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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในกำรพัฒนำประเทศนั้น สิ่งจำเป็นและจะต้องกระทำอย่ำงเร่งด่วนก่อนสิ่งอื่นใดคือ กำร
พัฒนำคน เพรำะกำลังคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน เพรำะกำลังคนเป็น
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพนั้น กำรศึกษำเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่ง
ในกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้
ปัจจุบันทุกหน่วยงำนไม่ว่ำภำครัฐหรือเอกชนให้ควำมสำคัญกับ “คน” โดยถือว่ำเป็นทรัพยำกร
อันมีค่ำที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงำนประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย กำลังคน
เป็นทรัพยำกรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สำมำรถนำมำทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจำกศักยภำพของแต่ละคนมี
ควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้นหัวใจสำคัญในกำรดำเนินกำรงำนของหน่วยงำนจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภำพของคนและ
จำนวนกำลังคนที่เหมำะสม”
กำรวำงแผนกำลังคน คือ กระบวนกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรกำลังคนในองค์กำรล่วงหน้ำว่ำ
ต้องกำรอัตรำกำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่ำใดและต้องกำรเมื่อใด นอกจำกนี้ กำรวำงแผนกำลังคนยัง
รวมไปถึงกำรเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมีจำนวนและประเภทบุคคลตรง
ตำมควำมต้องกำร โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตำมควำมจำเป็นของงำนและต้องพร้อมใช้งำนทันทีเมื่อหน่วยงำน
ต้องกำร ดังนั้น กำรวำงแผนกำลังคนสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกระบวนกำร
ดำเนินกำรจัดอัตรำกำลังคนให้เหมำะสม ทั้งปริมำณและคุณภำพ ในระยะเวลำที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในตำแหน่งที่เหมำะสมตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวำงแผนกำลังคนสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะวำงแผน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำแล้ว ยังต้องวำงแผนกำลังคนเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วย กล่ำวคือ จะต้องมีกำรวำงแผนกำรกระจำยกำลังคนหรือเริ่มวำงแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ ซึง่
ในปัจจุบันพบว่ำข้ำรำชกำรครูในระดับโรงเรียนหลำยโรงเรียนมีสภำพอัตรำกำลังที่ขำดแคลน ในขณะที่ภำพรวม
ของอัตรำกำลังไม่ได้สะท้อนภำพดังกล่ำว และหำกพิจำรณำในรำยละเอียดเกี่ยวกับสำขำวิชำที่ข้ำรำชกำรครูที่
สำเร็จกำรศึกษำพบว่ำ บำงสำขำวิชำขำดแคลนครูเป็นจำนวนมำก ดังนั้น กำรวำงแผนกำลังคนสำหรับ
ข้ำรำชกำรครู จึงควรแก้ปัญหำในเรื่องจำนวนและคุณภำพของข้ำรำชกำรครู ในสถำนศึกษำ
กำรวำงแผนทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ห รื อ กำรวำงแผนก ำลั ง คน( Manpower Planning) เป็ น
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรจำนวนอัตรำกำลังที่เหมำะสมและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตำม
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ควำมต้องกำรเข้ำมำทำงำนในองค์กรในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยมีกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบวิเครำะห์เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทำนกำลังงำน โดยเฉพำะอุปสงค์กำลังคน
ด้ำนวิชำชีพและวิชำกำรมีกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรกำลังคนในอนำคตกับอุ ปทำนภำยในองค์กรรวมทั้งหำ
ช่องว่ำงระหว่ำงกำลังคนที่ต้องกำรกับกำลังคนที่มีอยู่กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงบวกและ
สภำพแวดล้อมภำยในที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับกำลังคน สภำพปัญหำปัจจุ บันตลอดจนคำดกำรณ์ปัญหำที่
เกิดขึ้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่
สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงภำยในและภำยนอกอย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง เป็นกลุ่มงำนหนึ่งในกลุ่มบริ หำรงำนบุคคล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเลย เขต 1 มี ภ ำระหน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรวำงแผนก ำหนดต ำแหน่ ง
อัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์และพยำกรณ์เกี่ยวกับควำมต้องกำรและสภำพ
ปัญหำด้ำนกำลังคน เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดวิธีเพื่อให้ได้กำลังคนที่มี ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและเพียงพอ
ทั้งในด้ำนจำนวนและคุณภำพ อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)กำหนด โดยพิจำรณำจำกจำนวนนักเรียน จำนวนและขนำดของสถำนศึกษำ
รวมทั้งระดับของกำรศึกษำเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้มีวิทยฐำนะ
เงินเดือน เงินวิทยฐำนะและเงินประจำตำแหน่ง ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มำตรฐำนวิทยฐำนะ จึงต้องมีกำรจัดทำ
แผนอัตรำกำลั ง 3 ปี ขึ้น เพื่ อเป็ น กรอบในกำรวำงแผนอัตรำกำลั งคน เพื่ อให้ ตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ โดยคำดคะเนว่ำจะมีกำรใช้อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำในสถำนศึ ก ษำจำนวนเท่ ำ ใด สำขำวิ ช ำเอกใด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมำะสมกั บ สภำพ
กำรจั ด กำรศึ ก ษำและควำมต้ อ งกำรของสถำนศึ ก ษำ แต่ ล ะแห่ ง และเป็ น กำรกำหนดทิ ศ ทำงและ
เป้ ำ หมำยใน กำร วำงแผนบ รรจุ น ั ก ศึ ก ษ ำทุ น ตำมโครงกำรครู พ ั น ธุ์ ใ หม่ เ พื ่ อ ทดแ ทนกำลั ง คน ที่
สู ญ เสี ย และตรงตำมควำมต้ อ งกำรของสถำนศึ ก ษำต่ อ ไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จึงได้กำหนดเป้ำหมำยกำรวำงแผน
อัตรำกำลังคนระยะ 3 ปีให้ชัดเจน เพื่อตอบสนองสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นผลิตครูพันธ์ใหม่ที่
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมอดทนและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพที่จะสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้เรียน
จึงมุ่งสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน สังคม สิ่งแวดล้อม ทดแทนอัตรำกำลังบุคลำกรทำงขำดแคลน และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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เพื่อศึกษำกำรจัดทำกำรวำงแผนอัตรำกำลังคน 3 ปี ปีงบประมำณ 2561-2562 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ที่จะทำให้กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

เป้าหมาย
เพื่อจัดทำกำรวำงแผนอัตรำกำลังคน 3 ปี ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสถำนศึกษำ สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำและสำยปฏิบัติกำรสอน จำนวน 1,438 รำย และ
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับขยำยโอกำส จำนวน 21,033 รำย
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะทำงตรงตำมสำขำวิชำที่สอน และทดแทนอัตรำกำลังที่ขำดแคลน เพื่อสำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงคล่องตัวทำให้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนำยน 2560- วันที่ 10 มิถุนำยน 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ ท รำบถึ ง ข้ อ มู ล แผนอั ต รำกำลั ง คน 3 ปี ของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำร
ศึ ก ษ ำ ใน ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ใน สั ง กั ด ส ำ นั ก ง ำ น เข ต พื ้ น ที ่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ เล ย เข ต 1 เพื ่ อ
ดำเนิ น กำรสรรหำบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถเฉพำะทำงตรงตำมสำข ำวิ ช ำที่ ส อน และ
จั ด ก ำ ร เรี ย น ก ำ ร ส อ น ได้ อ ย่ ำ งค ล่ อ งตั ว ท ำให้ ก ำร พั ฒ น ำคุ ณ ภ ำพ ผู ้ เ รี ย น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
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1. การวางแผนอัตรากาลังคน หมำยถึง กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์และ
พยำกรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทำนด้ำนกำลังคน เพือ่ นำไปสู่กำรกำหนดวิธีจะให้กำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมเพียงพอ ทั้งในด้ำนจำนวนและคุณภำพ มำปฏิบัติงำนในเวลำที่ต้องกำรโดยมีแผนกำรใช้และพัฒนำคน
เหล่ำนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษำกำลังคนที่เหมำะสมไว้กับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
2. แบบรายงานข้อมูลนักเรียน หมำยถึง แบบรำยงำนข้อมูลปริมำณงำนของสถำนศึกษำและ
ควำมต้องกำรครู ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560-2562 (สพฐ.2560)
3. สถานศึกษา หมำยถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
และระดับขยำยโอกำส ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2560-2562 จำนวน 154 โรง
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมำยถึง
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนผู้ปฏิบัติกำรสอนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
จำนวน 1,259 รำย
- ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ สำยงำนผู้ บ ริห ำรสถำนศึ ก ษำ ในสั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 จำนวน 179 รำย
4. ครู อั ต ราจ้ า งชั่ ว คราว หมำยถึ ง ครูอั ต รำจ้ ำ งชั่ ว ครำวผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ท ำงำนสอนใน
สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำนวน 154 โรงระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2560-2562 จำนวน 25 รำย
5. พนักงานราชการ หมำยถึง ลูกจ้ำงชั่วครำวพนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง
ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้ำที่ทำกำรสอนในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เลย เขต 1 จำนวน 154 โรง ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 จำนวน 45 รำย
6. นักเรียน หมำยถึง
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 จำนวน 11,783 รำย
- นักเรียนระดับประถมศึกษำ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 จำนวน 29,632 รำย
- นักเรียนระดับขยำยโอกำส ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 จำนวน 4,236 รำย
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ข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อมูลที่ใช้ในกำรดำเนินกำรรำยงำนกำรจัดทำวำงแผนอัตรำกำลังคน 3 ปี ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 เป็น
ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำและระดับขยำยโอกำส และจำนวนข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวในสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำนวน 154 โรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2560-2562 เท่ำนั้น

บทที่2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจั ด ท ำแผนอัต รำกำลั งข้ ำรำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำในสถำนศึ กษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 - 2562 ได้กล่ำวถึงเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีงบประมำณ 2560-2562 ตำมลำดับดังนี้

ความหมายของการวางแผนอัตรากาลังคน
กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Planning) กับกำรวำงแผน
กำลังคน (Manpower Planning) มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้คำนิยำมไว้ดังนี้
กองวิชำกำร สำนักงำน ก.พ. (อ้ำงในอุ่นเรือนและคณะ.2551) อธิบำยว่ำกำรวำงแผน
ทรัพยำกรบุคคล หมำยถึง กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็น ระบบในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ เกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทำนด้ำนกำลังคนเพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมอย่ำง
พอเพียง ทั้งในจำนวนและคุณภำพมำปฏิบัติงำนเวลำที่ต้องกำรโดยมีแผนกำรใช้และพัฒนำกำลังคนเหล่ำนั้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องทั้งนีเ้ พื่อธำรงรักษำกำลังคนที่เหมำะสมไว้กับองค์กรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ศุภชัย ยำวะประภำษ (2546) ได้เสนอนิยำมว่ำ กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคลเป็น
กระบวนกำรในกำรกำหนดควำมต้องกำรบุคลำกรล่วงหน้ำในแต่ละช่วงเวลำว่ำองค์กรต้องกำรบุคลำกรประเภท
ใด จำนวนเท่ำไรและรวมถึงวิธีกำรในกำรได้มำซึ่งบุ คลำกรที่กำหนดไว้ล่ำวงหน้ำนี้ด้วย กำรได้มำซึ่งบุคลำกร
กำลังคนนี้รวมตั้งแต่กำรสรรหำคัดเลือกจำกภำยนอกองค์กร ภำยในองค์กรตลอดจนกำรพัฒนำเพิ่มศักยภำพ
ของบุคลำกรภำยในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ต้องกำรนอกจำกนั้นยังรวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งบุ คลำกรตลอดจน
กำรใช้ประโยชน์จำกบุคลำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ควำมหมำย กำรวำงแผนกำลังคน หมำยถึง ขั้นตอน
ของกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่สำคัญ ที่มุงจะพยำยำมให้มีกำลังเพียงพอเพื่อที่จะสำมำรถปฏิบัติภำรกิจของ
องค์กำรให้สำเร็จได้ตำมวัตถุประสงค์ในอนำคต
สรุปได้ว่ำ กำรวำงแผนกำลังคน ดังกล่ำวข้ำงต้น หมำยถึง กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็น
ระบบในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทำนด้ำนกำลังคน เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดวิธีจะให้ได้
กำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและเพียงพอ
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นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
รัฐบำลได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ โดยได้กำหนดไว้ใน “นโยบำยสังคม
และคุณภำพชีวิต” ซึ่งมีสำระสำคัญ ดังนี้
1.เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรปฏิรูประบบควำมรู้ของสังคมไทย
อันประกอบด้วย กำรยกระดับองค์ควำมรู้ให้ได้มำตรฐำนสำกล จัดให้ มีโครงกำรตำรำแห่งชำติที่บรรจุควำมรู้ที่
ก้ำวหน้ำและได้มำตรฐำน ทั้งควำมรู้ที่เป็นสำกลและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรอ่ำน พร้อมทั้งส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น จัดให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ปฏิรูปหลักสูตรกำรศึกษำทุก
ระดับให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมำตรฐำนสำกลบนควำมเป็นท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ชั้ น โดยวัด ผลจำกกำรผ่ ำนกำรทดสอบมำตรฐำนในระดั บ ชำติ แ ละ
นำนำชำติ ขจัดควำมไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจำกสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและ
สถำบันอำชีวศึกษำคุณภำพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับโลก พัฒนำระบบกำรศึกษำให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้คู่คุณธรรม มุ่งกำรสร้ำงจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักในสิทธิและหน้ำที่ ควำมเสมอ
ภำค และดำเนินกำรให้กำรศึกษำเป็นพื้นฐำนของสังคมประชำธิ ปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบบริหำร
กำรศึกษำโดยกำรกระจำยอำนำจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจำกพื้นที่ที่มีควำมพร้อม
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย
โดยคำนึ งถึงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้ เกิดขึ้นแก่ประชำกรทุ กกลุ่ม ซึ่งรวมถึ งผู้ยำกไร้
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มำรดำถึงแรกเกิด ให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัย
และพั ฒ นำกำรอย่ ำงมี คุ ณ ภำพ ตั้ งแต่ ก่อ นวั ย เรีย นจนจบกำรศึก ษำขั้ น พื้ น ฐำน โดยจัด ให้ มี ระบบสะสมผล
กำรศึกษำและกำรเทียบโอนเพื่อขยำยโอกำสให้กว้ำงขวำงและลดปัญหำคนออกจำกระบบกำรศึกษำนอกจำกนี้
จะดำเนินกำรลดข้อจำกัดของกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงกำร
เงินกู้เพื่อกำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได้ในอนำคต” โดย ให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรำยได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พัก
ชำระหนี้ แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ โดยปรับเปลี่ยนกำรชำระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรำยได้ใน
อนำคต ปรับปรุงระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ทุกระดับให้เอื้อต่อกำรกระจำยโอกำส โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะจัด
ให้มีระบบคัดเลือกกลำงเพื่อเข้ำศึกษำต่อใน มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม ดำเนิน “โครงกำร 1
อำเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกำสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่ำงประเทศ จัดกำรศึกษำชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้และกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. ปฏิรูปครู ยกฐำนะให้เป็นวิชำชีพชั้นสูงอย่ำงแท้จริง โดยปฏิรูประบบกำร
ผลิตครูให้มีคุณภำพทัดเทียมกับนำนำชำติ สร้ำงแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้ำสู่วิชำชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนครู พัฒนำระบบควำมก้ำวหน้ำ ของครูโดยใช้กำรประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ควำม สำมำรถและวัดสัมฤทธิผลของกำรจัดกำรศึกษำเป็นหลัก จัดระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
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แก้ปัญหำหนี้ครัวเรือนของรัฐบำล พัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศเพือ่ ใช้ในกำรกระจำยครู ขจัดปัญหำกำรขำดแคลน
ครูในสำระวิชำหลัก เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำ
4. จัดกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำน
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกระบวนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ระหว่ำงเรียนอย่ำงเหมำะสม และสนับสนุน
กำรสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน และสนับสนุนให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีงำนทำได้ทันทีโดยควำมร่วมมือระหว่ำงแหล่ง
งำนกับสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอำชีวศึกษำเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเรียนรู้หำ
ประสบกำรณ์ก่อนไปประกอบอำชีพ โดยให้ สถำบัน อำชีวศึกษำดำเนินกำรร่วมกั บผู้เชี่ยวชำญในแต่ละอำชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้ำงประจำชุมชนเพื่อฝึกฝนช่ำงฝีมือและกำรสร้ำง ทักษะในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ทั้งนี้ จะดำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชนอย่ำงจริงจัง เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำในสำยอำชีวศึกษำให้เป็นที่ยอมรับและ
สำมำรถมีรำยได้สูงตำมควำมสำมำรถ
5. เร่งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำให้ทัดเทียมกับ
นำนำชำติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรเร่งยกระดับคุณภำพและกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จัดให้มีระบบ
กำรเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติเพื่อเป็นกลไกในกำรเปลี่ยน กระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำงและเอื้อให้เกิดกำร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ พัฒนำระบบ “ไซเบอร์
โฮม” ที่สำมำรถส่งควำมรู้มำยังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อกำรศึกษำ ขยำยระบบโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำให้กว้ำงขวำง ปรับปรุงห้องเรียน
น ำร่องให้ ได้มำตรฐำนห้ องเรีย นอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินกำรให้ “กองทุนเพื่อพัฒ นำเทคโนโลยีเพื่ อ
กำรศึกษำ”สำมำรถดำเนินกำรตำมภำรกิจได้
6. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงทุนปัญญำของชำติ พัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรวิจัย
แห่ งชำติเพื่อสร้ำงทุนทำง ปั ญ ญำและนวัตกรรม ผลั กดันให้ ประเทศสำมำรถพึ่งตนเองได้ทำงเทคโนโลยีเพื่อ
นำไปสู่กำรสร้ำงรำกฐำน ใหม่ของเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศเพื่อกำรวิจัยสำหรับสำขำวิชำ
ที่จำเป็น พัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิจัยของชำติโดยเน้นควำมสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสมและ มีประสิทธิภำพ
ระหว่ำงองค์กรบริหำรงำนวิจัยกับสถำบันอุดมศึกษำ
7. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อรองรับกำรเปิดเสรี
ประชำคมอำเซียน โดยร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
ให้มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร เร่งรัดกำรจัดทำ
มำตรฐำนคุณวุฒิ วิชำชีพรับรองสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน อำชีพ และกำรจัดทำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนให้ครบทุกอุตสำหกรรม
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กล่ำวนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำในกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี นอกจำกกำรน้อมนำแนวพระรำชกระแสฯ
ด้ ำน ก ำรศึ กษ ำ แ ละพ ระบ รม รำโช บ ำย ด้ ำน ก ำรศึ ก ษ ำ ม ำป รั บ ใช้ กั บ น โย บ ำยด้ ำน ก ำรศึ ก ษ ำ
แล้ ว กระทรวงศึ ก ษำธิก ำรจะดำเนิ น กำรตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภำยใต้
วิสัย ทัศน์ “ ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นำแล้ ว ด้วยกำรพัฒ นำตำมปรัช ญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ งได้ ก ำหนดไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ โดยมี ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำที่ จ ะด ำเนิ น กำร 6
ด้ำน คือ 1) ควำมมั่นคง 2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) กำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ 4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม 5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

-101) ควำมมั่นคง ตัวอย่ำงกิจกรรมในกำรจัดศึกษำของสถำนศึกษำในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่ง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษำธิกำร กำกับดูแลและลงพื้นที่อย่ำงสม่ำเสมอ หำกในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ไม่
สงบก็จะส่งผลถึงคุณภำพกำรศึกษำ หรือกรณีปัญหำโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชำยแดนภำคเหนือ (โรงเรียน
ชำยขอบ) ซึ่งที่ผ่ำนมำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำของ
โรงเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และโรงเรียนชำยขอบด้วยเช่นกัน ทั้งกำรให้ควำมสำคัญกับภำษำที่ใช้ในพื้นที่
หรือสิ่งที่เรียนสถำนศึกษำ ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงจึงมีควำมสำคัญกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
เป็นอย่ำงมำก
2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำ
ประเทศได้ อำทิ กำรส่งเสริมด้ำนภำษำอังกฤษ หรือกำรอำชีวศึกษำแนวใหม่ที่มีควำมร่วมมือกับภำคเอกชน ซึ่ง
จะทำให้กำรอำชีวศึกษำของไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศมำกขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่ำง
กิจกรรมโครงกำรของยุทธศำสตร์ด้ำนนี้
3) กำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะกำรลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสำคัญ
มำก เพรำะเป็นกำรลงทุนที่ได้ผลมำกที่สุด นอกจำกนี้ กำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ หมำยถึง กำรพัฒนำครูด้วย
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม อำทิ กำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชำของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่หำกดู
คะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชำ พบว่ำมีคะแนนมำกกว่ำนักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจำกกำร
ประเมินผล PISA แต่กำรที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ำ เพรำะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ำรับกำร
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งหลำยโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ำ
ด้วย จึงทำให้ค่ำเฉลี่ยของประเทศต่ำลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเป็นตัวอย่ำงของควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ระหว่ำงโรงเรียนที่มีควำมพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขำดกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้น เรำต้องกลับไป
พิจำรณำว่ำโรงเรียนเหล่ำนั้นยังขำดอะไรบ้ำง เช่น ขำดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสำขำ เป็นต้น
เพื่อทำกำรสนับสนุนและแก้ปัญหำได้ตรงจุด
5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลำกหลำยโครงกำรที่สำคัญ
อำทิ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง นโยบำยโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เช่น กำรดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบหมำยภำรกิจและหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้กับ รมช.ศึกษำธิกำร
จะแบ่งงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี โดยคำนึงถึงควำมถนัดของ รมช.ศึกษำธิกำร ดังนี้
1) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับผิดชอบเรื่องควำมมั่นคงทำงกำรศึกษำและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เช่น กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขตของไทย กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำ
กำรเมืองต้นแบบ "สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ใน 3 เมือง ที่สุไหงโก-ลก เบตง และหนองจิก รวมทัง้

-11โรงเรียนในบริเวณพื้นที่ชำยแดน หรือชำยขอบ และมอบหมำยภำรกิจให้ดูแลหน่วยงำน 2 หน่วยงำน คือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย (สำนักงำน กศน.)
2) ม.ล.ปนัดดำ ดิศกุล รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
(กศจ.) รวมทั้งศึกษำธิกำรภำค, โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ
โรงเรียนตำมโครงกำรในพระรำชดำริ, คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ, สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำ
และกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) (ITD), งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และมอบหมำย
ภำรกิจให้ดูแลหน่วยงำนสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)
สำหรับองค์กรวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.),
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.), สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.),
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.), สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ, สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำนักงำน กคศ.), สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.), สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
(สทศ.),สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำร
มหำชน) นั้น รมว.ศึกษำธิกำร จะรับผิดชอบและดูแลด้วยตนเอง ยกเว้นบำงเรื่องใน สกอ. เช่น
กำร Reprofile สถำบันอุดมศึกษำ จะมอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบเพิ่มเติม
สิ่งที่สำคัญอีกประกำร คือ "กระทรวงศึกษำธิกำรต้องกำรสร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำ เกลียดกำรโกง หรือเติบโตขึ้นมำ
กับควำมไม่โกง ด้วยกำรปลูกฝังกำรไม่โกงไว้ในบรรยำกำศ ระบบ และกำรสนทนำ เพรำะกำรไม่โกงมีวิธีกำรเดียว
ก็คือ ให้เกลียดกำรโกง และจะได้ไม่ทำ" ในระยะเวลำกำรทำงำนที่เหลือตำม Roadmap ของ
รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรจะเน้นกำรทำงำนที่เป็น "รูปธรรม" อย่ำงแท้จริง โดยโครงกำรที่สำคัญคือ จะให้
สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภำพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภำคและทุกเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสำนพลังประชำรัฐกว่ำ 7,000 แห่ง เพรำะ
โรงเรียนเหล่ำนั้นได้รับกำรสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องกำรให้โรงเรียน ICU เหล่ำนี้ได้รับควำมช่วยเหลือเร่งด่วน
ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่โรงเรียนเหล่ำนั้นขำดแคลน ซึ่งคำดว่ำภำยใน 5 ปี โรงเรียน ICU เหล่ำนี้จะได้รับกำรพัฒนำ
ในทุก ๆ ด้ำน อีกทั้งนโยบำยนี้จะทำให้รู้ว่ำโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้ำง เพื่อที่ กศจ. จะได้
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงตรงจุด
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
สำระสำคัญของข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
1. วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
2. เป้ำหมำย ภำยในปี 2561 มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยเน้น
ประเด็นหลักสำมประกำร คือ

-122.1 คุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ ข องคนไทย พั ฒ นำผู้ เ รี ย น
สถำนศึกษำแหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหำ พัฒนำวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพที่มีคุณค่ำ สำมำรถ
ดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมำเป็นครู คณำจำรย์ได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
2.2 โอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ เพิ่มโอกำสกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพเพื่อให้ประชำชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.3 ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภำคส่ ว นของสั ง คม ในกำรบริ ห ำรและจั ด
กำรศึกษำ โดยเพิ่มบทบำทของผู้ที่อยู่ภำยนอกระบบกำรศึกษำด้วย
3. กรอบแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ โดย
3.1 พัฒนำคุณภำพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำมำรถ
เรีย นรู้ด้ ว ยตนเองและแสวงหำควำมรู้ อย่ ำงต่อเนื่ องตลอดชีวิต มี ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร สำมำรถคิ ด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สำมำรถ
ทำงำนเป็นกลุ่มได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตสำนึกและควำมภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย ยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจกำร
ทุจริตและต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง โดย
3.1.1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเรียนรู้
3.1.2 ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพ มีสมรรถนะ และควำมรู้
ควำมสำมำรถ
3.2 พัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็น
วิชำชีพที่มีคุณค่ำ สำมำรถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชำชีพครูมำเป็นครู โดย
3.2.1 พัฒนำระบบผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.2 ก ำ ร พั ฒ น ำค รู ค ณ ำ จ ำ ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล ำก ร ท ำงก ำ ร
ศึกษำ
3.2.3 กำรใช้ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.3 พั ฒ นำคุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
สถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทให้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณ ภำพ และพัฒ นำแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับ
กำรศึ ก ษำและเรี ย นรู้ ทั้ งในระบบโรงเรีย นนอกระบบโรงเรีย น และกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ประชำชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสำธำรณะสวนพฤกษศำสตร์ อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
และศูน ย์กำรกีฬำและนั น ทนำกำร เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตและมี
คุณภำพ
3.4 พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริห ำรจัดกำรใหม่ ที่ มุ่งเน้น กำรกระจำยอำนำจสู่
สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ภำคเอกชนและทุกภำคส่วน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดย
3.4.1 กระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำและ
เขตพื้นที่ กำรศึกษำ
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ประสิทธิภำพ
3.4.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ
3.4.4 พัฒ นำระบบบริห ำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่ วน
ร่วมของประชำชน ภำคเอกชนและทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและสนับสนุนกำรศึกษำและเรียนรู้ให้มำกขึ้น
โดย
3.4.4.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นในกำร
จัดกำรศึกษำและสนับสนุนกำรศึกษำให้มำกขึ้น
3.4.4.2 ส่งเสริมบทบำทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้ำ
มำร่วมจัดและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น
3.4.5 พัฒ นำระบบบริห ำรจัดกำรทรัพ ยำกรเพื่อกำรศึกษำให้ มี
ประสิทธิภำพ
4. ข้อเสนอกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ตำมข้อเสนอดังกล่ำว บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงเสนอให้มีกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ดังนี้
4.1 คณะกรรมกำรขับ เคลื่ อ นกำรปฏิ รูป กำรศึก ษำ ให้ มี ค ณะกรรมกำร 2
คณะเพื่ อด ำเนิ น กำรทำงนโยบำยและขับ เคลื่ อนกำรปฏิ รูป กำรศึ กษำ ได้ แก่ คณะกรรมกำรนโยบำยปฏิ รูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษที่สอง มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำนฯ ให้คณะกรรมกำรทั้ง 2 คณะ มีกรอบเวลำ
ในกำรดำเนิน งำน 5 ปีและให้ ยุบเลิกเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลำนี้แล้ว โดยให้ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร
4.2 จัดตั้งหน่วยงำนและ/หรือปรับบทบำทหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกรับรอง
คุณภำพมำตรฐำน และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่
4.2.1 องค์กรเพื่อรับรองคุณ ภำพมำตรฐำนสถำบันผลิตครู ได้แก่ สถำบั นคุรุศึกษำ
แห่งชำติ เป็นหน่วยงำนระดับชำติ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงคล่องตัว เป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ ทำหน้ำที่
4.2.1.1 ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ วิ จั ย และพั ฒ นำนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ กำรผลิ ต และ
พัฒนำวิชำชีพครู ประกันและรับรองคุณภำพและมำตรฐำนสถำบันผลิตและพัฒนำครู
4.2.1.2 พัฒนำระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.2.2 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนระดับชำติ ที่มีกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงอิสระ คล่องตัว ไม่อยู่ในระบบรำชกำร ทำหน้ำที่พัฒ นำระบบคุณวุฒิ วิชำชีพ ประเมินและให้กำรรับรอง
สมรรถนะวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 สถำบั นเทคโนโลยีเพื่ อกำรศึกษำแห่ งชำติและกองทุนพั ฒ นำเทคโนโลยีเพื่ อ
กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนกลำง เพื่อทำหน้ำที่เสนอนโยบำย แผน ส่งเสริม และประสำนกำรวิจัย กำรพัฒนำและ
กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรผลิตและกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ จัดตั้งกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรผลิต กำรวิจัย และกำรพัฒนำ
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.2.4 ปรับบทบำทสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เป็นสำนักงำนกำรศึกษำตลอดชีวิต และให้ดำเนินกำรจัดให้มีศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิตเพื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
ในทุกพื้นที่ เพื่อเติมเต็มระบบกำรศึกษำให้รองรับกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง
4.3 มอบหมำยให้หน่วยงำนที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติภำรกิจเพิ่มเติมหรือเร่งรัดดำเนินกำร ดังนี้
4.3.1 ให้ ส ถำบั น ทดสอบทำงกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ แ ละส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรประกันกำรเรียนรู้และรับรองมำตรฐำนผู้เรียน โดยประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในชั้นเรียนสุดท้ำยของแต่ละช่วงชั้นให้เป็นกำรวัดผลระดับชำติ เพื่อให้สำมำรถใช้กำรวัดประเมินผลที่เป็น
มำตรฐำน สำมำรถเทียบเคียงกันได้ เป็นกลไกในกำรประกันกำรเรียนรู้และรับรองมำตรฐำนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
4.3.2 ให้สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ขับเคลื่อนกำรกระจำย
อำนำจสู่เขตพื้นที่และสถำนศึกษำ โดยให้มีองค์คณะบุคคลที่มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
กำรกระจำยอำนำจ และสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือก โดยให้มีองค์คณะบุคคลเพื่อดำเนินกำร โดย
คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับหลักกำรและแนวทำงจัดกำรศึก ษำตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่ ง ชำติ และนโยบำย
รัฐ บำล นอกจำกนี้ มีกลไกสนั บ สนุ น ที่ต้องพัฒ นำ/ปรับปรุงคู่ขนำนกัน ได้แก่ ระบบกำรเงินกำรคลั ง ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ และกำรปรับปรุงแก้ไข บังคับใช้กฎหมำยกำรศึกษำและที่
เกี่ยวข้อง
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและ
กำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
2. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสนับสนุน
ทรั พ ยำกร กำรจั ด ตั้ ง จั ด สรรทรั พ ยำกร และบริ ห ำรงบประมำณอุ ด หนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
3. พั ฒ นำระบบกำรบริห ำรและส่ งเสริม ประสำนงำนเครือ ข่ ำยข้ อ มู ล สำรสนเทศ กำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งส่งเสริมกำรนิเทศ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5. พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษและประสำน ส่งเสริม
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ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นขององค์กรเอกชนองค์กรวิชำชีพสถำบันศำสนำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ กำรแบ่งส่ว นรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 ให้เขต
พืน้ ที่กำรศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำม และประเมิ น ผลสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนและในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพ ยำกรด้ ำนต่ ำงๆ รวมทั้ งทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และประเมิ น ผลสถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กำรจัด กำรศึก ษำของสถำนศึ กษำเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน
อื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒ นำกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น กำรของอนุ ก รรมกำร และคณะท ำงำนด้ ำ น
กำรศึกษำ

-1611. ประสำนกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรทั่ ว ไปกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ทั้ ง ภำครั ฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึ กษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่
ของหน่วยงำนโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย (http://www.wordpress.com)
อานาจหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ สถำนศึกษำ มี
บทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย และ
แผนของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตลอดจนบริบทและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำ
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ควำมต้องกำรของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
4. จัดกำรเรียนกำรสอน สภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสม และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. ก ำกั บ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลงำนตำมแผนงำน โครงกำรและประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
7. ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำจำกหน่ วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ส่ งเสริ ม ควำมเข้ ม แข็ งให้ กั บ ชุ ม ชนและสร้ำ งควำมสั ม พั น ธ์ กั บ สถำนศึ ก ษำและ
สถำบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น
10 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในสถำนศึกษำหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำยและตำมที่กฎหมำยกำหนด (http://www.wordpress.com)

-17วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ได้นำนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เป็นทิศทำงใน
กำรพัฒนำองค์กร สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำให้เจริญก้ำวหน้ำให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ควำมสุข ได้กำหนดทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมสำเร็จ ดังนี้
วิสัยทัศน์(vision) กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บน
พื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
3.พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรที่ เน้ น กำรมี ส่ ว นร่ว ม เพื่ อ เสริม สร้ำงควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์ (Corporate Objective)
1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ เหมำะสม
ตำมวัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
3.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีประสิมธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในยกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
6.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำและสถำนศึก ษำมี งำนวิจั ยที่ ส ำมำรถน ำผลไปใช้ ในกำรพั ฒ นำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ (Strategic) มีประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

-183. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้น
กำรพัฒนำ ดังนี้ “มุ่งสู่มำตรฐำน บริกำรเกินคำด” “ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ได้ประโยชน์” และกำหนดอัตลักษณ์ไว้
ดังนี้ “ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ชมเชย สพป.เลย เขต 1”โดยใช้ 7 In มีองค์ประกอบในกำรดำเนินงำน 7 องค์ประกอบ
ดังนี้

จำกพันธกิจและเป้ำประสงค์ ข้อ 3 พัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะ
เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่ งผลสั มฤทธิ์ ประกอบกับจุดเน้ นดังกล่ ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ กษำเลย เขต 1 จึ งมุ่ งเน้ น ที่ จ ะพั ฒ นำครู ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำให้ เกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมใน 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมรู้ พัฒนำให้มีควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้ และ ทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำยขององค์กรหรือนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด แล้วจึงนำแนวคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
2) ด้ำนทักษะ พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีทักษะควำมชำนำญ เมื่อเรียนรู้และเข้ำใจข้อมูลแล้วต้องนำควำมรู้ไปใช้
ให้เกิดประสบกำรณ์ด้วยตนเอง ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดควำมชำนำญ ทั้งนี้เพื่อให้ สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
คุณภำพที่ดียิ่งขึ้นและ 3) ด้ำนเจตคติ เป็นกำรพัฒนำให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดเชิงบวก
พัฒนำจิตส ำนึ กและควำมเข้ำใจในกำรทำงำนเพื่ อสำธำรณะ กำรทำงำนเป็ นทีมและมีควำมสำมัคคี เสริมสร้ำง
ควำมรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในกำรทำงำน สร้ำงเสริมจิตสำนึกที่ถูกต้องในกำรบริกำร มีเจตคติในกำรพัฒนำตนเองให้มี

-19ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมต่อตำแหน่งหน้ำที่และตื่นตัวตลอดเวลำในกำรเรียนรู้ เพื่ อปรับตัวให้ทั นกับกำร
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนำจิตใจควบคู่กันเพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
การดาเนินงาน
1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจบุคลำกรในสังกัดด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต
1 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนจำกระดับสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำลงมำยังผู้ปฏิบัติงำน
และจัดทำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนเป็นบุคคล
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดทำแผนพัฒนำตนเอง ID Plan
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยยึดภำรกิจและพื้นที่เป็นฐำนด้วยระบบออนไลน์ (Teachers
and Education Enhancement based on Mission Functional Area as Major : TEPE Online)
4. จัดประชุม อบรม สัมมนำ ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำร์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
6. พัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยใช้กระบวนกำรศึกษำดูงำนจำกองค์กร หน่วยงำนที่มี
ผลกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
7. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวำงแผนที่เป็นเลิศด้วยระบบ BSC
8.จัดกิจกรรม KM และ PLC ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมหน้ำเสำธงทุก
วัน โดยมีผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกคน
9. จัดมุม KM ภำยในห้องทำงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้
แผ่น CD เป็นต้น
10. จัดทำระบบบันทึกควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ http ://km.loei1.go.th
11. จั ดทำห้ องปฏิบั ติกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นศูน ย์ในกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในเรื่องที่บุคลำกรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ มำ
12. จัดกีฬำสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระหว่ำงบุคลำกรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำกับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนภำยในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
13. จัดกิจกรรมแสดงศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเนื่องในงำนวันอำเซียนเดย์ วันที่ 8 สิงหำคม
2559 และจัดงำนวันอำเซียนเดย์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 มีกำรประกวดผลงำน มอบรำงวัลและมอบ
เกียรติบัตร
14. จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้ำทุกวันพฤหั สบดี ก่อนปฏิบัติรำชกำร ณ ลำนโพธิ์ ลำนธรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

-2015. จัดประกวดนวัตกรรมของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิ เทศก์เกี่ยวกับรูป แบบกำรบริหำร
สถำนศึ กษำ (One Director One Model : ODOM) กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน (One Person One Product :
OPOP) และรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำ (One Supervisor One Model : OSOM) เพื่อรับรำงวัลในงำนวันครูของ
ทุกปี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ได้กำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำเลย เขต 1 และสถำนศึ กษำในสั งกั ด โดยได้ ก ำหนดเป็ นวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นนั้น
เพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรบริหำรจัดกำร นำยรอง ปั ญสังกำ ผู้อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลยเขต 1 จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
เป็นนโยบำย 58 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 นร.ชั้น ป.1 อ่ำนออก เขียนได้ 100%และ นร.ป.6 อ่ำนคล่อง เขีย นคล่อง 100 %“โครงกำรท้ำ
พิสูจน์”
ข้อ 2 นร.ทุกคนผ่ำนกำรคัดกรองหำควำมพิกำร ครูมีแผน IIP & IEP ครูได้รับกำรอบรมกำรคัดกรอง (ครู ป.
3, ป.6, ม.3)
ข้อ 3 นร.ทุกคน ผ่ำนกำรคัดกรองตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 4 นักเรียนได้รับกำรเยี่ยมบ้ำน 100%
ข้อ 5 ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำน
ข้อ 6 ครูทุกคน ได้รับกำรนิเทศระดับชั้นเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง
ข้อ 7 โรงเรียนดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน ครบ 8 องค์ประกอบ 100%
ข้อ 8 โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป. ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E-News และมีกลุ่ม
LINE
ข้อ 9 โรงเรียนจัดบรรยำกำศกำรเรียนตำมแนวคิด BBL (Brain Based Learning) ครูสอนแบบ PBL
Project Based Learning) และ CBL (Creativity Based Learning)
ข้อ10 โรงเรียนใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรมีโรงเรียนสุจริต / โรงเรียนใสสะอำด / มีกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ 11 ยกระดับ คุณ ภำพ โดยค่ำเฉลี่ ย NT ชั้น ป.3 และ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ให้ สู งขึ้น และมี
พัฒนำกำรที่เพิ่มขึ้น
ข้อ 12 ปลูกฝังค่ำนิยม 13 ประกำรครบถ้วนและสอดคล้องกับช่วงวัย
ข้อ 13 เด็กพิกำรร้อยละ 90 ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
ข้อ 14 สนองนโยบำยเร่งด่วน เช่น PLC., STEAM,รร.แม่เหล็ก, ประชำรัฐ, สภำนักเรียน (TSC Green
Challenge) ฯลฯ

-21ข้อ 15 ผู้บริหำรในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำกลุ่ม 10% ล่ำง ได้รับกำรพัฒนำ
ข้อ 16 มีทีมวิชำกำรในระดับเขตและระดับกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ระดับละ 11 ทีม
ข้ อ 17 ศน.นิ เ ทศอย่ ำ งหลำกหลำย (ร่ ว มพั ฒ นำ,ออนไลน์ , แนวใหม่ , เต็ ม รู ป , Face to Face
Counseling : FFC. ฯลฯ)
ข้อ 18 ผู้บ ริห ำร ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำมีสุขภำพจิต สุ ขภำพกำยที่ดี และมี ควำมสุขในกำร
ทำงำน (เน้นกีฬำเพื่อสุขภำพ)
ข้อ 19 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นศูนย์ (Zero) โดยมีหน่วยเฝ้ำระวังทำงวินัยทุกกลุ่ม
ข้อ 20 ผู้บ ริห ำร ศน. ครู บุ คลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำน/นวัตกรรม และได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ คิดเป็นร้อยละ 10
ข้อ 21 สพป.มีเครื่องมือ ระบบ และพัฒนำแบบทดสอบให้มีมำตรฐำน จัดเป็นคลังข้อสอบที่มีคุณภำพ
ข้อ 22 ครูนำผลกำรสอบมำวิเครำะห์เป็นรำยข้อรำยบุคคล แล้วนำไปพัฒนำ และสอนซ่อมเสริม
ข้อ 23 ครูใช้รูปแบบกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมในควำมเป็นมนุษย์
ข้อ 24 โรงเรียนคุณธรรม นักเรียนมีวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม (ควำมดีสำกล, 5 ห้องชีวิต, V-Star,
โต๊ะเรียน, ห้องน้ำ, ห้องเรียน ฯลฯ)
ข้อ 25 ใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรม โดยยึ ด หลั ก Quality ในกำรให้ ค วำมดี ค วำมชอบ มำกกว่ ำระบบคิ ว
(สัดส่วน 80 : 20)
ข้อ 26 ผู้ เรีย นระดับ ก่อนประถมศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
สติปัญญำ และมีสมรรถนะด้ำนภำษำ
ข้อ 27 ระบบกำรพิจำรณำย้ำยครูใช้ทั้งวิชำเอกและประสบกำรณ์ ใช้ระบบคุณธรรม
ข้อ 28 ใช้ ASEAN Curriculum เต็มรูปแบบ ASEAN Language Laos / Vietnamese/ Chinese
ข้อ 29 ครูวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัดในกำรเขียนแผนกำรสอน
ข้อ 30 ครูมีบันทึกกำรสอนแทน กรณี ไม่อยู่,ไปรำชกำร, ป่วย, ลำ, ขำด
ข้ อ 31 ใช้ ต ำรำงสอนแบบยื ด หยุ่ น ป.3 / ป.6 / ม.3 (Flexible Subject Time Table) or
(Flexible Schedule)
ข้อ 32 ใช้กำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น (ห้ำมใช้สอน ป.1 และวิชำเอกของตน)
ข้ อ 33 ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำทุ ก คน จั ด ท ำแผนพั ฒ นำตนเอง ID Plan (Individual
Development Plan) / มีคูปองพัฒนำ
ข้อ 34 ครูและนักเรียนใช้ ICT ในกำรแสวงหำควำมรู้ บูรณำกำร DLTV,DLIT,ETV
ข้อ 35 ห้องเรียนอำชีพ / ห้องเรียนดนตรี / ห้องเรียนกีฬำ / ห้องเรียนศิลปะ
ข้อ 36 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 37 สร้ำงบ้ำนน้ำใจให้นักเรียนยำกจน 89 หลัง ภำยในปี 2563

-22ข้อ 38 ให้มีศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อ 39 จัด MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กรรมกำรสถำนศึกษำและ
จัดตั้งอำสำสมัครกำรศึกษำ (อสศ.)
ข้อ 40 สพป. “มุ่งสู่มำตรฐำน บริกำรเกินคำด”
ข้อ 41 เพิ่มบทบำทและพัฒนำศักยภำพกรรมกำร / องค์คณะทุกระดับ
ข้อ 42 มีโรงเรียนแกนนำโรงเรียนดี 5 วิถี อย่ำงน้อยกลุ่มละ 1 โรงเรียน
ข้อ 43 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคนอย่ำงต่อเนื่องและหลำกหลำย
ข้อ 44 มีและพัฒนำค่ำยลูกเสือให้ได้มำตรฐำนกลุ่มละ 1 แห่ง
ข้อ 45 จัดตลำดนัดวิชำกำร/มหกรรมกำรศึกษำเพื่ออำชีพ ได้แก่ นิทรรศกำรผลงำน กำรแสดงของ
นักเรียน จำหน่ำยสินค้ำ OSOP
ข้อ 46 มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกร ทุกรูปแบบเช่น TEPE Online, Clinic, ครูไม่ตรงเอก กำรอบรม
ครูเน้นระบบ Conference
ข้อ 47 MOU โรงเรียนใสสะอำด ปรำศจำกคอรัปชั่น
ข้อ 48 ใช้ AHHA Education ในกำรจัดกำรเรียนรู้/ นำ CEFR มำเป็นกรอบในกำรประเมิน/ ป้ำย 2
ภำษำในโรงเรียน/App. Echo Hybrid, Echo Eng/Boot Camp/ ปรับเพิ่มเวลำเรียน
ข้อ 49 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีรูปแบบ (Model) ในกำรพัฒนำ (ODOM,
OPOP, OSOM)
ข้อ 50 ช่วงชั้นที่ 1-2 เน้นวิชำคณิตศำสตร์ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ/ คณิตคิดเร็ว ,ท่องสูตรคูณ
และท่องอำขยำน
ข้อ 51จั ด กำรเรีย นรู้ วิช ำชีพ (ที่ น ำไปประกอบอำชี พ ได้) ในระดับ ชั้ น มัธ ยมศึก ษำ/ ม.3 ออกฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพที่ชอบ
ข้อ 52 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุขภำวะจิตศึกษำ 100% สุขอนำมัย สวัสดิภำพสวั สดิกำร
ของนักเรียนต้องมำที่หนึ่ง
ข้อ 53 ใช้รูปแบบกำรสอนภำษำไทย “กำรแจกลูกสะกดคำแบบโบรำณ” กับนักเรียนชั้น ป.1
ข้อ 54 ครูสอนแล้วสอบ โดยใช้รูปแบบNT. ; O-Net และ PISA
(กระดำษคำตอบ, ฝนด้วยดินสอ)
ข้อ 55 ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำ และโรงเรียนต้ อ งพั ฒ นำสู่ อ งค์ กรแห่ งกำรเรีย นรู้( LO.), มี
กิจกรรม KM.
ข้อ 56 มีระบบกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลเชิงบูรณำกำร (Integrated Assessment)
ข้อ 57 โรงเรียนสีขำว (Vice-free School)
ข้อ 58 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
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เกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาของ ก.ค.ศ.
สำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ กำหนดเกณฑ์ อั ต รำกำลั ง
ข้ ำ รำชกำรครู ใ นสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบกำรศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ จั ด ทำข้ อ มู ล และใช้ ป ระโยชน์
ในกำรวำงแผนกำลั ง คนของสำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ดั ง นี้
สูตรการคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มนี ักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6
- นักเรียน 1 -20 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มี ครูผู้สอนได้ 1 คน

- นักเรียน 21 -40 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 2 คน

- นักเรียน 41 -60 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 3 คน

- นักเรียน 61 -80 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 4 คน

- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 5 คน

- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 6 คน

แบบที่ 2 โรงเรียนทีม่ ีนกั เรียน 120 คนขึ้นไป
จานวนครูสายงานการสอน

การคานวณ

ก่อนประถมศึกษา

จำนวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง + นักเรียนทั้งหมด
ครู : นักเรียน
ครู : นักเรียน
2
นักเรียน : ห้อง = 30 : 1
ครู : นักเรียน = 1 : 25
จำนวนห้องเรียน x นักเรียน : ห้อง + นักเรียนทั้งหมด
ครู : นักเรียน
ครู : นักเรียน
2

ประถมศึกษา

จานวนครูสายงานการสอน

นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
ครู : นักเรียน = 1 : 25

การคานวณ

X=

มัธยมศึกษา

X = ครูสำยงำนกำรสอน
n = จำนวนห้องเรียน
a = นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
b = ครู : นักเรียน = 1 : 20

เงื่อนไข - กำรคิดจำนวนห้องเรียนแต่ละชั้นหำกมีเศษตัง้ แต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- กำรคิดจำนวนครูให้ปัดเศษตำมหลักคณิตศำสตร์

สายงานบริหารในสถานศึกษา
จานวนครูสายงานการสอน

การคานวณ
นักเรียน 360-719

สายงานบริหารในสถานศึกษา

มีผู้บริหำร 1 ผู้ช่วย 1 ตำแหน่ง

นักเรียน 720-1,079 มีผู้บริหำร 1 ผู้ช่วย 2 ตำแหน่ง
นักเรียน 1,080-1,679 มีผู้บริหำร 1 ผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง
นักเรียน 1,680

มีผู้บริหำร 1 ผู้ช่วย 4 ตำแหน่ง

หมายเหตุ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ช่วยผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ ปฏิบตั ิกำรสอนไม่น้อยกว่ำ
สัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง (ยกเว้นโรงเรียนขนำดใหญ่มำก)
แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาทีม่ ีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6
- นักเรียน 1 -20 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 1 คน

- นักเรียน 21 -40 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 2 คน

- นักเรียน 41 -60 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 3 คน

- นักเรียน 61 -80 คน

มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 4 คน

- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 5 คน

- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหำรได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 6 คน

บุคลากรสนับสนุนการสอน
จานวนครูสายงานการสอน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

-

การคานวณ

อัตรำจ้ำงประมำณร้อยละ 10 ของครูสำยงำนกำรสอน

เกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สายงานการสอน
รำยกำร

กำรคำนวณ
X =
X = ครูสำยงำนกำรสอน
n = จำนวนห้องเรียน
a = นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
b = ครู : นักเรียน = 1 : 20

สำยงำนกำรสอน
เงื่อนไข

- กำรคิดจำนวนห้องเรียนแต่ละชั้นหำกมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- กำรคิดจำนวนครูให้ปัดเศษตำมหลักคณิตศำสตร์

สำยงำนบริหำรในสถำนศึกษำ

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

360-719
720-1,079
1,080-1,679
1,680

มีผู้บริหำร
มีผู้บริหำร
มีผู้บริหำร
มีผู้บริหำร

1
1
1
1

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1
2
3
4

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เงื่อนไข
- ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติกำร
สอนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง (ยกเว้นโรงเรียนขนำดใหญ่
มำก)

บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน

อัตรำจ้ำงประมำณร้อยละ 10 ของครูสำยงำนกำรสอน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
กำรจั ดท ำแผนอั ต รำกำลั งข้ำรำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำในสถำนศึ กษำ สั งกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 โดยใช้แบบสำรวจสรุป
จำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ
-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรกลุ่มเป้ ำหมำย ที่ ใช้ในกำรดำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำกำลั งครั้งนี้ เป็ น
ข้ำรำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนผู้ บ ริห ำรสถำนศึ กษำ จำนวน 171คน และสำยงำนผู้
ปฏิบัติกำรสอน จำนวน 1,237 คน และจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และ
ระดับชั้นขยำยโอกำส ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 จำนวน 20,661 รำย ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 จำนวน 154 โรงเรียน (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนำยน 2561 )
-เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ ใช้สำรวจสรุปจำนวนบุคลำกรทำง
กำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 แบบสำรวจข้อมูลสำมำรถแยกออกเป็น
ประเภทต่ำงๆ ได้ 7 ประเภท
1. แบบปริมำณงำนงำน 3 ปี
2. แบบสำระ 1 (ครูตำม จ 18)
3. แบบสำระ 2 (ควำมต้องกำรครู)
4. แบบสำระ 3 (ครูเกษียณ)
5. แบบสำระ 4 (ครูไปช่วยรำชกำร)
6. แบบสำระ 5 (ครูมำช่วยรำชกำร)
7. แบบสำระ (รวม)
- การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ทำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนอัตรำกำลัง
3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562) ส่งแบบสำรวจสรุปจำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ
จำนวน 154 โรงเรียน
2. กำหนดระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล โดยกำหนดระยะเวลำ 15 วัน
และส่งข้อมูลมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
3. เก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนทั้งหมด และนำข้อมูลที่ได้รับมำตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลลงในไฟล์ข้อมูลเพื่อประมวลผล

-234. สรุปแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562) ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
- การวิเคราะห์ข้อมูล
ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พ รรณ นำ (Descriptive
Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
กำรจั ดทำแผนอัตรำกำลั งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562 โดยทำกำรศึกษำ
สภำพ กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอน ตำม จ 18 และตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูเกษียณอำยุรำชกำร ครูไปช่วยรำชกำร และครูมำ
ช่วยรำชกำร โดยศึกษำจำกข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จ ำนวน 171 คน ครูผู้ ส อน จ ำนวน 1,237 คน รวม จ ำนวน 1,408 คน ซึ่งผู้ ศึ กษำได้ นำเสนอผลกำร
วิเครำะห์เป็นข้อมูลทั่วไปตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตำรำงที่ 1 แบบสรุปปริมำณงำนของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 -2562
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ปี
พ.ศ.
2560
2561
2562

ปริมำณงำน
รวม
นร.
ห้อง

จำนวนครู
ตำม จ.18
ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ.
บร. ครู รวม บร. ครู รวม

จำนวนครูโรง
ขำด/เกิน
ครู
เรียน
บร. ครู รวม เกษียณ ไป
ช่วย
154 21,033 1,405 179 1259 1438 163 1247 1410 16 12 28
94
1
154 20661 1405 171 1237 1408 152 1205 1367 9 32 41
116
1
154 20661 1405 171 1237 1408 152 1205 1367 9 32 41
116
1

ครู
มำ
ช่วย
3
4
4

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ ำ ในปี ง บประมำณ พ.ศ.2560-2562 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 มีจำนวนสถำนศึกษำทั้งหมด 154 โรง ดังนี้
ปี พ.ศ.2560 มีจำนวนนักเรียน 21,033 คน ห้องเรียน 1,405 ห้อง จำนวนครู
ตำม จ.18 ผู้ บ ริห ำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 179 คน ครูผู้ สอน จำนวน 1259 คน รวมทั้ งสิ้ น 1438 คน
จำนวนครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 163 คน ครูผู้สอน จำนวน 1247 คน
รวมทั้งสิ้น 1410 คน พบว่ำจำนวนครูผู้สอน จำนวนครูเกินเกณฑ์ จำนวน 12คน ครูเกษียณอำยุรำชกำรจำนวน
94 คน ครูไปช่วยรำชกำร 1 และมำช่วยรำชกำร 3

-29ปี พ.ศ.2561 มีจำนวนนักเรียน 20661 คน ห้องเรียน 1405 ห้อง จำนวนครู
ตำม จ.18 ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ จ ำนวน 171 คน ครูผู้ ส อน จำนวน 1237 คน รวมทั้ งสิ้ น 1408 คน
จำนวนครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 152 คน ครูผู้สอน จำนวน 1,354 คน
รวมทั้งสิ้น 1,537 คน พบว่ ำจำนวนครูผู้สอน จำนวนครูเกินเกณฑ์ จำนวน 32 คน ครูเกษียณอำยุรำชกำร
จำนวน 116 คน ครูไปช่วยรำชกำร 1 คน และมำช่วยรำชกำร 4 คน
ปี พ.ศ.2562 มีจำนวนนักเรียน 20661 คน ห้องเรียน 1,535 ห้อง จำนวนครู
ตำม จ.18 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 171 คน ครูผู้สอน จำนวน 1237 คน รวมทั้งสิ้น
1408 คน จำนวนครูตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 152 คน
ครูผู้สอน จำนวน 1354 คน รวมทั้งสิ้น 1,537 คน พบว่ำจำนวนครูผู้สอน จำนวนครูเกินเกณฑ์
จำนวน 32 คน ครูเกษียณอำยุรำชกำร จำนวน 116 คน ครูไปช่วยรำชกำร 1 คน และมำ
ช่วยรำชกำร 4 คน
ตำรำงที่ 2 แบบสรุปจำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอนปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
จำแนกรำยวิชำ(ระบุวิชำที่สอนมำกที่สุดเพียงวิชำเดียว)

ครูเกษียณปี 2560

ครูไปช่วยฯ
ครูมำช่วยฯ
พนักงำนฯ
อัตรำจ้ำง
รวมทั้งสิ้น

192

162

1
63

5 1 1 1
2
7 1 1 241
5

22

105

100

129

83

1

9
1

2
1
133

4
2
99

7

30

5
2
48

3
1
25

30

105

100

40

1
1

1
1
2

รวมทั้งสิ้น

อื่นๆ

จิตวิทยำแนะแนว

ภำษำไทย
149

3
1
98

30

ภำษำอังกฤษ

2

25

อุตสำหกรรมศิลป์

5
2
167

1

37

คหกรรม

3

1
3

23

เกษตรกรรม

3

21

นำฏศิลป์

24

236

ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์

10
1

16

21

10
3

ครูที่ขำดเกณฑ์

6
1
7

ศิลปศึกษำ

59

พลศึกษำ

70

สุขศึกษำ

131

สังคมศึกษำ

149

วิทยำศำสตร์ทั่วไป
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์

149

ประถมศึกษำ

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ครูตำม จ.18

ปฐมวัย

179

บริหำร

คณิตศำสตร์

ประเภท

15
97
88
9
1
3
43
25
17
44

-30จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 มี
จำนวนบุคลำกร ตำม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 189 คน ปฐมวัย จำนวน 149 คน
ประถมศึกษำ จำนวน 149 คน ภำษำไทย จำนวน 131 คน คณิตศำสตร์ จำนวน 70 คน วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 คน วิทยำศำสตร์ทั่ วไป จำนวน 61 คน สังคมศึกษำ จำนวน 236 คน สุขศึกษำ
จำนวน 21 คน พลศึกษำ จำนวน 23 คน ศิลปศึกษำ จำนวน 37 คน ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์ จำนวน 25
คน นำฏศิล ป์ จ ำนวน 30 คน เกษตรกรรม จำนวน 105 คน คหกรรมศำสตร์ จำนวน 100 คน
อุตสำหกรรมศิลป์ จำนวน 129 คน ภำษำอังกฤษ จำนวน 83 คน
จำนวนบุ ค ลำกรในสถำนศึ กษำ
จำแนกรำยวิชำที่สอนมำกที่สุด เรียงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ สังคมศึกษำ ปฐมวัย ประถมศึกษำ
ครูที่ขำดจำกเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 88 คน เรียงลำดับตำมควำมต้องกำรจำกมำกไปหำน้อย คือ
คณิ ต ศำสตร์ ภำษำไทย ปฐมวัย และประถมศึ ก ษำ ครูเกษี ยณอำยุ รำชกำร ปี งบประมำณ พ.ศ.2561
จำนวน 4 คน ครูไปช่วยรำชกำร ไม่มี
และครูมำช่วยรำชกำร ไม่มี
ตำรำงที่ 3 แบบสรุปจำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอนปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
จำแนกรำยวิชำ(ระบุวิชำที่สอนมำกที่สุดเพียงวิชำเดียว)

ครูไปช่วยฯ
ครูมำช่วยฯ
พนักงำนฯ
อัตรำจ้ำง
รวมทั้งสิ้น

3
190

172

68

1

1

1

1

1

238

32

105

100

129

83

1

37

5
2
45

3
1
31

31

105

101

1

2
1
132

4
2
89

1
1

1
1
3

รวมทั้งสิ้น

อื่นๆ

30
1

จิตวิทยำแนะแนว

25
6

ภำษำอังกฤษ

37
4

อุตสำหกรรมศิลป์

23
7

คหกรรม

21
10
1

เกษตรกรรม

นำฏศิลป์

ภำษำไทย
147

5
2
74

ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์

1

1

ศิลปศึกษำ

3
1
81

236

พลศึกษำ

2

สังคมศึกษำ

61
6

ฟิสิกส์

59
8

ชีววิทยำ

70
6
1

คณิตศำสตร์

131
8
6

ประถมศึกษำ
149
6
4
1
1
5
2
168

สุขศึกษำ

149
16
4

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

ครูเกษียณปี 2562

188
1
1

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ครูตำม จ.18
ครูที่ขำดเกณฑ์

ปฐมวัย

บริหำร

ประเภท

1598
83
9
1
1
38
12
1753

-31จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต
1 มีจำนวนบุคลำกร ตำม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 188 คน ปฐมวัย จำนวน 149
คน ประถมศึกษำ จำนวน 149 คน ภำษำไทย จำนวน 131 คน คณิตศำสตร์ จำนวน 70 คน วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 คน วิทยำศำสตร์ทั่วไป จำนวน 61 คน สังคมศึกษำ จำนวน 236 คน สุข
ศึกษำ จำนวน 21 คน พลศึกษำ จำนวน 23 คน ศิลปศึกษำ จำนวน 37 คน ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์
จำนวน 25 คน นำฏศิลป์ จำนวน 30 คน เกษตรกรรม จำนวน 105 คน คหกรรมศำสตร์ จำนวน
100 คน อุตสำหกรรมศิลป์ จำนวน 129 คน ภำษำอังกฤษ จำนวน 83 คน
จำนวนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอนมำกที่สุด เรียงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ปฐมวัย สุขศึกษำ
ปฐมวัย และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ครูที่ขำดจำกเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 83 คน เรียงลำดับตำม
ควำมต้องกำรจำกมำกไปหำน้อย คือ ปฐมวัย สุขศึกษำ ภำษำไทยและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ครู
เกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จำนวน 20 คน ครูไปช่วยรำชกำร จำนวน 1 คน และครูมำ
ช่วยรำชกำร จำนวน 1 คน
ตำรำงที่ 4 แบบสรุปจำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอนปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
จำแนกรำยวิชำ(ระบุวิชำที่สอนมำกที่สุดเพียงวิชำเดียว)

ครูไปช่วยฯ
ครูมำช่วยฯ
พนักงำนฯ
อัตรำจ้ำง
รวมทั้งสิ้น

3
192

153

59
4

2

3
1
78

1

140

60

5
2
74

220
4

1

1

1

1

1

225

23

47

100

120

81

79
21

120

2
1
84

4
2
85

2

5
2
31

3
1
30

80

100

1
1

1
1
2

รวมทั้งสิ้น

อื่นๆ

80

จิตวิทยำแนะแนว

30

ภำษำอังกฤษ

25

อุตสำหกรรมศิลป์

38
10
2

คหกรรม

23

เกษตรกรรม

สังคมศึกษำ

ฟิสิกส์

ชีววิทยำ

61
2
6

นำฏศิลป์

69
6
5

ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์

130
5
7
1

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

คณิตศำสตร์

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ
140
3
4
1
1
5
2
153

ศิลปศึกษำ

146
5
4

พลศึกษำ

ครูเกษียณปี 2562

184
1
7

สุขศึกษำ

ครูตำม จ.18
ครูที่ขำดเกณฑ์

ปฐมวัย

บริหำร

ประเภท

1585
57
41
2
1
38
12
1736

-32จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย
เขต 1 มีจำนวนบุคลำกร ตำม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 184 คน ปฐมวัย จำนวน
146 คน ประถมศึกษำ จำนวน 140 คน ภำษำไทย จำนวน 130 คน คณิตศำสตร์ จำนวน 69 คน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 59 คน วิทยำศำสตร์ทั่วไป จำนวน 61 คน สั งคมศึกษำ จำนวน 220 คน
สุขศึกษำ จำนวน 23 คน พลศึกษำ จำนวน 38 คน ศิลปศึกษำ จำนวน 25 คน ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์
จำนวน 30 คน นำฏศิลป์ จำนวน 80 คน เกษตรกรรม จำนวน 100 คน คหกรรมศำสตร์ จำนวน
120 คน อุตสำหกรรมศิลป์ จำนวน 81 คน ภำษำอังกฤษ จำนวน 79 คน
จ ำ น ว น บุ ค ล ำ ก ร ใน
สถำนศึกษำ จ ำแนกรำยวิช ำที่ ส อนมำกที่สุ ด เรีย งตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยคือ สั งคมศึกษำ บริห ำร
ปฐมวัย ครูที่ขำดจำกเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน 57 คน เรียงลำดับตำมควำมต้องกำรจำกมำกไปหำ
น้ อย คื อ ภำษำอังกฤษ พลศึก ษำ คณิ ตศำสตร์ ครูเกษีย ณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2556
จำนวน 41 คน ครูไปช่วยรำชกำร จำนวน 2 คน และครูมำช่วยรำชกำร จำนวน 1 คน
ตำรำงที่ 5 แบบสรุปจำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอนปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 - 2562 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

241
238
225
704

22
32
23
77

30
37
47
114

30
31
80
141

105
105
100
310

100
101
120
321

133
132
84
349

99
89
85
273

1
1
1
3

2
3
2
7

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 - 2562 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เลย เขต 1 มี จ ำนวนบุ คลำกร ตำม จ.18 จำนวนทั้งสิ้ น 5,165 คน จำแนกรำยวิชำที่ส อน ได้ดังนี้ คือ
บริหำร จำนวน 574 คน ปฐมวัย จำนวน 487 คน ประถมศึกษำ จำนวน 488 คน ภำษำไทย จำนวน
436 คน คณิ ตศำสตร์ จ ำนวน 257 คน วิทยำกำรคอมพิว เตอร์ จำนวน 191 คน วิทยำศำสตร์ทั่วไป
จำนวน 223 คน สังคมศึกษำ จำนวน 704 คน สุขศึกษำ จำนวน 77 คน พลศึกษำ จำนวน 114
คน ศิลปศึกษำ จำนวน 124 คน ดนตรี/ดุริยำงค์ศิลป์ จำนวน 86 คน นำฏศิลป์ จำนวน 141 คน

รวมทั้งสิ้น

ภำษำอังกฤษ

อุตสำหกรรมศิลป์

คหกรรม

25
31
30
86

เกษตรกรรม

48
45
31
124

นำฏศิลป์

พลศึกษำ

-

สุขศึกษำ

-

สังคมศึกษำ

วิทยำศำสตร์ทั่วไป
75
74
74
223

อื่นๆ

63
68
60
191

จิตวิทยำแนะแนว

98
81
78
257

ดนตรี/ดุริยำงคศิลป์

149
147
140
436

คณิตศำสตร์

ภำษำไทย

ประถมศึกษำ
167
168
153
488

ศิลปศึกษำ

162
172
153
487

ฟิสิกส์

192
190
192
574

ชีววิทยำ

2560
2561
2562
รวม
ทั้งสิ้น

ปฐมวัย

บริหำร

ประ
เภท

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

จำแนกรำยวิชำ(ระบุวิชำที่สอนมำกที่สุดเพียงวิชำเดียว)

1742
1745
1678
5165

-33เกษตรกรรม จำนวน 10 คน คหกรรมศำสตร์ จำนวน 321 คน อุตสำหกรรมศิลป์ จำนวน 349 คน
ภำษำอังกฤษ จำนวน 273 คน จ ำนวนบุ ค ลำกรในสถำนศึ ก ษำ จ ำแนกรำยวิ ช ำที่ ส อนมำกที่ สุ ด เรี ย ง
ตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ สังคมศึกษำ บริหำร ประถมศึกษำ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำสภำพกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 (ปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562) ผล
ปรำกฏ คือ จำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จำแนกรำยวิชำที่สอน พบว่ำมีแนวโน้มลดลงอย่ำต่อเนื่อง
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำครั้งนี้ ต้องศึกษำสภำพกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562 เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนอัตรำกำลังใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำเลย เขต 1 บรรลุประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล ในกำรบริหำร
กำรศึกษำ สำมำรถนำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี้
1. อัตรำกำลั งครู ตำมเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในโรงเรียนในสั งกัด ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึ กษำเลย เขต 1 ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2560-2562 ในภำพรวมมีอัตรำกำลังครูเพียงพอในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน คือ มีครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำเหตุที่มีครูเกินเกณฑ์ อำจเนื่องมำจำก โรงเรียนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่ำ 120 คนลงมำ
จำนวน 110 โรงเรียน จำนวนนักเรียนในแต่ละปีไม่คงที่ และบำงโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและติดชำยแดนยังเป็น
โรงเรียนที่ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2. ครูตำม จ.18 จำแนกตำมสำขำวิชำที่สอน เรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ
สังคมศึกษำบริหำร และประถมศึกษำ ทั้งนี้ เนื่องจำกวิชำเอกดังกล่ำวเป็นวิชำพื้นฐำนที่ต้องสอนใน
ระดับประถมศึกษำ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ สถำนศึกษำสำมำรถนำแผนกำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 3 ปี ไปเป็นแผนอัตรำกำลังคนของโรงเรียน และควรนำแผนไปใช้ให้
ตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรศึกษำควำมต้องกำรวิชำเอกให้ชัดเจน และควร
ศึกษำพฤติกรรมกำรสอนของครูผู้สอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อเป็นกำรป้องกันหรือแก้ปัญหำด้ำน
กำลังคนที่กำลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นในอนำคต

-----------------------------------

คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
นำยรอง ปัญสังกำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
นำยสำยรุ่ง ปลั่งกลำง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
นำยยืนยง ปำลี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
คณะทำงำน
นำงปัทมำ สิมพลำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงจิรภำ ฟองชัย นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นำงจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นำงลัดดำวัลย์ สอนสุภำพ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำงบุญทวี สมหมำย
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำงวัฒนำพร แพงศรี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำงรักษ์ธภรณ์ นำลำ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำงอรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
นำงสำวพันวิภำ วิเศษโวหำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
นำงอุ่นเรือน ศิริหล้ำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทำรูปเล่ม
นำงจิรภำ ฟองชัย นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นำงบุญทวี สมหมำย
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำงอุ่นเรือน ศิริหล้ำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

