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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการพัฒนาประเทศนั้น สิ่งจาเป็นและจะต้องกระทาอย่างเร่งด่วนก่อนสิ่งอื่นใดคือ การ
พัฒนาคน เพราะกาลังคนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาคน เพราะกาลังคนเป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการพัฒนาคนให้มีความรู้
ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสาคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็นทรัพยากร
อันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย กาลังคน
เป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจสาคัญในการดาเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและ
จานวนกาลังคนที่เหมาะสม”
การวางแผนกาลังคน คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในองค์การล่วงหน้าว่า
ต้องการอัตรากาลังประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด นอกจากนี้ การวางแผนกาลังคนยัง
รวมไปถึงการเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจานวนและประเภทบุคคลตรง
ตามความต้องการ โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจาเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงาน
ต้องการ ดังนั้น การวางแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการ
ดาเนินการจัดอัตรากาลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกาลังคนเพื่อใช้กาลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกระจายกาลังคนหรือเริ่มวางแผนกาลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึง่
ในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากาลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวม
ของอัตรากาลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่
สาเร็จการศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจานวนมาก ดังนั้น การวางแผนกาลังคนสาหรับ
ข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจานวนและคุณภาพของข้าราชการครู ในสถานศึกษา
การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อ การวางแผนก าลั ง คน( Manpower Planning) เป็ น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสมและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม
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ความต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานกาลังงาน โดยเฉพาะอุปสงค์กาลังคน
ด้านวิชาชีพและวิชาการมีการคาดการณ์ความต้องการกาลังคนในอนาคตกับอุปทานภายในองค์กรรวมทั้งหา
ช่องว่างระหว่างกาลังคนที่ต้องการกับกาลังคนที่มีอยู่การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางบวกและ
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับกาลังคน สภาพปัญหาปัจจุบันตลอดจนคาดการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานต่างๆ ที่
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 มี ภ าระหน้ า ที่ ด าเนิ น การวางแผนก าหนดต าแหน่ ง
อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับความต้องการและสภาพ
ปัญหาด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีเพื่อให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ
ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)กาหนด โดยพิจารณาจากจานวนนักเรียน จานวนและขนาดของสถานศึกษา
รวมทั้งระดับของการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีวิทยฐานะ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง ตามมาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ จึงต้องมีการจัดทา
แผนอัตรากาลั ง 3 ปี ขึ้น เพื่ อเป็ น กรอบในการวางแผนอัตรากาลั งคน เพื่ อให้ ตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา โดยคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาจานวนเท่ า ใด สาขาวิ ช าเอกใด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพ
การจั ด การศึ ก ษาและความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา แต่ ล ะแห่ ง และเป็ น การกาหนดทิ ศ ทางและ
เป้ า หมายใน การ วางแผนบ รรจุ น ั ก ศึ ก ษ าทุ น ตามโครงการครู พ ั น ธุ์ ใ หม่ เ พื ่ อ ทดแทนกาลั ง คน ที่
สู ญ เสี ย และตรงตามความต้ อ งการของสถานศึ ก ษาต่ อ ไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้กาหนดเป้าหมายการวางแผน
อัตรากาลังคนระยะ 3 ปีให้ชัดเจน เพื่อตอบสนองสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตครูพันธ์ใหม่ที่
มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทนและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
จึงมุ่งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สังคม สิ่งแวดล้อม ทดแทนอัตรากาลังบุคลากรทางขาดแคลน และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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เพื่อศึกษาการจัดทาการวางแผนอัตรากาลังคน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่จะทาให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย
เพื่อจัดทาการวางแผนอัตรากาลังคน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สายผู้บริหารสถานศึกษาและสายปฏิบัติการสอน จานวน 1,438 ราย และนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ระดั บ ประถมศึ กษา และระดั บ ขยายโอกาส จ านวน 21,033 ราย ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตรงตามสาขาวิชาที่สอน และทดแทน
อัตราก าลั งที่ ขาดแคลน เพื่ อสามารถจั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่างคล่ องตั วท าให้ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ยนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล แผนอั ต รากาลั ง คนของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 เพื่ อ ดาเนิ น การสรร
หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเฉพาะทางตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน และจั ด การเรี ย นการ
สอนได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว ทาให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
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1. การวางแผนอัตรากาลังคน หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมเพียงพอ ทั้งในด้านจานวนและคุณภาพ มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคน
เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. แบบรายงานข้อมูลนักเรียน หมายถึง แบบรายงานข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาและ
ความต้องการครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน
3. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับขยายโอกาส ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้ปฏิบัติการสอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
- ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สายงานผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
4. ครู อั ต ราจ้ า งชั่ ว คราว หมายถึ ง ครูอั ต ราจ้ า งชั่ ว คราวผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ท างานสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5. พนักงานราชการ หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทาการสอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6. นักเรียน หมายถึง
- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
- นักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
- นักเรียนระดับขยายโอกาส ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
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ข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการรายงานการจัดทาวางแผนอัตรากาลังคน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็น
ข้อมูลจานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาส และจานวนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและครูอัตราจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

บทที2่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ท าแผนอัต รากาลั งข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษาของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเลย เขต 1 ได้ ก ล่ าวถึงเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจัด ท าแผน
อั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามลาดับดังนี้

ความหมายของการวางแผนอัตรากาลังคน
การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning) กับการวางแผน
กาลังคน (Manpower Planning) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามไว้ดังนี้
กองวิชาการ สานักงาน ก.พ. (อ้างในอุ่ นเรือนและคณะ.2551) อธิบายว่าการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทานด้านกาลังคนเพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอย่าง
พอเพียง ทั้งในจานวนและคุณภาพมาปฏิ บัติงานเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546) ได้เสนอนิยามว่า การวางแผนทรัพยากรบุคคลเป็น
กระบวนการในการกาหนดความต้อ งการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่าองค์กรต้องการบุคลากรประเภท
ใด จานวนเท่าไรและรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่าวงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากร
กาลังคนนี้รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กรตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการนอกจากนั้นยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกาลังคน หมายถึง ขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สาคัญ ที่มุงจะพยายามให้มีกาลังเพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจของ
องค์การให้สาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ในอนาคต
สรุปได้ว่า การวางแผนกาลังคน ดังกล่าวข้างต้น หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีจะให้ได้
กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ
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นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา โดยได้กาหนดไว้ใน “นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต” ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
อันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่
ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น โดยวัด ผลจากการผ่ านการทดสอบมาตรฐานในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและ
สถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอ
ภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
โดยคานึ งถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้ เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพั ฒ นาการอย่ างมี คุ ณ ภาพ ตั้ งแต่ ก่อ นวัย เรีย นจนจบการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยจัด ให้ มี ระบบสะสมผล
การศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้
จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการ
เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดย ให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พัก
ชาระหนี้ แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ย นการชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัด
ให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดาเนิน “โครงการ 1
อาเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการ
ผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุ ณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความ สามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

-8คุณ ภาพครู อย่ างต่ อ เนื่ อ ง แก้ปั ญ หาหนี้ สิ น ครูโดยการพั ก ช าระหนี้ แ ละการปรับ โครงสร้างหนี้ ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลน
ครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ง
งานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้ศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นัก เรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้ สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จั ดให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์
โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียน
น าร่องให้ ได้มาตรฐานห้ องเรีย นอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษา”สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัย
แห่ งชาติเพื่อสร้างทุนทาง ปั ญ ญาและนวัตกรรม ผลั กดันให้ ป ระเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสู่การสร้างรากฐาน ใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชา
ที่จาเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทา
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อาชีพ และการจัดทามาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กล่าวนโยบายด้าน
การศึกษาในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นอกจากการน้อมนาแนวพระราชกระแสฯ
ด้ าน ก ารศึ กษ า แ ละพ ระบ รม ราโช บ าย ด้ าน ก ารศึ ก ษ า ม าป รั บ ใช้ กั บ น โย บ ายด้ าน ก ารศึ ก ษ า
แล้ ว กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจะดาเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัย ทัศน์ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ งได้ ก าหนดไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษาที่ จ ะด าเนิ น การ 6
ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

-101) ความมั่นคง ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กากับดูแลและลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ หากในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่
สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียน
ชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความสาคัญกับภาษาที่ใช้ในพื้นที่
หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่ง
จะทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่าง
กิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดู
คะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่า
ด้วย จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป
พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น
เพื่อทาการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ
อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การดาเนินการด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบหมายภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้กับ รมช.ศึกษาธิการ
จะแบ่งงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยคานึงถึงความถนัดของ รมช.ศึกษาธิการ ดังนี้
1) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เช่น การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขตของไทย การจัดการศึกษาแบบบูรณา
การเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ใน 3 เมือง ที่สุไหงโก-ลก เบตง และหนองจิก รวมทั้ง
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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
2) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) รวมทั้งศึกษาธิการภาค, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ
โรงเรียนตามโครงการในพระราชดาริ, คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD), งานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมาย
ภารกิจให้ดูแลหน่วยงานสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สาหรับองค์กรวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.),
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สานักงาน กคศ.), สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทศ.),สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน) นั้น รมว.ศึกษาธิการ จะรับผิดชอบและดูแลด้วยตนเอง ยกเว้นบางเรื่องใน สกอ. เช่น
การ Reprofile สถาบันอุดมศึกษา จะมอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเพิ่มเติม
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมา
กับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว
ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา" ในระยะเวลาการทางานที่เหลือตาม Roadmap ของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการทางานที่เป็น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สาคัญคือ จะให้
สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่
การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะ
โรงเรียนเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน
ในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี โรงเรียน ICU เหล่านี้จะได้รับการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งนโยบายนี้จะทาให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่ กศจ. จะได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สาระสาคัญของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1. วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมาย มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสาม
ประการ คือ

-122.1 คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ข องคนไทย พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถ
ดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.3 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ในการบริ ห ารและจั ด
การศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
3. กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดย
3.1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถ
เรีย นรู้ด้ ว ยตนเองและแสวงหาความรู้ อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต มี ความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ทางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการ
ทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง โดย
3.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
3.1.2 ผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้
ความสามารถ
3.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู โดย
3.2.1 พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.2 ก า ร พั ฒ น าค รู ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล าก ร ท างก า ร
ศึกษา
3.2.3 การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และแหล่ ง เรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุ ณ ภาพ และพัฒ นาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สาหรับ
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ทั้ งในระบบโรงเรีย นนอกระบบโรงเรีย น และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และศูน ย์การกีฬาและนั น ทนาการ เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมี
คุณภาพ
3.4 พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจัดการใหม่ ที่ มุ่งเน้น การกระจายอานาจสู่
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
3.4.1 กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่ การศึกษา

-133.4.2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลให้ มี
ประสิทธิภาพ
3.4.3 พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
3.4.4 พัฒ นาระบบบริห ารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่ วน
ร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ ให้มากขึ้น
โดย
3.4.4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการ
จัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น
3.4.4.2 ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้า
มาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น
3.4.5 พัฒ นาระบบบริห ารจัดการทรัพ ยากรเพื่อการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา
ตามข้อเสนอดังกล่าว บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเสนอให้มีกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
4.1 คณะกรรมการขับ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึก ษา ให้ มี ค ณะกรรมการ 2
คณะเพื่ อด าเนิ น การทางนโยบายและขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป การศึ กษา ได้ แก่ คณะกรรมการนโยบายปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฯ ให้คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ มีกรอบเวลา
ในการดาเนิน งาน 5 ปีและให้ ยุบเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว โดยให้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
4.2 จัดตั้งหน่วยงานและ/หรือปรับบทบาทหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่
4.2.1 องค์กรเพื่อรับรองคุณ ภาพมาตรฐานสถาบันผลิตครู ได้แก่ สถาบั นคุรุศึกษา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ทาหน้าที่
4.2.1.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และ
พัฒนาวิชาชีพครู ประกันและรับรองคุณภาพและมาตรฐานสถาบันผลิตและพัฒนาครู
4.2.1.2 พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
4.2.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับชาติ ที่มีการบริหารจัดการ
อย่างอิสระ คล่องตัว ไม่อยู่ในระบบราชการ ทาหน้าที่พัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ ประเมินและให้การรับรอง
สมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 สถาบั นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่ งชาติและกองทุนพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อทาหน้าที่เสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิต การวิจัย และการพัฒนา

-14เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.2.4 ปรับบทบาทสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นสานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และให้ดาเนินการจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในทุกพื้นที่ เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
4.3 มอบหมายให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมหรือเร่งรัดดาเนินการ ดังนี้
4.3.1 ให้ ส ถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในชั้นเรียนสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นให้เป็นการวัดผลระดับชาติ เพื่อให้สามารถใช้การวัดประเมินผลที่เป็น
มาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได้ เป็นกลไกในการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
4.3.2 ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขับเคลื่อนการกระจาย
อานาจสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยให้มีองค์คณะบุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การกระจายอานาจ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดยให้มีองค์คณะบุคคลเพื่อดาเนินการ โดย
คานึงถึงความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ และนโยบาย
รัฐ บาล นอกจากนี้ มีกลไกสนั บ สนุ น ที่ต้องพัฒ นา/ปรับปรุงคู่ขนานกัน ได้แก่ ระบบการเงินการคลั ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และการปรับปรุงแก้ไข บังคับใช้กฎหมายการศึกษาและที่
เกี่ยวข้อง
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัด
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2. กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทรั พ ยากร การจั ด ตั้ ง จั ด สรรทรั พ ยากร และบริ ห ารงบประมาณอุ ด หนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
3. พั ฒ นาระบบการบริห ารและส่ งเสริม ประสานงานเครือ ข่ ายข้ อ มู ล สารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม
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ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นขององค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา เขตพื้นที่การศึกษา
6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ให้เขต
พื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้ างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
4. ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพ ยากรด้ านต่ างๆ รวมทั้ งทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาของสถานศึ กษาเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่ งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของอนุ ก รรมการ และคณะท างานด้ า น
การศึกษา

-1611. ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (http://www.wordpress.com)
อานาจหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
6. ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดาเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ส่ งเสริ ม ความเข้ ม แข็ งให้ กั บ ชุ ม ชนและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ สถานศึ ก ษาและ
สถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามที่กฎหมายกาหนด (http://www.wordpress.com)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เป็นทิศทางใน
การพัฒนาองค์กร สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข ได้กาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสู่ความสาเร็จ ดังนี้
วิสัยทัศน์(vision) การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3.พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เน้ น การมี ส่ ว นร่ว ม เพื่ อ เสริม สร้างความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ (Corporate Objective)
1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีประสิมธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในยการจัดการศึ กษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและสถานศึก ษามี งานวิจั ยที่ ส ามารถน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ (Strategic) มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

-183. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กาหนดจุดเน้น
การพัฒนา ดังนี้ “มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเกินคาด” “ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ได้ประโยชน์” และกาหนดอัตลักษณ์ไว้
ดังนี้ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ชมเชย สพป.เลย เขต 1”โดยใช้ 7 In มีองค์ประกอบในการดาเนินงาน 7 องค์ประกอบ
ดังนี้

จากพันธกิจและเป้าประสงค์ ข้อ 3 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ
เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่ งผลสั มฤทธิ์ ประกอบกับจุดเน้นดังกล่ าวข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาเลย เขต 1 จึ งมุ่ งเน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและบุ คลากรทางการศึ กษาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ พัฒนาให้มีความรู้ เกิดการเรียนรู้ และ ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด แล้วจึงนาแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2) ด้านทักษะ พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะความชานาญ เมื่อเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลแล้วต้องนาความรู้ไปใช้
ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและ 3) ด้านเจตคติ เป็นการพัฒนาให้มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก
พัฒนาจิตส านึ กและความเข้าใจในการทางานเพื่ อสาธารณะ การทางานเป็ นทีมและมีความสามัคคี เสริมสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องในการทางาน สร้างเสริมจิตสานึกที่ถูกต้องในการบริการ มีเจตคติในการพัฒนาตนเองให้มี

-19ความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้ เพื่ อปรับตัวให้ทั นกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาจิตใจควบคู่กันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การดาเนินงาน
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากรในสังกัดด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงานจากระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมายังผู้ปฏิบัติ งาน
และจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานเป็นบุคคล
2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers
and Education Enhancement based on Mission Functional Area as Major : TEPE Online)
4. จัดประชุม อบรม สัมมนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการ์ในการปฏิบัติงานอย่าสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
6. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการศึกษาดูงานจากองค์กร หน่วยงานที่มี
ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนที่เป็นเลิศด้วยระบบ BSC
8.จัดกิจกรรม KM และ PLC ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมหน้าเสาธงทุก
วัน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกคน
9. จัดมุม KM ภายในห้องทางานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเอกสารเผยแพร่ความรู้
แผ่น CD เป็นต้น
10. จัดทาระบบบันทึกความรู้ผ่านเว็บไซต์ http ://km.loei1.go.th
11. จั ดทาห้ องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในเรื่องที่บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ มา
12. จัดกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13. จัดกิจกรรมแสดงศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในงานวันอาเซียนเดย์ และจัดงานวัน
อาเซียนเดย์ มีการประกวดผลงาน มอบรางวัลและมอบเกียรติบัตร
14. จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้ าทุกวันพฤหั สบดีก่อนปฏิบัติราชการ ณ ลานโพธิ์ ลานธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

-2015. จัดประกวดนวัตกรรมของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิ เทศก์เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
สถานศึ กษา (One Director One Model : ODOM) การจั ดการเรี ยนการสอน (One Person One Product :
OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) เพื่อรับรางวัลในงานวันครูของ
ทุกปี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กาหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 และสถานศึ กษาในสั งกั ด โดยได้ ก าหนดเป็ นวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นายรอง ปั ญสังกา ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เป็นนโยบาย 58 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 นร.ชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ 100%และ นร.ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100 %“โครงการท้า
พิสูจน์”
ข้อ 2 นร.ทุกคนผ่านการคัดกรองหาความพิการ ครูมีแผน IIP & IEP ครูได้รับการอบรมการคัดกรอง (ครู ป.
3, ป.6, ม.3)
ข้อ 3 นร.ทุกคน ผ่านการคัดกรองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 4 นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน 100%
ข้อ 5 ครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
ข้อ 6 ครูทุกคน ได้รับการนิเทศระดับชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ข้อ 7 โรงเรียนดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ครบ 8 องค์ประกอบ 100%
ข้อ 8 โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป. ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E-News และมีกลุ่ม
LINE
ข้อ 9 โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนตามแนวคิด BBL (Brain Based Learning) ครูสอนแบบ PBL
Project Based Learning) และ CBL (Creativity Based Learning)
ข้อ10 โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมีโรงเรียนสุจริต / โรงเรียนใสสะอาด / มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ข้อ 11 ยกระดับ คุณ ภาพ โดยค่าเฉลี่ ย NT ชั้น ป.3 และ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ให้ สู งขึ้น และมี
พัฒนาการที่เพิ่มขึ้น
ข้อ 12 ปลูกฝังค่านิยม 13 ประการครบถ้วนและสอดคล้องกับช่วงวัย
ข้อ 13 เด็กพิการร้อยละ 90 ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ข้อ 14 สนองนโยบายเร่งด่วน เช่น PLC., STEAM,รร.แม่เหล็ก, ประชารัฐ, สภานักเรียน (TSC Green
Challenge) ฯลฯ

-21ข้อ 15 ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากลุ่ม 10% ล่าง ได้รับการพัฒนา
ข้อ 16 มีทีมวิชาการในระดับเขตและระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับละ 11 ทีม
ข้ อ 17 ศน.นิ เ ทศอย่ า งหลากหลาย (ร่ ว มพั ฒ นา,ออนไลน์ , แนวใหม่ , เต็ ม รู ป , Face to Face
Counseling : FFC. ฯลฯ)
ข้อ 18 ผู้บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษามีสุขภาพจิต สุ ขภาพกายที่ดี และมีความสุขในการ
ทางาน (เน้นกีฬาเพื่อสุขภาพ)
ข้อ 19 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นศูนย์ (Zero) โดยมีหน่วยเฝ้าระวังทางวินัยทุกกลุ่ม
ข้อ 20 ผู้บ ริห าร ศน. ครู บุ คลากรทางการศึกษามีผลงาน/นวัตกรรม และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ คิดเป็นร้อยละ 10
ข้อ 21 สพป.มีเครื่องมือ ระบบ และพัฒนาแบบทดสอบให้มีมาตรฐาน จัดเป็นคลังข้อสอบที่มีคุณภาพ
ข้อ 22 ครูนาผลการสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อรายบุคคล แล้วนาไปพัฒนา และสอนซ่อมเสริม
ข้อ 23 ครูใช้รูปแบบการประเมินอย่างหลากหลาย ครอบคลุมในความเป็นมนุษย์
ข้อ 24 โรงเรียนคุณธรรม นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (ความดีสากล, 5 ห้องชีวิต, V-Star,
โต๊ะเรียน, ห้องน้า, ห้องเรียน ฯลฯ)
ข้อ 25 ใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรม โดยยึ ด หลั ก Quality ในการให้ ค วามดี ค วามชอบ มากกว่ าระบบคิ ว
(สัดส่วน 80 : 20)
ข้อ 26 ผู้ เรีย นระดับ ก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และมีสมรรถนะด้านภาษา
ข้อ 27 ระบบการพิจารณาย้ายครูใช้ทั้งวิชาเอกและประสบการณ์ ใช้ระบบคุณธรรม
ข้อ 28 ใช้ ASEAN Curriculum เต็มรูปแบบ ASEAN Language Laos / Vietnamese/ Chinese
ข้อ 29 ครูวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการเขียนแผนการสอน
ข้อ 30 ครูมีบันทึกการสอนแทน กรณี ไม่อยู่,ไปราชการ, ป่วย, ลา, ขาด
ข้ อ 31 ใช้ ต ารางสอนแบบยื ด หยุ่ น ป.3 / ป.6 / ม.3 (Flexible Subject Time Table) or
(Flexible Schedule)
ข้อ 32 ใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเท่าที่จาเป็นเท่านั้น (ห้ามใช้สอน ป.1 และวิชาเอกของตน)
ข้ อ 33 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน จั ด ท าแผนพั ฒ นาตนเอง ID Plan (Individual
Development Plan) / มีคูปองพัฒนา
ข้อ 34 ครูและนักเรียนใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ บูรณาการ DLTV,DLIT,ETV
ข้อ 35 ห้องเรียนอาชีพ / ห้องเรียนดนตรี / ห้องเรียนกีฬา / ห้องเรียนศิลปะ
ข้อ 36 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ 37 สร้างบ้านน้าใจให้นักเรียนยากจน 89 หลัง ภายในปี 2563

-22ข้อ 38 ให้มีศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 39 จัด MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กรรมการสถานศึกษาและ
จัดตั้งอาสาสมัครการศึกษา (อสศ.)
ข้อ 40 สพป. “มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเกินคาด”
ข้อ 41 เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพกรรมการ / องค์คณะทุกระดับ
ข้อ 42 มีโรงเรียนแกนนาโรงเรียนดี 5 วิถี อย่างน้อยกลุ่มละ 1 โรงเรียน
ข้อ 43 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับทุกคนอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
ข้อ 44 มีและพัฒนาค่ายลูกเสือให้ได้มาตรฐานกลุ่มละ 1 แห่ง
ข้อ 45 จัดตลาดนัดวิชาการ/มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ได้แก่ นิทรรศการผลงาน การแสดงของ
นักเรียน จาหน่ายสินค้า OSOP
ข้อ 46 มีการพัฒนาครูและบุคลากร ทุกรูปแบบเช่น TEPE Online, Clinic, ครูไม่ตรงเอก การอบรม
ครูเน้นระบบ Conference
ข้อ 47 MOU โรงเรียนใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
ข้อ 48 ใช้ AHHA Education ในการจัดการเรียนรู้/ นา CEFR มาเป็นกรอบในการประเมิน/ ป้าย 2
ภาษาในโรงเรียน/App. Echo Hybrid, Echo Eng/Boot Camp/ ปรับเพิ่มเวลาเรียน
ข้อ 49 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีรูปแบบ (Model) ในการพัฒนา (ODOM,
OPOP, OSOM)
ข้อ 50 ช่วงชั้นที่ 1-2 เน้นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ/ คณิตคิดเร็ว ,ท่องสูตรคูณ
และท่องอาขยาน
ข้อ 51จั ด การเรีย นรู้ วิช าชีพ (ที่ น าไปประกอบอาชี พ ได้) ในระดับ ชั้ น มัธ ยมศึก ษา/ ม.3 ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ชอบ
ข้อ 52 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะจิตศึกษา 100% สุขอนามัย สวัสดิภาพสวัสดิการ
ของนักเรียนต้องมาที่หนึ่ง
ข้อ 53 ใช้รูปแบบการสอนภาษาไทย “การแจกลูกสะกดคาแบบโบราณ” กับนักเรียนชั้น ป.1
ข้อ 54 ครูสอนแล้วสอบ โดยใช้รูปแบบNT. ; O-Net และ PISA
(กระดาษคาตอบ, ฝนด้วยดินสอ)
ข้อ 55 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และโรงเรียนต้ อ งพั ฒ นาสู่ อ งค์ กรแห่ งการเรีย นรู้( LO.), มี
กิจกรรม KM.
ข้อ 56 มีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลเชิงบูรณาการ (Integrated Assessment)
ข้อ 57 โรงเรียนสีขาว (Vice-free School)
ข้อ 58 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
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เกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษาของ ก.ค.ศ.
สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ กาหนดเกณฑ์ อั ต รากาลั ง
ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทาข้ อ มู ล และใช้ ป ระโยชน์
ในการวางแผนกาลั ง คนของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 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

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มี ครูผู้สอนได้ 1 คน

- นักเรียน 21 -40 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 2 คน

- นักเรียน 41 -60 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 3 คน

- นักเรียน 61 -80 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 4 คน

- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 5 คน

- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 6 คน

แบบที่ 2 โรงเรียนทีม่ ีนกั เรียน 120 คนขึ้นไป
จานวนครูสายงานการสอน

การคานวณ

ก่อนประถมศึกษา

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

ประถมศึกษา

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

จานวนครูสายงานการสอน

การคานวณ
X=

มัธยมศึกษา

X = ครูสายงานการสอน
n = จานวนห้องเรียน
a = นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
b = ครู : นักเรียน = 1 : 20

เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียนแต่ละชั้นหากมีเศษตัง้ แต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์

สายงานบริหารในสถานศึกษา
จานวนครูสายงานการสอน

การคานวณ
นักเรียน 360-719

มีผู้บริหาร 1 ผู้ช่วย 1 ตาแหน่ง

นักเรียน 720-1,079 มีผู้บริหาร 1 ผู้ช่วย 2 ตาแหน่ง

สายงานบริหารในสถานศึกษา

นักเรียน 1,080-1,679 มีผู้บริหาร 1 ผู้ช่วย 3 ตาแหน่ง
นักเรียน 1,680

มีผู้บริหาร 1 ผู้ช่วย 4 ตาแหน่ง

หมายเหตุ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผูบ้ ริหารสถานศึกษา ปฏิบตั ิการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง (ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่มาก)
แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาทีม่ ีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6
- นักเรียน 1 -20 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 1 คน

- นักเรียน 21 -40 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 2 คน

- นักเรียน 41 -60 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 3 คน

- นักเรียน 61 -80 คน

มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 4 คน

- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 5 คน

- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน

มีครูผู้สอนได้ 6 คน

บุคลากรสนับสนุนการสอน
จานวนครูสายงานการสอน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

การคานวณ

อัตราจ้างประมาณร้อยละ 10 ของครูสายงานการสอน

- เกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
สายงานการสอน
รายการ

การคานวณ
X =
X = ครูสายงานการสอน
n = จานวนห้องเรียน
a = นักเรียน : ห้อง = 40 : 1
b = ครู : นักเรียน = 1 : 20

สายงานการสอน
เงื่อนไข

- การคิดจานวนห้องเรียนแต่ละชั้นหากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์

สายงานบริหารในสถานศึกษา

นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

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

มีผู้บริหาร
มีผู้บริหาร
มีผู้บริหาร
มีผู้บริหาร

1
1
1
1

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

1
2
3
4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เงื่อนไข
- ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการ
สอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง (ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่
มาก)

บุคลากรสนับสนุนการสอน

อัตราจ้างประมาณร้อยละ 10 ของครูสายงานการสอน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
การจั ดท าแผนอั ต รากาลั งข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใช้แบบสารวจสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา
-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ที่ ใช้ในการดาเนินการจัดท าแผนอัตรากาลั งครั้งนี้ เป็ น
ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาสายงานผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา จานวน 171คน และสายงานผู้
ปฏิบัติการสอน จานวน 1,237 คน และจานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับชั้นขยายโอกาส จานวน 20,661 ราย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จานวน 154 โรงเรียน
-เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ ใช้สารวจสรุปจานวนบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แบบสารวจข้อมูลสามารถแยกออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ 7 ประเภท
1. แบบปริมาณงานงาน 3 ปี
2. แบบสาระ 1 (ครูตาม จ 18)
3. แบบสาระ 2 (ความต้องการครู)
4. แบบสาระ 3 (ครูเกษียณ)
5. แบบสาระ 4 (ครูไปช่วยราชการ)
6. แบบสาระ 5 (ครูมาช่วยราชการ)
7. แบบสาระ (รวม)
- การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนอัตรากาลัง
ส่งแบบสารวจสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา จานวน 154 โรงเรียน
2. กาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล โดยกาหนดระยะเวลา 15 วัน
และส่งข้อมูลมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. เก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนทั้งหมด และนาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลลงในไฟล์ข้อมูลเพื่อประมวลผล

-234. สรุปแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
- การวิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พ รรณ นา (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การจั ดทาแผนอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยทาการศึกษาสภาพ การจัดทาแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตาม จ
18 และตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ครูเกษียณอายุราชการ ครูไปช่วยราชการ และครูมาช่วยราชการ โดยศึกษาจาก
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก ษา ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 171 คน ครูผู้สอน
จานวน 1,237 คน รวม จานวน 1,408 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทั่วไปตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตารางที่ 1 แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ปี
พ.ศ.
2563
2564
2565

ปริมาณงาน
รวม
นร.
ห้อง

จานวนครู
ตาม จ.18
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
บร. ครู รวม บร. ครู รวม

จานวนครูโรง
ขาด/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
มา
ช่วย
3
4
4

จากตารางที่ 1 พบว่ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562-2564 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 มีจานวนสถานศึกษาทั้งหมด 154 โรง ดังนี้
ปี พ.ศ.2563 มีจานวนนักเรียน 21,033 คน ห้องเรียน 1,405 ห้อง จานวนครู
ตาม จ.18 ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา จ านวน 179 คน ครูผู้ สอน จานวน 1259 คน รวมทั้ งสิ้ น 1438 คน
จานวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 163 คน ครูผู้สอน จานวน 1247 คน
รวมทั้งสิ้น 1410 คน พบว่าจานวนครูผู้สอน จานวนครูเกินเกณฑ์ จานวน 12คน ครูเกษียณอายุราชการจานวน
94 คน ครูไปช่วยราชการ 1 และมาช่วยราชการ 3

-29ปี พ.ศ.2564 มีจานวนนักเรียน 20661 คน ห้องเรียน 1405 ห้อง จานวนครู
ตาม จ.18 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา จ านวน 171 คน ครูผู้ ส อน จานวน 1237 คน รวมทั้ งสิ้ น 1408 คน
จานวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 152 คน ครูผู้สอน จานวน 1,354 คน
รวมทั้งสิ้น 1,537 คน พบว่าจานวนครูผู้สอน จานวนครูเกินเกณฑ์ จานวน 32 คน ครูเกษียณอายุราชการ
จานวน 116 คน ครูไปช่วยราชการ 1 คน และมาช่วยราชการ 4 คน
ปี พ.ศ.2565 มีจานวนนักเรียน 20661 คน ห้องเรียน 1,535 ห้อง จานวนครู
ตาม จ.18 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 171 คน ครูผู้สอน จานวน 1237 คน รวมทั้งสิ้น
1408 คน จานวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนด ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 152 คน
ครูผู้สอน จานวน 1354 คน รวมทั้งสิ้น 1,537 คน พบว่าจานวนครูผู้สอน จานวนครูเกินเกณฑ์
จานวน 32 คน ครูเกษียณอายุราชการ จานวน 116 คน ครูไปช่วยราชการ 1 คน และมา
ช่วยราชการ 4 คน
ตารางที่ 2 แบบสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
จาแนกรายวิชา(ระบุวิชาที่สอนมากที่สุดเพียงวิชาเดียว)

ครูเกษียณปี 2563

ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานฯ
อัตราจ้าง
รวมทั้งสิ้น

192

162

1
63

5 1 1 1
2
7 1 1 241
5

22

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

ภาษาไทย
149

3
1
98

105

จิตวิทยาแนะแนว

2

30

ภาษาอังกฤษ

5
2
167

1

25

อุตสาหกรรมศิลป์

3

1
3

37

คหกรรม

3

23

เกษตรกรรม

24

21

นาฏศิลป์

10
1

236

ดนตรี/ดุริยางคศิลป์

10
3

16

21

ครูที่ขาดเกณฑ์

6
1
7

ศิลปศึกษา

59

พลศึกษา

70

สุขศึกษา

131

สังคมศึกษา

149

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยา
ฟิสิกส์

149

ประถมศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูตาม จ.18

ปฐมวัย

179

บริหาร

คณิตศาสตร์

ประเภท

15
97
88
9
1
3
43
25
17
44

-30จากตารางที่ 2 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มี
จานวนบุคลากร ตาม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 189 คน ปฐมวัย จานวน 149 คน
ประถมศึกษา จานวน 149 คน ภาษาไทย จานวน 131 คน คณิตศาสตร์ จานวน 70 คน วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 59 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 61 คน สังคมศึกษา จานวน 236 คน สุขศึกษา
จานวน 21 คน พลศึกษา จานวน 23 คน ศิลปศึกษา จานวน 37 คน ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ จานวน 25
คน นาฏศิล ป์ จ านวน 30 คน เกษตรกรรม จานวน 105 คน คหกรรมศาสตร์ จานวน 100 คน
อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 129 คน ภาษาอังกฤษ จานวน 83 คน
จานวนบุ ค ลากรในสถานศึ กษา
จาแนกรายวิชาที่สอนมากที่สุด เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ สังคมศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา
ครูที่ขาดจากเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 88 คน เรีย งลาดับตามความต้องการจากมากไปหาน้อย คือ
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย ปฐมวัย และประถมศึ ก ษา ครูเกษี ยณอายุ ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 4 คน ครูไปช่วยราชการ ไม่มี
และครูมาช่วยราชการ ไม่มี
ตารางที่ 3 แบบสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอนปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จาแนกรายวิชา(ระบุวิชาที่สอนมากที่สุดเพียงวิชาเดียว)

ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานฯ
อัตราจ้าง
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

จิตวิทยาแนะแนว

25
6

ภาษาอังกฤษ

37
4

อุตสาหกรรมศิลป์

23
7

คหกรรม

21
10
1

เกษตรกรรม

นาฏศิลป์

ภาษาไทย
147

5
2
74

ดนตรี/ดุริยางคศิลป์

1

1

ศิลปศึกษา

3
1
81

236

พลศึกษา

2

สังคมศึกษา

61
6

ฟิสิกส์

59
8

ชีววิทยา

70
6
1

คณิตศาสตร์

131
8
6

ประถมศึกษา
149
6
4
1
1
5
2
168

สุขศึกษา

149
16
4

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูเกษียณปี 2563

188
1
1

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูตาม จ.18
ครูที่ขาดเกณฑ์

ปฐมวัย

บริหาร

ประเภท

1598
83
9
1
1
38
12
1753

-31จากตารางที่ 3 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 มีจานวนบุคลากร ตาม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 188 คน ปฐมวัย จานวน 149
คน ประถมศึกษา จานวน 149 คน ภาษาไทย จานวน 131 คน คณิตศาสตร์ จานวน 70 คน วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 59 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 61 คน สังคมศึกษา จานวน 236 คน สุข
ศึกษา จานวน 21 คน พลศึกษา จานวน 23 คน ศิลปศึกษา จานวน 37 คน ดนตรี/ดุริยางคศิลป์
จานวน 25 คน นาฏศิลป์ จานวน 30 คน เกษตรกรรม จานวน 105 คน คหกรรมศาสตร์ จานวน
100 คน อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 129 คน ภาษาอังกฤษ จานวน 83 คน
จานวนบุคลากรใน
สถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอนมากที่สุด เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ปฐมวัย สุขศึกษา
ปฐมวัย และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูที่ขาดจากเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 83 คน เรียงลาดับตาม
ความต้องการจากมากไปหาน้อย คือ ปฐมวัย สุขศึกษา ภาษาไทยและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครู
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 20 คน ครูไปช่วยราชการ จานวน 1 คน และครูมา
ช่วยราชการ จานวน 1 คน
ตารางที่ 4 แบบสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอนปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จาแนกรายวิชา(ระบุวิชาที่สอนมากที่สุดเพียงวิชาเดียว)

ครูไปช่วยฯ
ครูมาช่วยฯ
พนักงานฯ
อัตราจ้าง
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

จิตวิทยาแนะแนว

30

ภาษาอังกฤษ

25

อุตสาหกรรมศิลป์

38
10
2

คหกรรม

23

เกษตรกรรม

สังคมศึกษา

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

61
2
6

นาฏศิลป์

69
6
5

ดนตรี/ดุริยางคศิลป์

130
5
7
1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ประถมศึกษา
140
3
4
1
1
5
2
153

ศิลปศึกษา

146
5
4

พลศึกษา

ครูเกษียณปี 2564

184
1
7

สุขศึกษา

ครูตาม จ.18
ครูที่ขาดเกณฑ์

ปฐมวัย

บริหาร

ประเภท

1585
57
41
2
1
38
12
1736

-32จากตารางที่ 4 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 มีจานวนบุคลากร ตาม จ.18 ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 184 คน ปฐมวัย จานวน
146 คน ประถมศึกษา จานวน 140 คน ภาษาไทย จานวน 130 คน คณิตศาสตร์ จานวน 69 คน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 59 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 61 คน สังคมศึกษา จานวน 220 คน
สุขศึกษา จานวน 23 คน พลศึกษา จานวน 38 คน ศิลปศึกษา จานวน 25 คน ดนตรี/ดุริยางคศิลป์
จานวน 30 คน นาฏศิลป์ จานวน 80 คน เกษตรกรรม จานวน 100 คน คหกรรมศาสตร์ จานวน
120 คน อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 81 คน ภาษาอังกฤษ จานวน 79 คน
จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ใน
สถานศึกษา จ าแนกรายวิช าที่ ส อนมากที่สุ ด เรีย งตามล าดับจากมากไปหาน้อยคือ สั งคมศึกษา บริห าร
ปฐมวัย ครูที่ขาดจากเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด จานวน 57 คน เรียงลาดับตามความต้องการจากมากไปหา
น้ อย คื อ ภาษาอังกฤษ พลศึก ษา คณิ ตศาสตร์ ครูเกษีย ณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จานวน 41 คน ครูไปช่วยราชการ จานวน 2 คน และครูมาช่วยราชการ จานวน 1 คน
ตารางที่ 5 แบบสรุปจานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอนปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 - 2565 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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1
1
1
3
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3
2
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จากตารางที่ 5 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีจานวนบุคลากร ตาม
จ.18 จานวนทั้งสิ้ น 5,165 คน จาแนกรายวิช าที่ส อน ได้ดังนี้ คือ บริห าร จานวน 574 คน ปฐมวัย
จานวน 487 คน ประถมศึกษา จานวน 488 คน ภาษาไทย จานวน 436 คน คณิตศาสตร์ จานวน
257 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 191 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 223 คน สังคมศึกษา จานวน
704 คน สุ ขศึกษา จานวน 77 คน พลศึกษา จานวน 114 คน ศิล ปศึกษา จานวน 124 คน
ดนตรี/ดุริยางค์ศิลป์ จานวน 86 คน นาฏศิลป์ จานวน 141 คน

รวมทั้งสิ้น

ภาษาอังกฤษ

อุตสาหกรรมศิลป์

คหกรรม

25
31
30
86

เกษตรกรรม

48
45
31
124

นาฏศิลป์

พลศึกษา

-

สุขศึกษา

-

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
75
74
74
223

อื่นๆ

63
68
60
191

จิตวิทยาแนะแนว

98
81
78
257

ดนตรี/ดุริยางคศิลป์

149
147
140
436

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ประถมศึกษา
167
168
153
488

ศิลปศึกษา

162
172
153
487

ฟิสิกส์

192
190
192
574

ชีววิทยา

2563
2564
2565
รวม
ทั้งสิ้น

ปฐมวัย

บริหาร

ประ
เภท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

จาแนกรายวิชา(ระบุวิชาที่สอนมากที่สุดเพียงวิชาเดียว)

1742
1745
1678
5165

-33เกษตรกรรม จานวน 10 คน คหกรรมศาสตร์ จานวน 321 คน อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 349 คน
ภาษาอังกฤษ จานวน 273 คน จ านวนบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา จ าแนกรายวิ ช าที่ ส อนมากที่ สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ สังคมศึกษา บริหาร ประถมศึกษา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) ผล
ปรากฏ คือ จานวนบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกรายวิชาที่สอน พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่าต่อเนื่อง
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ต้องศึกษาสภาพการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินการด้านอัตรากาลังในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 บรรลุ ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิดประสิ ทธิผ ล ในการบริห ารการศึกษา สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. อัตรากาลั งครู ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ในโรงเรียนในสั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในภาพรวมมีอัตรากาลังครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน คือ มีครูเกิน
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด สาเหตุที่มี ครูเกิน เกณฑ์ อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ากว่า 120 คนลงมา จานวน 110 โรงเรียน
จานวนนักเรียนในแต่ละปีไม่คงที่ และบางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและติดชายแดนยังเป็นโรงเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด
2. ครูตาม จ.18 จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
สังคมศึกษาบริหาร และประถมศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาเอกดังกล่าวเป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องสอนใน
ระดับประถมศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา สถานศึกษาสามารถนาแผนการอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3 ปี ไปเป็นแผนอัตรากาลังคนของโรงเรียน และควรนาแผนไปใช้ให้
ตรงตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความต้องการวิชาเอกให้ชัดเจน และควร
ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาด้าน
กาลังคนที่กาลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นในอนาคต

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

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายรอง ปัญสังกา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นายยืนยง ปาลี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะทางาน
นางปัทมา สิมพลา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจิรภา ฟองชัย นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางบุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางวัฒนาพร แพงศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางรักษ์ธภรณ์ นาลา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางอรพิน น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทารูปเล่ม
นางจิรภา ฟองชัย นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางบุญทวี สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

