รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

เอกสารลาดับที่ ๒๙ / ๒๕๕๙
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเพชรบู ร ณ์ เขต 1 มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรส่ ง เสริ ม
กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนให้ กั บ ประชำกรวั ย เรี ย นอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง เสมอภำคและมี คุ ณ ภำพ ในปี 2559
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรีย นขนำดเล็ก โดยใช้โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ ก
เพื่อให้โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่เครือข่ำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน มำเรียนรวม ณ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดโครงกำร บริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
รำยงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แสดงสำระสำคัญของโครงกำร กำร
ดำเนินงำนของโครงกำร ผลกำรดำเนินงำน สรุปผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เ ป็นข้อมูลในกำร
ดำเนินกำรพัฒนำต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

สารบัญ
หน้ำ
บทที่ ๑ สาระสาคัญของโครงการ
หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
กิจกรรมที่สำคัญ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ ๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำย กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
บทที่ 3 การดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมสำคัญ
งบประมำณ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไขปรับปรุง
ภาคผนวก
โครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
กำหนดกำร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ใบงำนกำรประชุม
ภำพกิจกรรม
คณะผู้จัดทำ

1
1
1
2
2
2
3
3
4
8
9
9
10
12
12
14
15
17
17
17
19
19
19
20
21
22
28
29
31
37
38
42

๑

บทที่ ๑
สาระสาคัญของโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึ ก ษา ให้ ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในปี ง บประมาณ 2559 จ านวน 6 จุ ด เน้ น ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 5. ICT เพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญ สอดคล้องกับ
นโยบายสาคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะทาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มี
ครูประจาชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกากับดูแลสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กาหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่ง
เป็นการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลด
ความเลื่อมล้าทางการศึกษา ในการดาเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 95 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 151
โรงเรี ยน นอกจากนี้ ยั งปฏิ บั ติ หน้ าที่ ส านั กงานศึกษาธิ การจั งหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ อเป็นการขั บเคลื่ อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาการ จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๒. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564
2.2. เพื่อพัฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1.โรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 95 โรงเรี ย นมีความเข้าใจ เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564

๒
3.2.โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 314 โรงเรียน มีเอกสารแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการ
5. กิจกรรมที่สาคัญ
5.1. การจัดทาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
5.2 ส่งเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559 2564 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
5.3 ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
5.4 นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.
2559 รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17
5.5 สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบตั ิ
5.6 เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
5.7 การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
5.8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจ และมีความพร้อม เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

๓

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จานวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบการประเมิน การประกัน
คุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5. ICT เพื่อ
การศึกษา 6. การบริ หารจั ดการ จุ ดเน้ นยุ ทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญ สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ 11 ข้อของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะทาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 2 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้กระบวนการบริหารจัดการ
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 ประจาปี 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า ภายใต้หัวข้อ
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยากับโรงเรียนประชารัฐ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ”
ถึง 11 ยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาชาติ ทีมการศึกษา ขอนาเสนอบางช่วงบางตอนของการ
ปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ช่องโหว่ จุดบอด ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไข พร้อมกาหนดระยะเวลาในการเห็นผลสัมฤทธิ์ของทั้ง 11 ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ซึ่งหน้าจะเป็นประโยชน์
ต่องานการศึกษาชาติ
1 ปี เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษา และคุณภาพเท่าเทียม
“...ภายในปี 2560 เราจะทาให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีเวลาน้อย
เหลือเกิน พอถึงตอนจะทานี่ล่ะ มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน เช่น อัตราเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของไทย
เข้าเรียน 96% นั่นแปลว่า เด็กที่เข้า ป.1 ของไทยหายไป 4% ศธ.ต้องหาว่าเด็กกลุ่มนี้หายไปไหน วันที่ 15
สิงหาคมนี้ จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน แล้วจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาถูก

๕
...การจัดการศึกษา 15 ปีไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกให้ผมดูว่า
ที่ว่าเรียนฟรีนั้น มันไม่ฟรีจริง มีการเก็บเงินกันอยู่ ผมตรวจสอบข้อมูลพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนนาค่าจัดการเรียน
การสอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค ทาให้เงินตัวนี้ไปไม่ถึงเด็ก จากนี้ไป สพฐ.ต้องคานวณค่าสาธารณูปโภคแยกมาให้
ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนเอาเงินอุดหนุนรายหัวไปใช้กับเด็กให้มากที่สุด ไม่ใช่จ่ายค่าไฟค่าน้า เพราะไม่มีที่ไหนเขาทา
กัน นอกจากนี้ ผมจะเน้นให้ ศธ.ดูแลเด็กพิเศษอีกด้วย ส่วนเรื่องของคุณภาพนั้น เรามีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมหรือ DLTV ต่อจากนี้จะเร่งดาเนินการ DLIT คือการเอาไอทีเข้ามาใช้ในการศึกษา นายกฯสั่งให้กระทรวง
ไอซีทีวางระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศให้เสร็จภายในปี 60 ความเร็วเท่ากับกรุงเทพฯ
ปี 2560 ปรับการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ
...ผมได้มอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดาเนินการเรื่อง ข้อสอบต้องสะท้อนการเรียน
การสอน และต้องจัดทา Item Card คือ คาอธิบายข้อสอบแต่ละข้อ ว่าผิดถูกเพราะอะไร ต้องมีทุกข้อ ทีมออก
ข้อสอบต้องละเอียดมากกว่าเดิม เพราะ Item Card จะมีประโยชน์มาก รู้ว่าผิดถูกเพราะอะไร ส่วนสิ่งที่ สพฐ.ต้อง
ทา คือมีแนวทางออกข้อสอบของตัวเอง เพื่อที่ สทศ.จะได้เห็น และออกข้อสอบให้ตรงกับที่นักเรียนได้เรียนมา
จริงๆ
ปี 2560 ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
...ศธ.เรามีบ้านพักครูทั้งหมด 44,000 หลัง ในจานวนดังกล่าวเป็นบ้านพักสภาพดี ไม่ต้องซ่อม 27,000
หลัง ที่ต้องซ่อม 12,900 หลัง ขณะนี้ได้ซ่อมไปแล้ว 2,300 หลัง ที่เหลือจะซ่อมให้เสร็จภายในปี 2561 แต่
นายกฯใจร้อน บอกให้ทาให้เสร็จภายในปี 2560 จัดงบฯให้ซ่อมหลังละ 200,000 บาท
1 ปี ครูครบตามเกณฑ์/2 ปี ครูประจาชั้นครบทุกห้อง/5–10 ปี ครูตรงสาขา
...หากเราจะทาส่วนนี้ให้ได้จะต้องแก้ใน 6 เรื่อง เริ่มจาก
1.การ ปรับเกณฑ์การคิดอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.มีการ เกลี่ยอัตรากาลัง โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก
3. ต้องมีการ ย้ายและบรรจุทดแทนครูที่เกษียณ อายุให้ทันในเดือนตุลาคม
4.ต้อง จ้างครูให้ตรงกับสาขา ที่ขาดแคลน
5.มีการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.ทบทวนการเปิดโรงเรียนขยายโอกาส แต่ไม่ต้องตกใจ ถ้าอยู่ห่างไกลเราไม่ยุ่ง ขั้นตอนการลดโรงเรียน
ขนาดเล็ก เรามีแผนหมดแล้ว
2 ปี เด็กท่องจาในสิ่งที่ควรจา คิดวิเคราะห์ และใช้ในชีวิตประจาวัน
...เรื่องที่ต้องสอนให้ท่องจา เช่น สูตรคูณ อาขยาน แต่ท่องแล้วเอาไปใช้เป็นหรือไม่ ตรงนี้คือสิ่งที่ ครูต้อง
สอนเขา จะมาปล่อยให้เด็กท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเหมือนที่ผ่านมาทุกเรื่องไม่ได้ ซึ่งตรงกับที่ไทยรัฐวิทยาทา
ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทายากตรงที่ครูต้องมีเทคนิค แต่ยังไงก็ต้องทาให้ได้
3 ปี นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจาวัน
...จะเร่งดาเนินการใน 5 เรื่อง 1.สร้างแรงจูงใจ 2.จัดทาแอพพลิเคชั่น 3.พัฒนาครูภาษาอังกฤษ ผ่าน
Boot Camp 4.ปรับชั่วโมงเรียน ปรับตารางสอนใหม่ 5.สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ของเดิมเราสอน

๖
ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 คาบ แต่ของใหม่ภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมงเราใช้ 5 รูปแบบ ชั่วโมงที่ 1 ให้เด็กรู้จัก
ใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ ชั่วโมงที่ 2 เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกชั่วโมงเป็นเรื่องแกรมม่า อีก
ชั่วโมงให้เด็กรู้คาศัพท์ อีกชั่วโมงจะเป็นช่วงซ่อมเสริม จะเริ่มทดลองใช้ในเทอม 2 ขอโรงเรียนอย่ากาหนดให้ใช้
ภาษาอังกฤษเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กพูดกันถูกผิดทั้งโรงเรียน แต่ครูเงียบ อย่าให้เป็นแบบนั้น
5 ปี ส่งเสริมครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
...ขณะนี้กาลังกาหนดแผนผลิตครู 10 ปี แผนตัวนี้จะต้องออกมาอย่างเห็นได้ชัดว่าผลิตอย่างไร ลงที่ไหน
เรากาลังแก้ตัวนี้ใหม่ และต้องเสร็จภายในปีนี้ ด้านการพัฒนาครู แนวทางเดิมก็มักจะทาตามหลักสูตรเดิม
เหมือนกันทุกปี อบรมแต่ละครั้งก็แจกกระเป๋าอยู่นั่น ต่อไปนี้ผมห้ามแจก ครูที่มาสัมมนาให้เตรียมถุงไปใส่ของเอง
จากที่ผมดูเงินที่ใช้ในการสัมมนา เฉพาะ สพฐ. อบรมความรู้ครูเป็นหลักหมื่นล้าน ผมจะทาประโยชน์จากเงินหมื่น
ล้านนี่ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอีกว่า การอบรมตามแนวทางเดิมบางคนอยู่ใกล้สนามกอล์ฟก็ไปตี
กอล์ฟ บางคนก็ไปไหนก็ไม่รู้ มันก็เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง แต่ของใหม่ ครูจะรู้ตารางการอบรมล่วงหน้าทั้งปี ปิด
เทอมตุลาคมจะมีกี่เรื่อง เมษายนจะมีกี่เรื่อง จะวางตารางให้ชัดเจน
5 ปี สอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน
...นี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยวิทย์-คณิต PISA เราอยู่ที่ 50 จาก 65 ประเทศ คะแนนโอเคพอถูไถ
แต่อันดับยังแข่งเขาไม่ได้ ไทยมีหน่วยงานที่ทาสะเต็มอยู่ 7 หน่วยงาน ไทยเก่งมากเพราะต่างคนต่างทา ไม่มี
ประเทศไหนในโลกที่เก่งเท่าไทยอีกแล้ว ดังนั้น เราต้องคิดให้เหมือนกันก่อน ซึ่งขณะนี้ก็พอไปได้แล้ว เป้าหมายสะ
เต็มปีนี้ จะทาใหม่ทั้งหมด 2,250 โรง รวมของเดิมจะเป็น 2,495 โรงเรียน
10 ปี ผลิตคนตรงความต้องการประเทศ
...เราต้องทราบ demand size ก่อน เราทาประชารัฐ ในคณะ E2 เอกชนจะทาโปรแกรมมาเพื่อสารวจ
demand size ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจะเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ศธ.จะให้สถานศึกษาเปิด
หลักสูตรที่เป็นไปตาม demand size ภายใน 10 ปี ต้อง re–profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษาอยู่ในมือ
พอกาหนดได้ แต่อุดมศึกษายังเหนื่อย ผมจะใช้งบประมาณเป็นตัวบีบ ถ้าคุณผลิตสาขาที่ตรงตามความต้องการผม
ให้คุณได้ ถ้าไม่งั้นผมไม่ให้
ผลิตคนดีออกสู่สังคม
...เราจะมี โรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเรามีตัวอย่างเยอะ มีอยู่แล้ว เราจะทาต่อไปอย่างเข้มข้น มี โมเดลยุว
เสถียรคุณ เป็นหลัก ลูกเสือเนตรนารี ก็เป็นส่วนหนึ่ง รวมไปถึงกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือแม้แต่
กิจกรรม ธนาคารขยะ หรือ โรงเรียนโตไปไม่โกง เป็นต้น
แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
...ผมจะไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในการโยกย้าย ประเภทคิดกิโลละแสนจะต้องหมดไป โดยผมเห็นจังหวัด
ขอนแก่นมีการตั้งไลน์แอพพลิเคชั่นในกลุ่มครู มีการส่งข้อมูลแจ้งถึงกันว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

๗
ได้มีการโยกย้ายครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาเป็นไปตามระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ หากครูคนใด
ได้ย้ายเพราะเสียเงินเสียทองให้แจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดได้ โดยมีเบอร์
โทร.ไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ดี และอยากให้จังหวัดอื่นๆ ทาเหมือนขอนแก่นโมเดล นี้ ส่วนปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจการลงโทษ หรือแม้แต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ผมเอาจริง ผมต้องโหดร้าย
กับคนที่ทาไม่ดี นี่คือการแก้ปัญหาทุจริต ผมต้องรื้อ ก.ค.ศ. รวมถึงนิติกรต้องถูกเพ่งเล็งทั้งหมดว่ามีการรับเงินเพื่อ
ซื้อเวลาหรือไม่ หากยังปล่อยไปแบบนี้อีกคนดีก็จะหมดแรง เพราะเห็นคนไม่ดีเดินอยู่เป็นนายเขาไปอีก แล้วจะมี
อะไรไปสู่เด็กได้อีก...”.

๘
3. นโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่
จานวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 จะเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจานวน
นักเรียนต่ากว่า 20 คน จานวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสาหรับ
โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป โดยแนวทางดาเนินการที่สาคัญ คือ ได้ประสานภาคเอกชน
ตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดทาแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดทาข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการ
พิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จานวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการว่า
“โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพื่อคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็ก มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ
ใกล้เคียง
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งมีอยู่จานวน 827
โรงเรียน เพื่อนานักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้
คัดเลือกไว้กว่า 300 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในจานวนดังกล่าว ที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านกายภาพและด้านวิชาการ ให้มีศักยภาพรองรับนักเรียนและครูจานวน 21 คน จากโรงเรียนบ้ านคลอง
หนึ่ ง (เทวกุล อุป ถัมภ์) ซึ่งเป็ น โรงเรี ย นเครื อข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ ว จึงได้มอบให้ สพฐ.จั ด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มแรก จานวน 421 โรงเรียน ให้สามารถย้ายเด็กมาเรียน
ในโรงเรียนแม่เหล็กได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีกจานวน 406 โรงเรียน
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561 ต่อไป
นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวย้าให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน พร้อม
ให้เหตุผลที่จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก โดยขอให้ ทุกคนนึกถึงอนาคตของลูกหลานเป็นหลัก
ส่ ว นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะพยายามพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เติ บ โตเป็ น คนดี มี คุ ณ ภาพอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากพวกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เมื่อได้อยู่ในดินที่
ดีและได้รับการดูแลอย่างดีด้วย ก็จะช่วยให้เติบโตเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้เมล็ดพันธุ์นั้น จะ
เป็น เมล็ ดพัน ธุ์ที่ดีแต่ขาดการดูแล ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เช่นเดียวกับลูกหลานของเรา หากได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อม ก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ.จะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ
2559 ซึ่งได้รับจานวน 3,800 ล้านบาท เพื่อเร่งดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมให้เสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โดยในส่วนของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กรองรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลอง
หนึ่งฯ ยังมีความขาดแคลนทั้งในด้านกายภาพและด้านวิชาการหลายส่วน อาทิ ห้องเรียน ICT, บ้านพักครู, โดม
ลานกีฬา รวมทั้งต้องปรับปรุงที่ จอดรถ โรงอาหาร และอาคารเรียนด้วย ส่วนด้านวิชาการจะดาเนินการเกลี่ย
อัตรากาลัง เพื่อให้ได้ครูใหม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะเร่งพัฒนาครูเดิมให้มีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น
(ที่มา:ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 377/2559 http://www.moe.go.th/websm/2016/sep/377.html)
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4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูครบชั้น และมีจานวนนักเรียนต่อห้องเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการควบคุมโรงเรียน เว้นแต่โรงเรียนที่มีที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจากัด (ห่างไกล/พื้นที่
สูง/เกาะ) และโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง โดยไม่มีการยุบเลิก
2. สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ
5. โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) หมายถึง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต่าง ๆ
เกิดความสนใจในการมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยเอกลักษณ์ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน หมายถึงเป็นโรงเรียน ที่
มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูง
ยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาที่ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะมาเรียน หรือส่งบุตรหลานมาเรียน
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6. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒ นาโรงเรียนขนาดเล็ ก ซึ่งมี
มากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีความ
มุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การบริ ห ารจั ดการแบบมีส่ว นร่ว มกับ ชุมชน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโ รงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ผลสาเร็จจนได้รับการชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดาเนินการคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เรื่อง วิธีการคัดเลื อกโรงเรียนขนาดเล็ กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ
ประจาปี พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
1 ด้านการมีส่วนร่วม (40 คะแนน)
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (20 คะแนน)
1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.2 มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม
1.3 มีการดาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
1.4 มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
1.5 มีการติดตาม ประเมินผล รายงานผลเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา
ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน)
2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ด้านที่ 3 ผลสาเร็จ (10 คะแนน)
3.1 มีผลสาเร็จเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
2 ด้านโอกาสทางการศึกษา (30 คะแนน)
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน)
1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
1.2 มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียน
1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนา
ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน)
2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ด้านที่ 3 ผลสาเร็จ (10 คะแนน)
3.1 มีผลสาเร็จเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา
3 ด้านคุณภาพการศึกษา (30 คะแนน)
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (10 คะแนน)
1.1 มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
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1.2 มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งในการสร้างคุณภาพ
การศึกษาแก่นักเรียน
1.3 มีติดตามประเมินผลและรายงานผลในการสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนา
ด้านที่ 2 นวัตกรรม (10 คะแนน)
2.1 มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณภาพการศึกษา
ด้านที่ 3 ผลสาเร็จ (10 คะแนน)
3.1 มีผลสาเร็จเชิงประจักษ์ในเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู ร ณ์ เขต 1 ได้นาหลั กเกณฑ์ดังกล่ าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อก
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และในใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้ นาหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาเป็นเกณฑ์ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถือปฏิบัติ และใช้เป็นเกณฑ์ในการนิเทศ ติดตาม การ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ ศธ 04106/1116 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทาโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีกิจกรรมสาคัญดังนี้
1. ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
2.นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559
รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17
3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.
2559- 2564 สู่การปฏิบัติ
4.เตรีย มความพร้ อมรองรับ การบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก ตามแนวทางการบริห ารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
5 การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่ อนแนวทางบริห ารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
6.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ
ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกระบวนการดาเนินการดังนี้
1.1 การวางแผนการดาเนินงาน
1.1.1 ศึกษาแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.1.2 การประชุมคณะทางาน เตรียมการประชุมเมือวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม AOC
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1.1.3 วางแผนเตรียมการด้านข้อมูลการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564
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1.1.4 วางแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบู ร ณ์ เขต 1 และตั ว แทนผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก เจ้ า หน้ า ที่ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3
1.2 การดาเนินการตามแผน
1.2.1 การดาเนินติดต่อสถานที่การประชุม ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2.2 ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ดังนี้
1) ดร.ธวัช กงเติม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม และวิทยากร
2) นางนวลลออ เงิ น เมย ผู้ อ านวยการกลุ่ ม นโยบายและแผน นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยากร
1.2.3 ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิ ทยากรนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 ให้ความรู้และแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) นายโสภณ เขียวแต้ม ผู้ อานวยการโรงเรียนวัดแตน อาเภอบางระกา จังหวั ด
พิษณุโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิ ษณุโลก เขต 1 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559
2) นายภควัต ตรี จักร ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้านถ้าน้ าบัง อาเภอเมืองเพชรบูร ณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจ
ราชการ 17 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559
1.2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 จานวน 120 คน ประกอบด้วย
1) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
2) ผู้ อานวยการกลุ่ มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1-3
3) ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 ทุกคน
4) ตัวแทนผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2-3
5) เจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
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1.2.5 การเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 และการนาเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ โดยนายวรพล อุไรรัตน์
รองผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และนายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1.2.6 การประชุมดังกล่าว ผู้อานวยการ ดร.ธวัช กงเติม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายภารกิจให้ผู้อานวยการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ดาเนินการสร้างความเข้าใจกับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.2.7 การจัดทาเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564 จ านวน 340 เล่ ม เพื่ อมอบให้ โ รงเรีย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ทุกโรงเรียน
1.3 การกากับ ติดตามและประเมินผล
การกากับติดตามการดาเนินงาน ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ได้ให้โรงเรียนขนาดเล็กดาเนินการสร้างความเข้าใจกับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และจัดส่งรายงานการประชุมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ทราบ
1.4 การปรับปรุงแก้ไข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะนาผลและข้อมูลจาการประชุม
ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.25592564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มาปรับปรุงเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปีงบประมาณต่อไป
2. กิจกรรมสาคัญ
2.1 การจัดทาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
2.2 ส่งเอกสารแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559 2564 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2.3 ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
2.4 นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.
2559 รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17
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2.5 สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบตั ิ
2.6 เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
2.7 การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
2.8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 100,000 บาท ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร ตามหนังสื อที่ ศธ 04006/ว1447
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 100,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

2,400 บาท
81,200 บาท
16,400 บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด
1. ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการฯ 20 คน
1.1 ประชุมคณะทางานเตรียมการดาเนินโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25)
- อาหารกลางวัน (20x70)
- เอกสารการประชุม (20x50)
1.2 ประชุมคณะทางานสรุปผลและการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25 )
- อาหารกลางวัน (20x70
2. นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 รางวัลดีระดับโซน
เขตตรวจราชการ 17
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

4,800
500
1,400
1,000
500
1,400
7,400
2,400

วัสดุ
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กิจกรรม/รายละเอียด

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

- ค่าที่พักวิทยากร จานวน 1 คืน ๆ 1,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร
- ค่าจ้างเหมารถ

ใช้สอย

วัสดุ

1,000
3,000
1,000

3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (การฝึกอบรมใน
สถานที่ของเอกชน: ไม่ครบทุกมื้อ) ผู้เข้ารับการประชุมและ
คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120x45 x2)
- อาหารกลางวัน (120x150)
3.2 เอกสารรูปเล่มแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
ประกอบการประชุม จานวน 340 เล่ม เล่มละ 100 บาท
3.2.1 ประกอบการประชุม จานวน 120 เล่ม
3.2.2 มอบให้ สพป.พช.2 จานวน 105 เล่ม
3.2.3 มอบให้ สพป.พช.3 จานวน 115 เล่ม
3.3 วัสดุในการบริหารจัดการ
3.3.1 ประกอบการประชุม
4. เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์
5. การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่การปฏิบัติ
6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
6.2 ค่าที่พัก
6.3 วัสดุในการบริหารจัดการ

65,800

รวมงบประมาณ

100,000

10,800
18,000

12,000
10,500
11,500
3,000
22,000
5,000
3,600
13,400
2,400

81,200 16,400

๑๗

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดาเนินโครงการ โครงการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 จานวน 120 คน ประกอบด้วย
1.1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
1.2 ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1-3
1.3 ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ทุกคน
1.4 ตั ว แทนผู้ อ านวยการโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 2-3
1.5 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
2. ผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
2.1 ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ประชุมได้เตรียมการ
วางแผนในการจั ดประชุม ปฏิ บั ติ การสร้ า งความเข้า ใจแนวทางการบริห ารจัด การโรงเรี ยนขนาดเล็ กจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.2. การนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.
2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และ รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแนวทางการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ ทราบแนวคิดสาคัญที่ส่งผลให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสาเร็จ และสามารถคง
อยู่ได้
2.3. การสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559- 2564 สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ กของกระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
2.4.เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 โดยผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กได้สร้าง
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กับ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมรับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘
2.5 การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ โดยรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3
ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทัศนคติ และแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
2.6.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมรับนโยบาย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาเนินการปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล้ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

๑๙

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโครงการใหม่
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ และพั ฒ นาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ได้ทาความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์
และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 ตามโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้รับรางวัลสุดยอดระดับประเทศ
2. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับทราบและทาความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
3. โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้แทน
ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2-3 และผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้เตรียมความพร้อมละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์
4. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564
ปัญหาและอุปสรรค
1. การดาเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงกาหนดวัน และเวลา และสถานที่ ในการ
ดาเนินงานที่เร่งด่วน ใช้วันทาการปกติ และมีกิจกรรมอื่นๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงวันใกล้เคียงกัน
2. งบประมาณในการดาเนินโครงการ ได้รับการโอนเงินประจางวดล้าช้า

๒๐
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง
1. กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการบริ หารจั ดการโรงเรีย นขนาดเล็ ก ที่ชัดเจนและแจ้งแนวทางให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนการ
ดาเนินการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วหรือล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเตรียมการสร้างความเข้ากับโรงเรียน
ขนาดเล็กและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการสร้างความเข้าใจต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับที่รับผิดชอบ Area Based
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดาเนินการสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่
3. โรงเรียนขนาดเล็กทุ กแห่ง นาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิ ธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

๒๑

ภาคผนวก

๒๒
โครงการ
สนองกลยุทธ์ สพป.

สนองยุทธศาสตร์ ศธ
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
( ) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
( ) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
( ) กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ 6 การบริหารจัดการ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ 6 จะทาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้องภายใน 2
ปี จะทาให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี
นโยบายและแผน
นายพสกร ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
1 – 15 กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ทางการศึ ก ษา ให้ ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในปี ง บประมาณ 2559 จ านวน 6 จุ ด เน้ น ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 5. ICT เพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญ สอดคล้องกับ
นโยบายสาคัญ 11 ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะทาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน 1 ปี จะให้มี
ครูประจาชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวใช้
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกากับดูแลสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กาหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่ง
เป็นการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลด
ความเลื่อมล้าทางการศึกษา ในการดาเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 95 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 151
โรงเรี ยน นอกจากนี้ ยั งปฏิ บั ติ หน้ าที่ ส านั กงานศึกษาธิ การจั งหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ อเป็นการขั บเคลื่ อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาการ จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

๒๓
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2564
2.2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1. โรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จานวน 95 โรงเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
3.2. โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 314 โรงเรียน มีเอกสารแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
4. กิจกรรมที่สาคัญ
4.1. ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
4.2. นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559
รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการ 17
4.3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.25592564 สู่การปฏิบัติ
4.4. เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
4.5. การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
4.6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะทางานโครงการ
บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก
2 นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.
2559 รางวัลดีระดับโซนเขต
ตรวจราชการ 17

ระยะเวลาดาเนินการ
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.
พสกร ทวีทรัพย์
พสกร ทวี
ทรัพย์

๒๔
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
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
พสกร ทวี
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ทรัพย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.
25592564 สูก่ ารปฏิบัติ
4 เตรียมความพร้อมรองรับการ
พสกร ทวีทรัพย์
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์

5 การนาเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการ
โรงเรียน ขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
6 การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
6.งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)
 สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1447
บาท
 หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่ .................................
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
2,400 บาท
ค่าใช้สอย
81,200 บาท
ค่าวัสดุ
16,400 บาท

พสกร ทวีทรัพย์

............................
100,000
...........................บาท

๒๕
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียด

งบ
ประมาณ

1. ประชุมคณะทางานโครงการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการฯ 20 คน
1.1 ประชุมคณะทางานเตรียมการดาเนินโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25)
- อาหารกลางวัน (20x70)
- เอกสารการประชุม (20x50)
1.2 ประชุมคณะทางานสรุปผลและการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x25 )
- อาหารกลางวัน (20x70
2. นาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 รางวัลดีระดับโซน
เขตตรวจราชการ 17
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จานวน 1 คืน ๆ 1,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร
- ค่าจ้างเหมารถ

4,800

3. สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559- 2564
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (การฝึกอบรมใน
สถานที่ของเอกชน: ไม่ครบทุกมื้อ) ผู้เข้ารับการประชุมและ
คณะทางาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120x45 x2)
- อาหารกลางวัน (120x150)
3.2 เอกสารรูปเล่มแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
ประกอบการประชุม จานวน 340 เล่ม เล่มละ 100 บาท

65,800

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

500
1,400
1,000
500
1,400
7,400
2,400
1,000
3,000
1,000

10,800
18,000

วัสดุ

๒๖
กิจกรรม/รายละเอียด
3.2.1 ประกอบการประชุม จานวน 120 เล่ม
3.2.2 มอบให้ สพป.พช.2 จานวน 105 เล่ม
3.2.3 มอบให้ สพป.พช.3 จานวน 115 เล่ม
3.3 วัสดุในการบริหารจัดการ
3.3.1 ประกอบการประชุม
4. เตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์
5. การนาเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่การปฏิบัติ
6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
6.2 ค่าที่พัก
6.3 วัสดุในการบริหารจัดการ
รวมงบประมาณ

งบ
ประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

12,000
10,500
11,500
3,000
22,000
5,000
3,600
13,400
100,000

2,400

81,200 16,400

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1. โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
2. โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ รับทราบ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

วิธีการวัดและประเมินผล
การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินผล

๒๗
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจ และมีความพร้อม เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางนวลลออ เงินเมย)
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).... .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธวัช กงเติม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

๒๘

กาหนดการประชุมปฏิบัตกิ ารสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียนรับรายงานตัว
- ประธานการประชุมเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
- บรรยายพิเศษการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
- แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
(ดร.ธวัช กงเติม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ )
เวลา 10.00 – 12.00 น.
การนาเสนอโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ประจาปี พ.ศ.2559 รางวัลดีระดับเขตตรวจราชการ (นาย
ภควัต ตรีจักร ผอ.โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง)
เวลา 12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
การนาเสนอโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ประจาปี พ.ศ.2559 รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับประเทศ (นายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.โรงเรียนวัดแตน สพป.
พิษณุโลก เขต 1 )
เวลา 15.00 – 16.30 น.
- บรรยายพิเศษการปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564
- การนาเสนอ การแสดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ
(นางนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน)
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น และ เวลา 14.30 น.

๒๙

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ 323 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
----------------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.25592564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึก ษา ขั้นพื้นฐาน
และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงกาหนดจัดการ
ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.
2559-2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อให้การดาเนินงานการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า หมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
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
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา แนะนา การดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 ประกอบด้วย
1. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ เงินเมย
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ทองคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4. นางขวัญนภา จันทร์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
5. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ

๓๐
7. นางทัศนา จันทร์ลา
8. นางอารีวรรณ ติณเวส
9. นายศักดา มียศ
10. นายบัญชา คงทน
11. นายพสกร ทวีทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดทาเอกสารการดาเนินงานประชุมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
2. ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนินงานประชุมปฏิบัติการสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
3. ติดต่อประงานงาน วิทยากรการประชุม (นายโสภณ เขียวแต้ม ผอ.โรงเรียนวัดแตน สพป.
พิษณุโลก เขต 1 และ นายภควัต ตรีจักร ผอ.โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 )
4. ลงทะเบียนรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประชุม
5. อานวยความสะดวกในการดาเนินการประชุม
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง นี้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

๓๑

ที่ ศธ 04106 /3128

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
29 สิงหาคม ๒๕๕9

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ

จานวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงกาหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวั น ที่ 8 กัน ยายน 2559 ณ ห้ อ งประชุม พีช ปุ ระ โรงแรมโฆษิ ตฮิ ล ล์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอเชิญผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๒

ที่ ศธ 04106 /3129

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
29 สิงหาคม ๒๕๕9

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ เขต 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ

จานวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงกาหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวั น ที่ 8 กัน ยายน 2559 ณ ห้ อ งประชุม พีช ปุ ระ โรงแรมโฆษิ ตฮิ ล ล์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอเชิญรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน หรือผู้แทน จานวน 2 คน และ ตัวแทนผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๓
ที่ ศธ 04106 /3130

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
29 สิงหาคม ๒๕๕9

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแตน สพป.พิษณุโลก เขต 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ

จานวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงกาหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวั น ที่ 8 กัน ยายน 2559 ณ ห้ อ งประชุม พีช ปุ ระ โรงแรมโฆษิ ตฮิ ล ล์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๔
ที่ ศธ 04106 /3131

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
29 สิงหาคม ๒๕๕9

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ

จานวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
พ.ศ.2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงกาหนดจัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ าปี พ.ศ.2559-2564 ในวั น ที่ 8 กัน ยายน 2559 ณ ห้ อ งประชุม พีช ปุ ระ โรงแรมโฆษิ ตฮิ ล ล์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.2559 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๕
ที่ ศธ 04106 /3325

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
12 กันยายน ๒๕๕9

เรื่อง มอบหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
จานวน 104 เล่ม
ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.
2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทา
หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 เพื่อมอบให้
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอส่งหนังสือแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 เพื่อมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ของท่าน
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๖
ที่ ศธ 04106 / 3325

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
12 กันยายน ๒๕๕9

เรื่อง มอบหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจาปี พ.ศ.2559-2564
จานวน 115 เล่ม
ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.
2559-2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒ นาและยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษา
ขั้น พื้น ฐาน และลดความเลื ่อ มล้ าทางการศึก ษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ได้จัดทาหนังสือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559 -2564 เพื่อ
มอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอส่งหนังสือแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 เพื่อมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ของท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

๓๗
ใบงาน
การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ต้องสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน / ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564 และส่งรายงานการประชุมให้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนลงมา และโรงเรียนที่มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการ ในปีการศึกษา 2559 จะต้องดาเนินการจัดทาแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แบบ ร.1) แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.2) และแบบแผนการ
รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.3) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ดาเนินการร่วมกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนแม่เหล็ก) ส่งให้กลุ่ม
นโยบายและแผนในวันที่ 9 กันยายน 2559
3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21-40 คน จะต้องเข้าสู่การบริหารจัดการในปีการศึกษา
2560 ให้เตรียมการจัดทาแบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.1) แบบสรุปการรับฟัง
ความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ร.2) และแบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แบบ ร.3) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550 (ดาเนินการร่วมกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนแม่เหล็ก)
4. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ฯ ที่ www.phetchabun1.go.th
เลือก เมนูแบบสอบถามการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (ขวามือ) หรือที่ http://goo.gl/947jEY

๓๘
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

ดร. ธวัช กงเติม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประธานเปิดการประชุม และบรรยายแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายภควัต ตรีจักร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยากรบรรยายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลดี ระดับโซนเจตตรวจราชการที่ 17

นายโสภณ เขียวแต้ม ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแตน สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทยากรบรรยายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลสุดยอดระดับประเทศ

๓๙
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

นางนวลลออ เงินเมย ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บรรยาย
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายวรพล อุไรรัตน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 บรรยาย
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 บรรยาย
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

๔๐
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

คณะทางานและการลงทะเบียนรับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประชุมฯ

คณะทางานและวิทยากรฯ

นิทรรศการประกอบการบรรยายพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

๔๑
ภาพกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี พ.ศ.2559-2564

เอกสารที่มอบให้ทุกโรงเรียน
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์

๔๒
คณะผู้จัดทา

คณะที่ปรึกษา
1. นายธวัช กงเติม
2. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
3. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษา

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

คณะทางาน
1. นางนวลลออ เงินเมย
2. นางสาวนงคราญ ทองคา
3. นางขวัญนภา จันทร์ดี
4. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์
5. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา
6. นางทัศนา จันทร์ลา
7. นางอารีวรรณ ติณเวส
8. นายศักดา มียศ
9. นายบัญชา คงทน
10. นายพสกร ทวีทรัพย์

๔๓

