศ. รวมถึงนิติกรต้องถูกเพ่งเล็งทั้งหมดว่ามีการรับเงินเพ่ือ
ซื้อเวลาหรือไม่ หากยังปล่อยไปแบบนี้อีกคนดีก็จะหมดแรง เพราะเห็นคนไม่ดีเดินอยู่เป็นนายเขาไปอีก แล้วจะมี
อะไรไปสู่เด็กได้อีก...”.     
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3. นโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่
จ านวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 จะเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า 20 คน จ านวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการส าหรับ
โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป โดยแนวทางด าเนินการที่ส าคัญ คือ ได้ประสานภาคเอกชน
ตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดท าแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดท าข้อมูลโรงเรียนเพ่ือใช้ในการ
พิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จ านวน 15 ,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการว่า 
“โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็ก มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆ 
ใกล้เคียง 
 รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งมีอยู่จ านวน 827 
โรงเรียน เพ่ือน านักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้
คัดเลือกไว้กว่า 300 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในจ านวนดังกล่าว ที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านกายภาพและด้านวิชาการ ให้มีศักยภาพรองรับนักเรียนและครูจ านวน 21 คน จากโรงเรียนบ้ านคลอง
หนึ่ง (เทวกุลอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว   จึงได้มอบให้ สพฐ.จัด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มแรก จ านวน 421 โรงเรียน ให้สามารถย้ายเด็กมาเรียน
ในโรงเรียนแม่เหล็กได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีกจ านวน 406 โรงเรียน 
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวย้ าให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน พร้อม
ให้เหตุผลที่จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก โดยขอให้ทุกคนนึกถึงอนาคตของลูกหลานเป็นหลัก 
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากพวกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เมื่อได้อยู่ในดินที่
ดีและได้รับการดูแลอย่างดีด้วย ก็จะช่วยให้เติบโตเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้เมล็ดพันธุ์นั้น จะ
เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ขาดการดูแล ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เช่นเดียวกับลูกหลานของเรา หากได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อม ก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า สพฐ.จะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 
2559 ซึ่งได้รับจ านวน 3,800 ล้านบาท เพ่ือเร่งด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยในส่วนของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กรองรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลอง
หนึ่งฯ ยังมีความขาดแคลนทั้งในด้านกายภาพและด้านวิชาการหลายส่วน อาทิ ห้องเรียน ICT, บ้านพักครู, โดม
ลานกีฬา รวมทั้งต้องปรับปรุงที่จอดรถ โรงอาหาร และอาคารเรียนด้วย ส่วนด้านวิชาการจะด าเนินการเกลี่ย
อัตราก าลัง เพ่ือให้ได้ครูใหม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะเร่งพัฒนาครูเดิมให้มีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน   
(ท่ีมา:ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 377/2559 http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/377.html) 
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4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบนโยบาย ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้  
 1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูครบชั้น  และมีจ านวนนักเรียนต่อห้องเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการควบคุมโรงเรียน  เว้นแต่โรงเรียนที่มีท่ีตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจ ากัด (ห่างไกล/พ้ืนที่
สูง/เกาะ) และโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง   โดยไม่มีการยุบเลิก 
 2. สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
 
5. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) หมายถึง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต่าง ๆ 
เกิดความสนใจในการมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยเอกลักษณ์ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน หมายถึงเป็นโรงเรียน ที่
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูง
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาที่ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะมาเรียน หรือส่งบุตรหลานมาเรียน 
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6. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมี
มากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีความ
มุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเ รียนขนาดเล็กที่ประสบ
ผลส าเร็จจนได้รับการชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง วิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ.2559   ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้  
 1 ด้านการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (20 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   1.2 มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
   1.3 มีการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
   1.4 มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
   1.5 มีการติดตาม ประเมินผล รายงานผลเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา 
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม 
  ด้านที่ 3 ผลส าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม 
 2 ด้านโอกาสทางการศึกษา (30 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
   1.2 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียน 
   1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนา       
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  ด้านที่ 3 ผลส าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 3 ด้านคุณภาพการศึกษา (30 คะแนน) 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน) 
   1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
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   1.2 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างคุณภาพ
การศึกษาแก่นักเรียน 
   1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนา   
  ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน) 
   2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณภาพการศึกษา 
  ด้านที่ 3 ผลส าเร็จ (10 คะแนน) 
   3.1 มีผลส าเร็จเชิงประจักษ์ในเรื่องคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
 

  จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาเป็นเกณฑ์ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถือปฏิบัติ และใช้เป็นเกณฑ์ในการนิเทศ ติดตาม การ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 ที่ ศธ 04106/1116 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559  เป็นต้นมา 
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บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการดังนี้  

 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้  
 1. ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559   
รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17  
 3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี   พ.ศ.
2559- 2564 สู่การปฏิบัติ 
 4.เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 5 การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 
 6.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี   พ.ศ.2559- 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ 
ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีกระบวนการด าเนินการดังนี้  
 

1.1   การวางแผนการด าเนินงาน   
  1.1.1 ศึกษาแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน   
   1.1.2  การประชุมคณะท างาน เตรียมการประชุมเมือวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม AOC 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
    1.1.3  วางแผนเตรียมการด้านข้อมูลการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี   พ.ศ.2559- 2564  
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    1.1.4  วางแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3   
 

1.2  การด าเนินการตามแผน   
  1.2.1 การด าเนินติดต่อสถานที่การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 - 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.2.2 ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 ดังนี้  
   1) ดร.ธวัช  กงเติม  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม และวิทยากร 
   2) นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยากร 
  1.2.3 ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิทยากรน าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 ให้ความรู้และแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่อโรงเรียนขนาดเล็ก  ดังนี้  
   1) นายโสภณ  เขียวแต้ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแตน อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  รางวัลสุดยอดระดับประเทศ โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 
   2) นายภควัต  ตรีจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจ
ราชการ 17  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 
  1.2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 จ านวน 120 คน ประกอบด้วย 
   1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 
   2) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1-3 
   3) ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทุกคน 
   4) ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2-3  
   5) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 
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  1.2.5 การเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 และการน าเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ โดยนายวรพล อุไรรัตน์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และนายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
     1.2.6 การประชุมดังกล่าว ผู้อ านวยการ ดร.ธวัช  กงเติม  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายภารกิจให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ด าเนินการสร้างความเข้าใจกับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  1.2.7 การจัดท าเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี
พ.ศ.2559-2564 จ านวน 340 เล่ม เพ่ือมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ทุกโรงเรียน  
   

1.3  การก ากับ ติดตามและประเมินผล  
การก ากับติดตามการด าเนินงาน ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ได้ให้โรงเรียนขนาดเล็กด าเนินการสร้างความเข้าใจกับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และจัดส่งรายงานการประชุมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ทราบ 

 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะน าผลและข้อมูลจาการประชุม
ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 - 
2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มาปรับปรุงเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปีงบประมาณต่อไป  

 
2.  กิจกรรมส าคัญ 
 2.1 การจัดท าแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -
2564  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.2 ส่งเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -
2564 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.3 ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.4 น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.
2559   รางวลัดรีะดบัโซนเขตตรวจราชการ 17  
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 2.5  สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบตัิ 
 2.6  เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 2.7  การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 
 2.8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
3.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 100,000 บาท ดังนี้  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรร ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว1447      

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559     100,000 บาท  แยกเป็น 
 

     ค่าตอบแทน 2,400 บาท 
     ค่าใช้สอย 81,200 บาท 
     ค่าวัสด ุ 16,400 บาท  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการฯ 20 คน  
 1.1 ประชุมคณะท างานเตรียมการด าเนินโครงการ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25) 
- อาหารกลางวัน (20x70) 
- เอกสารการประชุม (20x50) 

  1.2 ประชุมคณะท างานสรุปผลและการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25 ) 
- อาหารกลางวัน (20x70 

4,800   
 
 

500 
1,400 
1,000 

 
 

500 
1,400 

 

2. น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  รางวัลดีระดับโซน
เขตตรวจราชการ 17  
    -  ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท 

7,400  
 
 

2,400 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 คืน ๆ 1,000 บาท  
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร 
     - ค่าจ้างเหมารถ 
 

1,000 
3,000 
1,000 

3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564  
     3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (การฝึกอบรมใน
สถานที่ของเอกชน: ไม่ครบทุกม้ือ) ผู้เข้ารับการประชุมและ
คณะท างาน 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120x45 x2) 
       - อาหารกลางวัน (120x150) 
       3.2 เอกสารรูปเล่มแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
ประกอบการประชุม จ านวน 340 เล่ม เล่มละ 100 บาท 
           3.2.1  ประกอบการประชุม จ านวน 120 เล่ม  
           3.2.2  มอบให้ สพป.พช.2 จ านวน  105 เล่ม 
           3.2.3  มอบให้ สพป.พช.3 จ านวน  115 เล่ม 
       3.3 วัสดุในการบริหารจัดการ 
           3.3.1 ประกอบการประชุม 

65,800   
 
 
 
 

10,800 
18,000 

 
 
 

12,000 
10,500 
11,500 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3,000 

4. เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

-    

5. การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สู่การปฏิบัติ  

-   
 

 

6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
    6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
    6.2 ค่าท่ีพัก 
    6.3 วัสดุในการบริหารจัดการ 

22,000   
5,000 

 
3,600 

 
 
 
 

13,400 

รวมงบประมาณ 100,000 2,400 81,200 16,400 

 



๑๗ 
 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินโครงการ โครงการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการด าเนินงานดังนี้  
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 จ านวน 120 คน ประกอบด้วย 
   1.1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3  
  1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1-3 
  1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ทุกคน 
  1.4 ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2-3  
  1.5 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 
 
2. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
 2.1 ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประชุมได้เตรียมการ
วางแผนในการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   2.2. การน าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.
2559   รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และ รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแนวทางการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ ทราบแนวคิดส าคัญท่ีส่งผลให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความส าเร็จ และสามารถคง
อยู่ได ้
   2.3. การสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี   
พ.ศ.2559- 2564 สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางของจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 
 2.4.เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564 โดยผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กได้สร้าง
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมรับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  



๑๘ 
 

 2.5 การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 -3 ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคติ และแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.6.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมรับนโยบาย
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินการปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล้ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

บทที่  5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโครงการใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ได้ท าความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

 จากการด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้   
 1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ      
ที่เป็นเลิศ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้รับรางวัลสุดยอดระดับประเทศ  
 2. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับทราบและท าความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้เตรียมความพร้อมละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
 

 1. การด าเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงก าหนดวัน และเวลา และสถานที่ ในการ
ด าเนินงานที่เร่งด่วน ใช้วันท าการปกติ และมีกิจกรรมอื่นๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในช่วงวันใกล้เคียงกัน 
 2. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ได้รับการโอนเงินประจ างวดล้าช้า  
 
 



๒๐ 
 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง 
 

 1. กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ชัดเจนและแจ้งแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนการ
ด าเนินการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วหรือล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเตรียมการสร้างความเข้ากับโรงเรียน
ขนาดเล็กและหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การด าเนินการสร้างความเข้าใจต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับท่ีรับผิดชอบ Area Based
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการด าเนินการสร้างความเข้าใจในระดับพ้ืนที่ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง น าแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ     
มาใช้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

โครงการ บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
สนองกลยุทธ์ สพป. (   ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

(   ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(   ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(   ) กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

สนองยุทธศาสตร์ ศธ ที่ 6 การบริหารจัดการ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่ ที่ 6 จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 

ปี จะท าให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทรศัพท์  08-6201-9979 
ลักษณะโครงการ ( )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 – 15 กันยายน 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  มอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปี งบประมาณ 2559 จ านวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 5. ICT เพ่ือการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการโรงเรียน    ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ สอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะท าให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มี
ครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะท าให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการก ากับดูแลส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้ก าหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลด
ความเลื่อมล้ าทางการศึกษา ในการด าเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพ้ืนที่   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 95 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 151 
โรงเรียน  นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาการ จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

 



๒๓ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564  
2.2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  

ให้มีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย   
3.1. โรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จ านวน 95 โรงเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

3.2. โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 314 โรงเรียน มีเอกสารแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ 

4. กิจกรรมที่ส าคัญ  
4.1.  ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
4.2.  น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  

  รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17  
4.3.  สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
     พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบัติ 
4.4.  เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน  
       ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
4.5.  การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียน 

ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 
4.6.  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  
ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะท างานโครงการ

บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

             พสกร ทวีทรัพย์ 

2 น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.
2559  รางวัลดีระดับโซนเขต
ตรวจราชการ 17 

             พสกร ทวี
ทรัพย์ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 สร้างความเข้าใจแนวทางการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.
25592564 สูก่ารปฏิบัติ 

             พสกร ทวี
ทรัพย์ 

4 เตรียมความพร้อมรองรับการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์  
 
 
 

             พสกร ทวีทรัพย์ 

5 การน าเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ 

             พสกร ทวีทรัพย์ 

6 การบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

              

 
6.งบประมาณ      

แหล่งงบประมาณ   งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)   ............................ บาท 
 สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1447              100,000 

บาท 
 หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ ................................. ...........................บาท 

 แยกเป็น 
     ค่าตอบแทน 2,400 บาท 
     ค่าใช้สอย 81,200 บาท 
     ค่าวัสด ุ 16,400 บาท  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะท างานโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการฯ 20 คน  
 1.1 ประชุมคณะท างานเตรียมการด าเนินโครงการ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25) 
- อาหารกลางวัน (20x70) 
- เอกสารการประชุม (20x50) 

  1.2 ประชุมคณะท างานสรุปผลและการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25 ) 
- อาหารกลางวัน (20x70 

4,800   
 
 

500 
1,400 
1,000 

 
 

500 
1,400 

 

2. น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  รางวัลดีระดับโซน
เขตตรวจราชการ 17  
    -  ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท 
     - ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 คืน ๆ 1,000 บาท  
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร 
     - ค่าจ้างเหมารถ 
 
 
 

7,400  
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

1,000 
3,000 
1,000 

 

3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559- 2564  
     3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (การฝึกอบรมใน
สถานที่ของเอกชน: ไม่ครบทุกม้ือ) ผู้เข้ารับการประชุมและ
คณะท างาน 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120x45 x2) 
       - อาหารกลางวัน (120x150) 
       3.2 เอกสารรูปเล่มแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
ประกอบการประชุม จ านวน 340 เล่ม เล่มละ 100 บาท 

65,800   
 
 
 
 

10,800 
18,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

           3.2.1  ประกอบการประชุม จ านวน 120 เล่ม  
           3.2.2  มอบให้ สพป.พช.2 จ านวน  105 เล่ม 
           3.2.3  มอบให้ สพป.พช.3 จ านวน  115 เล่ม 
       3.3 วัสดุในการบริหารจัดการ 
           3.3.1 ประกอบการประชุม 

12,000 
10,500 
11,500 

 
 

 
 
 

 
3,000 

4. เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

-    

5. การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สู่การปฏิบัติ  

-   
 

 

6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
    6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
    6.2 ค่าท่ีพัก 
    6.3 วัสดุในการบริหารจัดการ 

22,000   
5,000 

 
3,600 

 
 
 
 

13,400 

รวมงบประมาณ 100,000 2,400 81,200 16,400 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
2. โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ รับทราบ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 

การประเมินผล 
 
 
 

แบบประเมินผล 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจ และมีความพร้อม เพ่ือรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

 
 
 
(ลงช่ือ) ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

  (นางนวลลออ  เงินเมย) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
(ลงชื่อ).... .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายธวัช  กงเติม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 
 

 
 
 



๒๘ 
 

ก าหนดการประชุมปฏิบัตกิารสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564     

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 
ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

 
เวลา  08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับรายงานตัว 
เวลา  08.30 - 10.00 น.   - ประธานการประชุมเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ 

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564     
- บรรยายพิเศษการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
- แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564     
 (ดร.ธวัช กงเติม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ )       

เวลา  10.00 – 12.00 น.    การน าเสนอโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ าปี พ.ศ.2559 รางวัลดีระดับเขตตรวจราชการ (นาย
ภควัต ตรีจักร ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง) 

เวลา  12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.   การน าเสนอโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ประจ าปี พ.ศ.2559 รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับประเทศ  (นายโสภณ  เขียวแต้ม ผอ.โรงเรียนวัดแตน สพป.
พิษณุโลก เขต 1 ) 

เวลา 15.00 – 16.30 น. - บรรยายพิเศษการปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
พ.ศ.2559-2564     

     - การน าเสนอ การแสดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การขับเคล่ือนแนวทางบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ 
(นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น และ เวลา 14.30 น.  



๒๙ 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   323 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 

----------------------------------------------------- 
               ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-
2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน 
และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       จึงก าหนดจัดการ
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.
2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรลุเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
พ.ศ.2559-2564 ดังนี้ 
1.  คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

1. นายธวัช  กงเติม            ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1               ประธานที่ปรึกษา 
         2.  นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ที่ปรึกษา 
 3.  นางสุริชา  ชาติสุทธิ   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ที่ปรึกษา 
         4.  นายสุนัด  บุญสวน                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1            ที่ปรึกษา 
         5.  นายไท   พานนนท์                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1            ที่ปรึกษา 
  มีหน้าที ่ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า การด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
  

 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ประกอบด้วย         
          1.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          ประธานกรรมการ  
          2.  นางนวลลออ  เงินเมย      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      รองประธานกรรมการ 
          3.  นางสาวนงคราญ  ทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
          4.  นางขวัญนภา  จนัทร์ดี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
          5.  นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
          6.  นางสาวเบญจมาศ  บัวระพา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 



๓๐ 
 

          7.  นางทัศนา  จันทร์ลา      นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
8.  นางอารีวรรณ  ติณเวส     เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 

          9.  นายศักดา  มียศ      เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ   กรรมการ 
          10. นายบัญชา  คงทน   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ   กรรมการ 
          11. นายพสกร ทวีทรัพย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
  1. จัดท าเอกสารการด าเนินงานประชุมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
  2. ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 
  3. ติดต่อประงานงาน วิทยากรการประชุม (นายโสภณ  เขียวแต้ม ผอ.โรงเรียนวัดแตน สพป.
พิษณุโลก เขต 1 และ นายภควัต ตรีจักร ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ) 
  4. ลงทะเบียนรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประชุม 
  5. อ านวยความสะดวกในการด าเนินการประชุม 
  6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

                                                                                                               

         ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง ณ วันที่   7   เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               29   สิงหาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564    
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการ      จ านวน   1   ฉบับ  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จึงก าหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว    

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 /3128   



๓๒ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                29  สิงหาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564    
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ เขต 3  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการ      จ านวน   1   ฉบับ  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จึงก าหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอเชิญรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้แทน จ านวน 2 คน และ ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว    

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 /3129  



๓๓ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               29   สิงหาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564    
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแตน  สพป.พิษณุโลก เขต 1   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการ      จ านวน   1   ฉบับ  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จึงก าหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 /3130 



๓๔ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               29  สิงหาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564    
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการ      จ านวน   1   ฉบับ  
 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี  
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จึงก าหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 /3131  



๓๕ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 12 กันยายน  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    มอบหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564     จ านวน   104   เล่ม  

 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี      พ.ศ.
2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท า
หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564 เพ่ือมอบให้
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียน  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งหนังสือแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  เพ่ือมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด   ของท่าน
ต่อไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
 
 
    
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 /3325  



๓๖ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
  เพชรบูรณ์ เขต 1 
  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              12  กันยายน  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    มอบหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564     จ านวน   115   เล่ม  

 

  ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.
2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และลดความเลื ่อมล้ าทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       
ได้จัดท าหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559 -2564 เพ่ือ
มอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียน  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งหนังสือแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  เพ่ือมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด   
ของท่านต่อไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
  
        ขอแสดงความนับถือ   
                                                                                                                                   
      
        
 
 
 
    
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร 0-5673-7085 
โทรสาร 0-5673-7075 
เจ้าของเรื่อง นายพสกร  ทวีทรัพย์  โทร.๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙ 

ที่ ศธ 04106 / 3325 



๓๗ 
 

ใบงาน 
การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 

 
1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ต้องสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน / ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 และส่งรายงานการประชุมให้ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ 

2. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ  ในปีการศึกษา 2559 จะต้องด าเนินการจัดท าแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แบบ ร.1)  แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.2) และแบบแผนการ
รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.3) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ด าเนินการร่วมกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนแม่เหล็ก)  ส่งให้กลุ่ม
นโยบายและแผนในวันท่ี 9 กันยายน 2559  

3.  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 21-40 คน จะต้องเข้าสู่การบริหารจัดการในปีการศึกษา 
2560 ให้เตรียมการจัดท าแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.1)  แบบสรุปการรับฟัง
ความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.2) และแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แบบ ร.3) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550 (ด าเนินการร่วมกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนแม่เหล็ก)  

4. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ฯ ท่ี www.phetchabun1.go.th  
เลือก เมนูแบบสอบถามการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (ขวามือ) หรือท่ี http://goo.gl/947jEY    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phetchabun1.go.th/
http://goo.gl/947jEY


๓๘ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

   

  
 

ดร. ธวัช กงเติม ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประธานเปดิการประชุม และบรรยายแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

  
 

นายภควัต  ตรีจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1  วิทยากรบรรยายการบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลดี ระดับโซนเจตตรวจราชการที่ 17  

 

  
 

นายโสภณ  เขียวแต้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแตน  สพป.พิษณุโลก เขต 1  วิทยากรบรรยายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลสดุยอดระดับประเทศ  



๓๙ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

   

  
 

นางนวลลออ  เงินเมย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บรรยาย
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

  
 

นายวรพล อุไรรตัน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  บรรยาย 
และแลกเปลีย่นประสบการณ์การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

  
 

นายนิรันดร์  แจ่มวงษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   บรรยาย 
และแลกเปลีย่นประสบการณ์การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 



๔๐ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

   

  
 

คณะท างานและการลงทะเบียนรบัรายงานตัวผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 

  
 

คณะท างานและวิทยากรฯ 
 

 
 

นิทรรศการประกอบการบรรยายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
 
 



๔๑ 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  

   

  
 

  
 

   
 

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564  
 

 
 
 
 
 

เอกสารที่มอบให้ทุกโรงเรียน 

คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ 



๔๒ 
 

คณะท างาน 

 
คณะผู้จัดท า 

 
   
  
  คณะที่ปรึกษา 
 

1. นายธวัช  กงเติม   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1           หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
2. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 
3. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะที่ปรึกษา 

 
 
 

1. นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวนงคราญ ทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
3. นางขวัญนภา   จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
4. นางพับพึง   ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
5. นางสาวเบญจมาศ  บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
6. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
7. นางอารีวรรณ  ติณเวส  เจ้าพนักงานธุรการ   คณะท างาน 
8. นายศักดา  มียศ   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   คณะท างาน 
9. นายบัญชา  คงทน   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ   คณะท างาน 
10. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างานและเลขานุการ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
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