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สรุปสาระสําคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเชียงใหม*คุ+มภูคํา
....................................................
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม* เขต ๒ บรรยาย
สรุปแนวนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจําตําบล
- โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต! ๒๕๐ คน ขึ้นไป , การควบรวมโรงเรียน การสร(างความเข(าใจกับ
ชุมชน ท(องถิ่น โรงเรียน ๔๒ โรงเรียน คาดว!าจะเป.นหลักในการควบรวมโรงเรียนที่อยู!ใกล(เคียง
ต(องทําเพราะเป.นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณ
- ภาพรวมระดับประเทศครูเกิน แต!พื้นที่ครูขาด โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนน(อย เช!น นักเรียน ๒๐
คน ครู ๒ คน มีป7ญหาในการบริหารจัดการแบบองค9รวม นํามาสู!การควบรวมโรงเรียนเพื่อหา
จุดคุ(มทุนในการจัดการศึกษาของประเทศ
- ขนาดของโรงเรียนเป.นสิ่งที่มีความเหมาะสมในสภาพการบริหารจัดการศึกษา
- โรงเรียนดีประจําตําบลก(าวไปสู!โรงเรียนประชารัฐ การดําเนินงานทบทวนแนวทางการดําเนินงาน
ร!วมกัน เป;าหมายหลักของการพัฒนาผู(เรียนให(มีคุณภาพนักเรียน โรงเรียนจะต(องวิเคราะห9แนว
ทางการพัฒนา ทักษะชีวิตของนักเรียนต(องเติมเต็มตามศักยภาพของนักเรียน
- โครงการทุกโครงการที่เข(ามาโรงเรียน เราต(องรับผิดชอบคุณภาพผู(เรียน นํานักเรียนเป.นตัวตั้ง
นักเรียนต(องได(รับผลประโยชน9ในสิ่งที่ทํา การวางแผนการพัฒนางานมุ!งสู!การพัฒนานักเรียนให(
มีคุณภาพ
- “วันนี้เราต+องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก*อนที่คนอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงเรา”
- การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลายเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนรูปแบบใหม! มีผู(ที่เสนอแนะ
แนวคิดในการดําเนินงาน เราต(องตั้งหลักดีๆ เราร!วมด(วยช!วยกันสร(างความเข(มแข็งให(ตัวเราเอง
เราสามารถที่จะดําเนินการร!วมกันได( ความรับผิดชอบโรงเรียนดีประจําตําบล การขับเคลื่อน
งานไปข(างหน(า ดําเนินการให(ประสบผลสําเร็จและต!อเนื่อง
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- โครงการทุกโครงการจะสอดรับกับงบประมาณในการบริหารจัดการ ตั้งเป;าหมายของโครงการ
ป? ๒๕๕๓ จนถึง ป? ๒๕๖๐
- งบประมาณป? ๒๕๕๔ ถึง ป? ๒๕๕๖ จะได(รับงบประมาณในภาพรวม ประมาณ ๗,๐๐๐ กว!า
โรงเรียนๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ มีงบ ๒ เรื่อง คือ งบลงทุน ปรับปรุงซ!อมแซม งบ
ดําเนินงาน ภาพรวมจัดสรรให(พอสมควร ช!วงป? ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗
- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล ป?งบประมาณ ๒๕๕๙ เราจะทําอย!างไร ดําเนินการ
มาตั้งแต!ป? ๒๕๕๓ ถึง ป? ๒๕๖๐ โครงการนี้ยังคงอยู!เหมือนเดิม
- พัฒนาโรงเรียนในท(องถิ่นชนบท ให(เป.นโรงเรียนคุณภาพ การพัฒนาโรงเรียนภายในตําบล ทํา
อย!างไรให(เยาวชนหมู!บ(านในตําบลมีคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐ วัตถุประสงค9โครงการดี
- เป;าหมาย คือ เกิดโรงเรียนคุณภาพ กระจายในตําบลต!างๆทั่วประเทศ ตําบลละ ๑ โรงเรียน
ตําบลตามกระทรวงมหาดไทย ๗,๐๐๐ ตําบล แต!มีไม!ครบทุกตําบล เป;าหมายอยู!เท!าเดิม
- เน(นด(านวิชาการ และวิชาชีพ และการปรับปรุงภูมิทัศน9ของโรงเรียนให(เอื้อต!อการเรียนรู(โดย
กิจกรรมหลักประกอบ ด(วย
๑). การส!งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให(พัฒนางานวิชาการ และการเรียนการสอนและการเรียนรู(
การพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค9และวิชาชีพโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ9 เพื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆ
๒). ส!งเสริมสนับสนุนให(โรงเรียนปรับภูมิทัศน9 ซ!อมแซม ก!อสร(างอาคารเรียน อาคารประกอบ
สะอาด ปลอดภัยและอบอุ!น ทําอย!างไร
๓. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน วิจัย จัดพิมพ9คู!มือและประชาสัมพันธ9
รูปแบบการพัฒนา
- ๑. เป.นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข(มแข็งทั้งด(านวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ผู(เรียน ดนตรี กีฬา และศิลปะ
- ๒. โรงเรียนสะอาด ร!มรื่น ปลอดภัย
- ๓. เป.นโรงเรียน “ทํามาหากิน” เน(นการพัฒนาด(านอาชีพและการมีรายได(ระหว!างเรียน
- ๔. เป.น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร!วมมือกับท(องถิ่นและบริการชุมชนอย!างเข(มแข็ง
- ๗ แผน เป;าหมาย สะอาด ร!มรื่นสวยงาม อบอุ!น สีสันสดใส ปลอดภัย อปท.มีส!วนร!วม
- ๗ ห(องสมุด ๓D ห(องปฏิบัติการ ศูนย9การเรียนรู(อาชีพ ศูนย9กีฬาชุมชน ห(องสุขาถูก
สุขลักษณะ ครูใช(แหล!งเรียนรู(ใช( ICT ผุ(บริหารนําการเปลี่ยนแปลง
- ๗ ชื่อเสียงดี ใฝSรู( ใฝSเรียน ใฝSดี มีความเป.นไทย สุขภาพดี รักงานอาชีพ
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ระยะที่ ๑ ใช(นโยบาย ๗: ๗: ๗ ตั้งแต!ป? ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๔
ระยะที่ ๒ ใช( ๗ : ๗ : ๗ : ๗ พัฒนาสร(างสรรค9 ตั้งแต!ป? ๒๕๕๕ ถึง ป? ๒๕๕๗
ระยะที่ ๓ ป? ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐ ๕ : ๕ : ๕ สู!ความสําเร็จยั่งยืน
ภาพความสําเร็จ โรงเรียนน!าอยู! ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร!วมใจ ใช(ประโยชน9ร!วมกัน
การพัฒนาป? ๒๕๕๙ ประเด็นหรือกรอบการพัฒนา
พ.ย.๒๕๕๘ ถึง มิ.ย. ๒๕๕๙ นิเทศประเมินต(นแบบครบทุกโรงเรียน มุ!งสู! โรงเรียนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู(เพื่อการมีงานทํา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาอาชีพ
- มิ.ย. ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประเมินหรือนําเสนองาน เน(น ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ9
มุ!งโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตเสนอผลงาน๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ9
- ส.ค.ถึง ก.ย. ๒๕๕๙ นําเสนอผลงานระดับประเทศ เขต ละ๑ ระดับประเทศ มุ!ง โรงเรียนที่รับ
คัดเลือกระดับเขตนําเสนอผลงานระดับประเทศ
- ให(โรงเรียนกลับไปทบทวนโรงเรียนว!าโรงเรียนมีอาชีพอะไร เป.น ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑
ผลิตภัณฑ9
สรุปโดย
นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ9
ผู(อํานวยการโรงเรียนบ(านหนองปลามัน
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

