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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 



บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเปน็มา  
   

ปัจจุบันทุกหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความส าคัญกับ “คน” โดยถือว่าเป็น 
ทรัพยากรอันมีค่าท่ีสุดเป็นทุนมนุษย์ “Human Capital” ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้แบบคนต่อคน เนื่องจาก
ศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของหน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ 
“คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” 

       การวางแผนก าลังคน  คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้า
ว่าต้องการอัตราก าลังประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด  นอกจากนี้  การวางแผน
ก าลังคนยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจ านวนและประเภท
บุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันที
เมื่อหน่วยงานต้องการ  ดังนั้น การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กระบวนการด าเนินการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
ความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน  
ในขณะที่ภาพรวมของอัตราก าลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา  
ที่ข้าราชการครูที่ส าเร็จการศึกษาพบว่า  บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  การวางแผน
ก าลังคนส าหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครู  
ในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีโรงเรียนภายในการก ากับดูแลระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  196  โรงเรียน  แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียน
ขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวนกว่า  1,341  คน  
จาก  4  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  อ าเภอแกด า  อ าเภอกันทรวิชัย  และอ าเภอบรบือ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่จ านวนหลายโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  โรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและโรงเรียน
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  และโรงเรียนที่กล่าวมายังขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาวิชาหลัก  
เช่น  ประถมศึกษา  ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  หรือภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจ านวน
มาก  โรงเรียนหลายโรงที่อยู่ภายในการก าก าดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
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เขต 1  มีข้าราชการคร ู    ที่สอนไม่ตรงตามความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ได้ศึกษา โรงเรียนที่เคย
ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอนและอัตราจ้างครูผู้สอน  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์  ซึ่งข้อมูลต่างๆ  ที่พบนี้  ได้จากการส ารวจไปยังโรงเรียนในสังกัด จ านวน  196  
โรงเรียน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้แก่  ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนของแต่ชั้นในแต่ละปี  
ข้อมูลข้าราชการครูตาม  จ.18  ข้อมูลข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ข้อมูลการสอนรายวิชา 
ของข้าราชการคร ู ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในละปี  ข้อมูลข้าราชการครูไปช่วยราชการ
และมาช่วยราชการ ข้อมูลความต้องการครูในสาขาวิชาที่ขาด  รวมถึงข้อมูลพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ดังนั้น  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ส ารวจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารอัตราก าลังในปัจจุบัน  เช่น  เรื่องการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด  ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งฯ  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  การพิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง
ต าแหน่งครูผู้สอนหรือพนักงานราชการ  การพิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับการจัดสรรอัตราคืนจาก
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังภาครัฐ (คปร.)  รวมถึงการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
ทักษะต่างๆ และการธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้  เพราะแผนที่ได้
จัดท าขึ้นมีฐานข้อมูลรายละเอียดที่ค่อนข้างสมบูรณ์และครบถ้วน 
 

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1     
จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1      

ปญัหาในการวางแผนก าลงัคน 
1. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

ห่างไกลทุรกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก   
2. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและ 

ชุมชนใหญ่  มีความสะดวกสบาย  จึงไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายออก 
3. การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูฯ  โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  

ทั้งกรณีต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครองด าเนินการได้น้อยมาก  เนื่องจากมีต าแหน่งว่างน้อยและ 
ผู้ประสงค์ขอย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนมีน้อยมาก 

4. โรงเรียนได้ครูสาขาวิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
5. โรงเรียนที่มีครูสาขาวิชาเอกเกินความต้องการของโรงเรียนไม่ยื่นค าร้องขอย้าย 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวางแผนอัตราก าลังคน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

3. เพ่ือก าหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตราก าลังครูจากการเกษียณอายุราชการ  
และการย้ายกลับภูมิล าเนา 

4. เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 5. เพื่อให้โรงเรียน มีอัตราก าลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  และได้รับจัดสรรครู
สาขาวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ  

6. เพ่ือวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์   
ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน 
  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขอบข่าย
และภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานการศึกษา  ก าหนด
จ านวนอัตราก าลังของหน่วยงานการศึกษาตามเกณฑ์ ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  จัดท าแผนอัตราก าลังของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  น าแผนอัตราก าลังที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ  ติดตาม
ประเมินผลการใช้อัตราก าลัง  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่งวันที่  1  ตุลาคม  2564 –  30  กันยายน  2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  โดย  นางสมพร  พลศรี   
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาอัตราก าลังคนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  
2. ได้ข้อมูลอัตราก าลังของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือไปใช้ในการวางแผนอัตราก าลังคนใน 

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1  
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นิยามศัพท์ 
 สภาพปัญหา  หมายถึง  สภาพความแตกต่างของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือผลที่ปรากฏกับ 
สิ่งที่ต้องการให้เป็นหรือเป้าหมาย 
 การวางแผนอัตราก าลัง  หมายถึง  การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เก่ียวกบัอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ  ทั้งในด้าน
จ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ  โดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
 อัตราก าลังคน  หมายถึง  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  
ผู้มีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการบรรจุแลแต่งตั้ง       
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน   งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวง
อ่ืนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 ข้าราชการครู  หมายถึง  ผู้ที่ประกอบอาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  ในสถานศึกษาของรัฐ 
 บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน     
การสอน  การนิเทศก์  การบริหารการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 
 สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม       
โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้  การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนในโรงเรียน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564  (10  มิถุนายนเดิม) 
 

ขอ้ตกลงเบื้องตน้ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (1  ตุลาคม  2564) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
จ านวน  131  คน  ซึ่งจ าแนกเป็นข้าราชการครูต าแหน่งผู้สอน จ านวน  119  ราย  และผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  12  ราย  เพื่อให้ได้บุคลากรมาทดแทนอัตราที่เกษียณอายุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต  1  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
มากที่สุด  เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนอัตราก าลังคนในอนาคต ข้อมูลการสอนรายวิชาของ
ข้าราชการครู  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  และอัตราจ้างครูผู้สอนเป็น  ข้อมูลที่ได้มาจากโรงเรียนบางส่วน 
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และบางส่วนที่จากฐานข้อมูลในโปรแกรม  P-obec  ซึ่งข้อมูลการสอนของข้าราชการคร ูที ่  ร บุ     า      
“สอนทุกวิชา” แต่การน าข้อมูลมาลงในตารางที่ก าหนดต้องแยกลงเป็นสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง   ดังนั้น    
จึงอาจแตกต่างกับข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนบ้างบางส่วน 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของอัตราก าลังและ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  1  ปี  คือ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     
โดยน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 2. นโยบายอัตราก าลังของรัฐ 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  
4. อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. อ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
6. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
7. เกณฑ์อัตราก าลังครูในสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.6/ว 23 
    ลงวันที่  23  ธันวาคม  2564 

 

การวางแผนทรพัยากรมนษุย์ 
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  (2547)  ระบุว่า  สารสนเทศจากการวิเคราะห์งานจะแสดง 

คุณลักษณะและธรรมชาติของงานแต่ละชนิดตลอดจนบ่งชี้ถึงคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานนั้นด้วย  โดยข้อมูลของงานจะน ามาช่วยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ตั้งแต่การคาดการณ์      
การวางแผน  จนกระทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร  เช่น  การวางแผนจัดบุคลากรให้    
เหมาะสมกับปริมาณ  ชนิด  และต าแหน่งของงานในองค์กร  โดยผู้วางแผนจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ที่มีในองค์กร  ซึ่งจะมาสมารถศึกษาได้จากเอกสารพรรณนางานและเอกสารระบุข้อก าหนดงาน  ตลอดจน
ข้อมูลอ่ืนด้านทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนี้  นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถน าข้อมูลของงานพร้อมทั้ง
ข้อมูลอ่ืนมาใช้ประกอบการคาดการณ์ก าลังคนรวม (Manpower) และในแต่ละสาขาขององค์กรเพ่ือที่จะ
วางแผนและก าหนดยุทธวิธีในการปฏิบัติตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ      
เช่น  เรื่องการสรรหา  การพัฒนา  การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาทันกับ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มาก
ที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546 : 17) 

ดนัย  เทียนพุฒ (2545 : 26)  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง              
การด าเนินงานที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความความสามารถ ทัศนคติ  และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งที่
สูงขึ้น  ทั้งนี ้ การพัฒนาพนักงานมิได้มีวัตถุประสงค์เพียง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความช านาญในงานปัจจุบัน
เท่านั้น  แต่มีความมุ่งหมาย  เพ่ือให้พนักงานได้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบ  (Systematic  Process)  ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือท า 

การวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่ก าหนด
และเหมาะสมกับรายได้ที่บุคลากรได้รับจากองค์การหรือไม่ ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สูงขึ้นไป  และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  (2547 : 194 – 204)  ได้
กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 

(1)  ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้าง 
หรอืผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 

(2)  ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงานของบุคลากร ว่ามีความ 
เหมาะสมเพียงใด  ต้องมีการปรับปรุง  พัฒนา  ฝึกอบรม  หรือปรับย้ายอย่างไร  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
และสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        (3)  ใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร 
       (4)  ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาใน
รูปแบบใด 

       (5)  ใช้ประกอบการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคคล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 

       (6)  ใช้ประกอบในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น  การสร้างความยุติธรรม  และการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ  เป็นต้น  เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสร้าง
ศักยภาพโดยรวมขององค์การ 
 

ความส าคญัของการจดัการทรพัยากรมนษุย์ 
 ในการบริหารองค์กร  มนุษย์นับเป็นทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นและต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์
จ านวนมากในหลากหลายหน้าที่  เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการ 
ด้านสุขภาพที่เน้นคุณภาพ  มาตรฐาน  ความปลอดภัย  และคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ  การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  ดังนั้น 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญกับการบริหารองค์การ ดังต่อไปนี้คือ 
      2.1 ท าให้มีบุคลากรท างานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  โดยมีการท านายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้อง
สัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ  ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ 
ยังต้องค านึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทรัพยากร
มนุษย์ประเภทใด  จ านวนเท่าใด  เมื่อใด  ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน  การฝึกอบรมและพัฒนา 
และการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถ้าจ าเป็น  ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความ
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จ าเป็นและมีบุคลากรที่ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจของ
องค์การ  ส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
      2.2  ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีจะน ามาสู่กระบวนการสรรหา  คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 
      2.3  ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นับเป็นบทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างาน   
ในองค์การ  ทั้งคนที่รับเข้ามาท างานใหม่และคนที่ท างานอยู่เดิม เพื่อเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้
ให้ท างานได้ท างานเป็น  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ  ในการบริหารองค์การ  
      2.4  ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม            
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การ  มีขวัญและก าลังใจในการท างาน
ให้กับองค์การ 
         2.5  ท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงาน
และวัตถุประสงค์ขององค์การ  

       2.6  ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนท างานดี             
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม         
จะส่งผลให้มีการให้รางวัลการเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี  และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์การ  อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

       2.7  ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับผู้บริหาร  
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท างานด้วยกัน 
และระหว่างคนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  และเป็นการ  
ลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ 
 

 โดยสรุปแล้วการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะต้อง 
ใช้มนุษย์เป็นผู้ให้บริการที่ส าคัญ  ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนท างานที่เพียงพอและต่อเนื่อง 
ได้คนดีมีความสามารถมาท างานที่เหมาะสมกับงาน  มีการรักษาคนให้อยู่กับองค์การโดยมีการพัฒนา         
การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการและการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนท างาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมในการท างานให้องค์การ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

นโยบายอตัราก าลังของรฐับาล 
 กลุ่มแผนอัตราก าลัง  คณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่วิเคราะห์จัดท าหลักเกณฑ์/
วางแผนบริหารอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังและการด าเนินการเกี่ยวข้องกับ
มาตรการยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ 
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  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
       1.1 สายงานบริหารในสถานศึกษา 
       1.2 สายงานการสอน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน  ประกอบด้วย 
       2.1  ผู้บริหารการศึกษา 
       2.2  ศึกษานิเทศก์ 
       2.3  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
  3. ข้าราชการพลเรือนในส านักงาน 
  4. พนักงานราชการ 
  5. ลูกจ้างประจ า 
  6. อัตราจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งผู้สอน) 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จ าแนกตามประเภทข้าราชการ  ดังนี้ 
1. อัตราก าลังในสถานศึกษา  (ข้าราชการครู) สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงาน 

การสอน 
  1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนก าลังข้าราชการครูให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางก าหนดและสอดคล้องตามมาตรการก าหนดขนาดก าลังคนภาครัฐ 
  1.2 ด าเนินการจัดระบบ  ควบคุม  การยุบเลิกและการใช้อัตราต าแหน่งข้าราชการครู 
ตามมาตรการก าหนดขนาดก าลังคนภาครัฐ การเกษียณอายุราชการ/เกษียณก่อนก าหนด 
  1.3 ด าเนินการจัดข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู             
ให้ส่วนราชการในสังกัดทุกระดับ  ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตราก าลัง
ในสังกัด 
  1.4 ด าเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู  เพื่อการวางแผนบริหาร
อัตราก าลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตราก าลังเพ่ิมใหม่และการจัดสรรอัตราก าลัง 
  1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานโครงการแผนงาน  การบรรจุ  นักเรียนทุนตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  โครงการเพชรในตม  โครงการผลิตครู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คุรุทายาท  ช้างเผือก  บุคลากรในโรงเรียน  รับโอน และเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ
อัตราข้าราชการครู  เพ่ือรองรับโครงการดังกล่าว 
  1.6  ด าเนินการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราก าลังครู  ซึ่งรับโอนมาจาก  สช. เดิม  
  1.7  ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราก าลังครูพนักงานราชการ  และอัตราจ้างครูของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.8  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ให้ความรู้  และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของ        
เขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 2. อัตราก าลังพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  อัตราจ้างชั่วคราว 
  2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนก าลังลูกจ้างประจ า          
พนักงานราชการ  ให้สอดคล้องกับที่องค์กรกลางก าหนดและสอดคล้องตามมาตรการก าหนดขนาดก าลังคน
ภาครัฐ 
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  2.2  ด าเนินการจัดระบบ  ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราต าแหน่งลูกจ้างประจ าตาม
มาตรการก าหนดขนาดก าลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ/ว่างระหว่างปี 
  2.3  ด าเนินการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตราก าลังลูกจ้างประจ า       
ให้ส่วนราชการในสังกัดทุกระดับ  ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือก าหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตราก าลัง
ในสังกัด  
  2.4 ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลอัตราก าลังลูกจ้างประจ า  เพื่อการวางแผนบริหาร
อัตราก าลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตราก าลังเพ่ิมใหม่และการจัดสรรอัตราก าลัง 
  2.5 ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราก าลังลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.6 ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ให้ความรู้  และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
 

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.  (2560 – 2579) 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  ที่บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)     
จะสิ้นสุดในปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นแผนระยะยาว  ๒๐ ปี  เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้
เป็นกรอบ  แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับและ   
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาค  และโลกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ    
ที่ ๒๑  ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม      
ยุค ๔.๐ และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ซึ่งครอบคลุมประเด็น  
ที่เก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียน      
การสอน  การบริหารจัดการสถานศึกษา  และการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับ               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา  ปัญหาและความท้าทายของระบบ
การศึกษา  ทั้งท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา  และจากสภาวการณ์ของโลกท่ีประเทศต้องเผชิญ        
เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา  รวมทั้งโครงการ
เร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
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ความจ าเปน็ในการจดัท าแผนการศกึษาแหง่ชาติ  
 ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก  ได้แก่   

การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล  (Digital Revolution)    
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  ๒๕๗๓ (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน  และความต้องการ
ก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้  
ปานกลาง  ทัศนคติความเชื่อ  ค่านิยม  วัฒนธรรม  และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส 
โลกาภิวัตน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว  รวมทั้งระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ  นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพ  ของคนไทยทุกช่วงวัย 
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ  จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและการบริหาร  จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่
เหมาะสมขาดความคล่องตัว  ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส  และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง
ปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่  ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและ
รองรับความท้าทายดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็น
กลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  20 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก     
๒๐ ปีข้างหน้า  ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙  พบว่าไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน 
และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป ด้านโอกาสทางการศึกษา  
รัฐมนีโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน  รวมทั้งเด็ก   
ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นแต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและ 
มีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  นอกจากนี้  ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน     
แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่จ านวนมาก  จึงต้องเร่งด าเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและมีมาตรการต่าง ๆ  ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ด้านคุณภาพการศึกษา  ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย  ส่วนประเด็นคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้  คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ ๑๕  ปีขึ้นไป  ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและผู้เรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้มีการขาดแคลน
แรงงานระดับกลาง  ส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปีแต่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงานและยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมากจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงาน
ที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์
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ความต้องการก าลังคน  เพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา  ทั้งเพ่ือการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและ       
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา  ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่
ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก  โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 
เพ่ือเพ่ิมคณุภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาการเรียนการสอน  และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย 
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ  และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา  

 

แนวคดิการจดัการศกึษา  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญ 

ในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education for All)  หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง    
(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึด
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาท ิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ  ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ  
(National Strategy)  มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 

 วสิยัทัศน ์จดุมุง่หมาย เปา้หมาย ตวัชีว้ดั และยทุธศาสตรข์องแผนการศกึษาแห่งชาติ  
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด  

วิสัยทัศน์(Vision)  ไว้ดังนี้  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ๔  ประการ  คือ   
  ๑)  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
  ๒)  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ   
  ๓)  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ  อย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  
  ๔)  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก  ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา 
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้  ๒  ด้าน  คือ  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย  ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้   
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  3Rs  ได้แก่  การอ่านออก (Reading)  การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)   

  8Cs  ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา    
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and Media 
Literacy)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  และความมีเมตตากรุณา           
มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม (Compassion) 

 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  ๕  ประการ  ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ  
เป้าหมาย  ๕๓  ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ดังนี้  
  ๑)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)       
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  ประชากรกลุ่มอายุ  ๖ – ๑๔  ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น   
เป็นต้น 
   ๒)  ผู้เรียนทุกคน  ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปี  เป็นต้น  
  ๓)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน  และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : 
PISA)  ของนักเรียนอายุ  ๑๕  ปีสูงขึ้น  เป็นต้น  
  ๔)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการศึกษา เป็นต้น  
  ๕)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาดีขึ้น  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ  ๒๐๐  อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น   
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 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติ     
จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น  ๕  ช่วง  ดังนี้  ระยะเร่งด่วน      
ระยะ ๕  ปีแรกของแผน ระยะ  ๕  ปีที่สองของแผน ระยะ  ๕  ปีที่สามของแผน  และระยะ  ๕  ปีสุดท้าย  
ของแผน  
 

 ยุทธศาสตร ์เปา้หมาย และตวัชีว้ดั   แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้  ๖  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปีเพื่อให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย  วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  :  การจัดการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ                 
มีเป้าหมาย  ดังนี้  

๒.๑  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม      
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  

๒.๒  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)               
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา  ภาษา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ    
ที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ  มีระบบเงินเดือน  ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๒.๓  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่    
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง     
โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน  มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน มีระบบ  กลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษ  ทั้งทีเ่ป็นพ้ืนที่สูง  พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน  และพ้ืนที่เกาะแก่ง  ชายฝั่งทะเล   ทั้งกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มชนชายขอบ  และแรงงานต่างด้าว  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการ
จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ  อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
ยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์  เป็นต้น  และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ  เช่น  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
พ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  :  การผลติและพฒันาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรรม เพื่อสรา้ง ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  มีเป้าหมาย ดังนี้  

๒.๑  ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ  ตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน  สัดส่วนผู้เรียน  อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษาและสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
 ๒.๒  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง  จ าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา  ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนร้อย
ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น  จ านวน
สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ  ระหว่างรัฐ  เอกชน  สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน   
เป็นต้น 

๒.๓  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  สัดส่วนเงินลงทุนวิจยัและพัฒนาของภาคเอกชน  เมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของประเทศเพ่ิมข้ึน  โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  เพ่ิมข้ึน  นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สิน ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น  และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น โครงการ
จัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  :  การพฒันาศักยภาพคนทกุชว่งวยั และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้       
มีเป้าหมาย  ดังนี้  

๓.๑  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ิมข้ึน  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย  จิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๓.๒  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  เด็กแรกเกิด – ๕  ป ี    
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ไปเพ่ิมขึ้น  ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
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และทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึนและมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  เป็นต้น  

๓.๓  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา       
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน  สถานศึกษา/สถานพัฒนา  เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับ  มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมข้ึน  สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เพ่ิมขึ้นและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ิมข้ึน  เป็นต้น  

๓.๔  แหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือ  
จัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น  สื่อต าราเรียน  และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

๓.๕  ระบบและกลไกการวัดการติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
เช่น  มีระบบและกลไกการทดสอบ  การวัดและประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับ
การศึกษาและผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 

๓.๖  ระบบการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล         
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมลูความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     
ในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชา  ขนาดสถานศึกษาและจังหวัด  สัดส่วนของ   
การบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมข้ึน  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น  

๓.๗  คร ู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เป็นต้น  โดยได้ก าหนดแนวทาง  
การพัฒนา  คือ  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยม
ของคนไทยให้มีวินัย  จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัด 
และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพและมีแผนงานและโครงการที่ส าคัญ เช่น  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่น  เป็นต้น  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทยีมทางการศึกษา       
มีเป้าหมาย  ดังนี้  

๔.๑  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ         
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  ดัชนคีวามเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ     
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง  ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง      
เป็นต้น  

๔.๒  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ  เป็นต้น  

๔.๓  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผลมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล  รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน  ด้านสาธารณสุข  สังคม 
ภูมิสารสนเทศ  แรงงานและการศึกษาและมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกันทั้งประเทศครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้  เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง  
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น  โครงการจัดท าฐานข้อมูล
รายบุคคลทุกช่วงวัย  ทั้งด้านสาธารณสุข  สังคม  ภูมิสารสนเทศ  แรงงานและการศึกษา  เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  :  การจัดการศกึษาเพื่อสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมาย  ดังนี้  

๕.๑  คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน าแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น ครู/ บุคลากรทางการศึกษาได้รับ      
การอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา       
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
ความมีคุณธรรมจริยธรรม  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ  มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๕.๒  หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
คุณธรรม  จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น  สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ิมข้ึนและสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือ     
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๕.๓  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
ในสาขาต่างๆ  เพ่ิมข้ึน  เป็นต้น  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึก
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รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ        
ในการด าเนินชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ          
และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
แผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น  โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุก 
ช่วงวัย  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสีเขียว  เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๖  :  การพฒันาประสิทธภิาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา   
มีเป้าหมาย  ดังนี้  

๖.๑  โครงสร้าง  บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน     
และสามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาล เป็นต้น  

๖.๒  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษามีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียน  ในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนว
ใหม่สูงขึ้น เป็นต้น   

๖.๓  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชนและพ้ืนที่มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  จ านวนองค์กร  สมาคม  มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามา      
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น และสัดส่วน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนก   
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น  เป็นต้น  
 ๖.๔  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน  สถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น          
มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน  ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทางกลไก  
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เป็นต้น   
 ๖.๕  ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัด  ที่ส าคัญ  เช่น  สถานศึกษาท่ีมี
ครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนและสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน    
การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  เป็นต้น 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา              
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาและมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองน าร่องระบบ
การจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน  เป็นต้น  
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  การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาตสิู่การปฏบิัติ   ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ  ประกอบด้วย    
สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ  ชัดเจน  ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ
การศึกษา  การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
นโยบายระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและ 
สาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ  

  แนวทางการขบัเคลื่อนแผนการศกึษาแหง่ชาตสิู่การปฏบิตัิ   ประกอบด้วย 
   ๑)  การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม      

เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กรและภาค ี     
ทุกภาคส่วน  ถึงวิสัยทศัน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  ๒)  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๗๙ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี  นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  ๕  ปีแผนปฏิบัติราชการระยะ      
๔  ป ี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว  

  ๓)  การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาในระดับต่างๆ และ  

  ๔)  การสร้างช่องทางให้ประชาสังคม  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน      
การจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

 การด าเนนิการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหง่ชาตสิูก่ารปฏบิตัิ   แผนการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยได้ระบุบทบาทของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ  อาทิ  หน่วยงานส่วนกลาง  ซึ่งประกอบด้วย  กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ  เช่น  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและหน่วยงานอื่นนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา  เป็นต้น  ส่วนระดับภูมิภาค  ประกอบด้วย  ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น  รวมทั้งระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน  โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผน  เป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน 
และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด  

 การตดิตามประเมนิผลแผนการศกึษาแหง่ชาติ   แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล    
เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน           
การประเมิน  ทั้งการประเมินผลผลิต  ผลลัพธ์และผลกระทบ  โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการด าเนินงาน    
ของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน  มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
โปร่งใส  มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วย  
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 ๑)  การประเมินบริบทก่อนเริ่มโครงการ  ประเมินระหว่างด าเนินงานและประเมินหลังการ
ด าเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น  

 ๒)  วางระบบการประเมินระดับกระทรวง  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  จังหวัด  และเขตพ้ืนที ่
เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ๓)  ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงาน             
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๔)  จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน  
 ๕)  จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และ  
 ๖) น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับทราบ 
 

อ านาจหน้าทีข่องส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 8  และมาตรา 34  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  และโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 8/2553       
เมื่อวันที่  7   กันยายน  พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              
ไว้ดังต่อไปนี้   
 ข้อ  2  ในประกาศนี้ 

 

 “ส านักงานเขต”  หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 อ านาจหนา้ที ่ 
 ข้อ  3   ให้ส านักงานเขต  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

  1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น 

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

  3. ประสาน  ส่งเสริมสนับสนนุ  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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  4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่       

ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ 4  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานเขต  ดังต่อไปนี้ 
   1. กลุ่มอ านวยการ 
   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. กลุ่มนโยบายและแผน 
   4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 อ านาจหนา้ที่ของโรงเรียน 
 บทบาทหน้าที่ขอสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  มีดังนี้ 

 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ  บุคคล  งบประมาณ  บริหารทั่วไป 
 2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 

4. ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  แนวปฏิบัติ 
 5. ก ากับ  ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
 6. ระดมทรัพยากร  ปกครอง  ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8. ส่งเสริมความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ 
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วสิยัทัศน ์ พนัธกจิ  เปา้ประสงค ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
 

 วสิยัทัศน ์
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุ่งสู่อาเซียนและก้าวสู่ระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

 พันธกจิ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ
มุ่งสู่อาเซียน และก้าวสู่ระดับสากล 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของไทย 12  ประการ 
     3. ส่งเสริม  สนับสนุน ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
     4. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
  

 เป้าประสงค ์
      เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งสู่อาเซียนและก้าวสู่ระดับสากล 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  เป็นธรรม
และเสมอภาค 
  3. นักเรียนทุกคน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของไทย  12  ประการ 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีทักษะที่เหมาะสม     
และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นบริหารแบบบูรณาการ  การมีส่วนร่วม   
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาทุกโรงมีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน  มุ่งสู่อาเซียนและก้าวสู่ระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 



สูตรการค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
              การค านวณอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา            
              อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน 
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 

รวม   
   

 

 ผอ.สถานศึกษา 
รอง ผอ.

สถานศึกษา 
  

   
 

 1 - 40 คน* - - - 
  

   
 

 41–119 คน 1 อัตรา - 1 อัตรา 
  

   
 

 120–719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 
  

   
 

 720–1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 
  

   
 

 1,080–1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 
  

   
 

 ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 
  

   
 

 
            

 

 
* สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรยีนตัง้แต่ 40 คนลงมา ไม่ก าหนดอตัราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้น สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดสตลู ยะลา ปัตตาน ี 

 

 
  นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก ่อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ 
ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดน 

 

 
  ที่มีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
โรงเรียนตามโครงการพระราชด าร ิ

 

 
  หรือโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล หรือโรงเรียนท่ีมี
วัตถุประสงค์พิเศษ   

 

   ให้ก าหนดอัตราก าลังสายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
      

 
 - ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 
       

 
 - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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การค านวณอัตราก าลังสายงานการสอน            

              โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา 
           

              แบบท่ี 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1 - ป.6 หรือ 
ป.1 - ป.6               
  

            
  

      จ านวนอัตราก าลัง 
           

  
  จ านวนนักเรียน ครูผู้สอน 

         
  

  1 - 40 คน 1 - 4 อัตรา* 
         

  
  41 - 80 คน 6 อัตรา 

         
  

  81 - 119 คน 8 อัตรา 
         

  

หมายเหตุ    
* สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 1 - 40 คน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาวางแผนและก าหนดอตัราก าลังสายงานการสอน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณา   

  
  โดยค านึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณภาพของผู้เรยีน และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ของจังหวัด  

  
  

  
  และอัตราก าลังของสถานศึกษานั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
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แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1 - ม.3/ม.6 หรือ ป.
1 - ม.3/ม.6           
  

            
  

  อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 30 : 1 

      
  

  อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 35 : 1 

      
  

  เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ชั่วโมงสอน : สัปดาห์   = 20 : 1 
      

  
  

            
  

      จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา 
         

  
  จ านวนนักเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษา 

        
  

  1 - 40 คน 1 - 4 อัตรา* 
        

  
  41 - 80 คน 6 อัตรา 

        
  

  81 - 119 คน 8 อัตรา 
        

  
  

            
  

      จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
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      จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนรวม 
           

  

   

 
 

           
  

  
            

  
  

            
  

  
            

  
  

            
  

เง่ือนไข 
-  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้ "จ านวนนักเรียนต่อห้อง หาร จ านวนนักเรียนแตล่ะชั้น" หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป 
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 

   
  

  
-  การคิดจ านวนครูให้ปดัเศษตามหลักคณติศาสตร ์(เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, ไม่ถึง 0.5 ให้คิด
เป็น 0 อัตรา) 

    
  

หมายเหตุ 
* สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษาจ านวน 1 - 40 คน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาวางแผนและ
ก าหนดอัตราก าลังสายงานการสอน  

 
  

  
  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา โดยค านึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณภาพของผู้เรียน  

   
  

  
  และแผนการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กของจังหวัด และอัตราก าลังของสถานศึกษาน้ันต้องไมเ่กิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด           
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แบบ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา                     
  

            
  

  อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 30 : 1 

      
  

  อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 35 : 1 

      
  

  เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ชั่วโมงสอน : สัปดาห์   = 20 : 1 
      

  
  

            
  

      จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
          

  
 
 

 

            
  

  
            

  
  

            
  

  
 

      
  

  
      

  
  

      
  

  
      

  

เง่ือนไข 
-  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้ "จ านวนนักเรียนต่อห้อง หาร จ านวนนักเรียนแตล่ะชั้น" หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป 
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 

   
  

  
-  การคิดจ านวนครูให้ปดัเศษตามหลักคณติศาสตร ์(เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, ไม่ถึง 0.5 ให้คิด
เป็น 0 อัตรา) 
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              โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึน้ไป 
                         แบบ 4 โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศกึษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้น

ไป                   
  

            
  

  อัตราส่วน (อนุบาล)   นักเรียน : ห้อง   = 30 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 20 : 1 

      
  

  อัตราส่วน (ประถม)   นักเรียน : ห้อง   = 30 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 25 : 1 

      
  

  อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 30 : 1 

      
  

  อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
      

  

      
ชั่วโมงเรียน : 
สัปดาห ์   = 35 : 1 

      
  

  เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ชั่วโมงสอน : สัปดาห์   = 20 : 1 
      

  

  
    

 
 

       
  

      จ านวนอัตราก าลังสายงานการสอน 
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เง่ือนไข 
-  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้ "จ านวนนักเรียนต่อห้อง หาร จ านวนนักเรียนแตล่ะชั้น" หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป 
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 

   
  

  
-  การคิดจ านวนครูให้ปดัเศษตามหลักคณติศาสตร ์(เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, เศษไมถ่ึง 0.5 
ให้คิดเป็น 0 อัตรา) 

    
  

                            

              แบบ 6 การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์                     
  

            
  

  อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 
1 : 
12 

        
  

  
 

นักเรียน : 
ห้อง = 

35 : 
1 

        
  

  
            

  
      การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูรวมท้ังโรงเรียน 
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      จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
           

  
  

            
  

  
จ านวนห้องเรียน ผอ.สถานศึกษา 

รอง ผอ.
สถานศึกษา 

       
  

  1 - 5 ห้องเรียน 1 อัตรา - 
       

  
  6 - 13 ห้องเรียน 1 อัตรา 1 อัตรา 

       
  

  14 - 21 ห้องเรียน 1 อัตรา 2 อัตรา 
       

  
  22 - 29 ห้องเรียน 1 อัตรา 3 อัตรา 

       
  

  30  ห้องเรียนขึ้นไป 1 อัตรา 4 อัตรา 
       

  
  

            
  

      การค านวณครูปฏิบัติการสอน 
           

  
 
  

 

            
  

  
            

  
  

            
  

เง่ือนไข 
-  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้ "จ านวนนักเรียนต่อห้อง หาร จ านวนนักเรียนแตล่ะชั้น" หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป 
ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 

   
  

  
-  การคิดจ านวนครูให้ปดัเศษตามหลักคณติศาสตร ์(เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, เศษไมถ่ึง 0.5 
ให้คิดเป็น 0 อัตรา) 

    
  

                            
 
 
 
 
 



บทที ่3 

การด าเนนิการ 
 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  การ     า  นอ  ราก า  งข ารา การคร      ค ากร างการ  ก า นส าน  ก า            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564               
ประชากร  ที่ใช้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาและ  
สายงานการสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน  1341  คน  พนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน)  จ านวน  18  คน   

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. แบบปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตราก าลังครูของสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ทุกโรงเรียน 
 2.  แบบส ารวจจ านวนข้าราชการครูตาม จ. 18  จ าแนกตามสาขาวิชาเอกที่จบ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ทุกโรงเรียน 
 3. แบบส ารวจข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามสาขาวิชาเอกท่ีจบ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564.  ทุกโรงเรียน 
 4.  แบบส ารวจข้าราชการครูตาม จ.18  จ าแนกตามสาขาวิชาเอกท่ีสอน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  ทุกโรงเรียน 
 5.  แบบส ารวจข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามสาขาวิชาเอกที่สอน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ทุกโรงเรียน 
 6.แบบส ารวจความต้องการทดแทนอัตราก าลังครูที่เกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามสาขา
วิชาเอกท่ีสอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ทุกโรงเรียน 
 7.  แบบส ารวจข้อมูลการสอนรายวิชาของครู  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)  และอัตราจ้าง 
ครูผู้สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ทุกโรงเรียน 

  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้กระท าโดยการจัดส่งแบบส ารวจข้อมูลต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือ   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ  E-office  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  พร้อมตัวอย่างและค าอธิบายในการกรอกข้อมูล เมื่อโรงเรียนจัดส่งข้อมูล
กลับคืนก็ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โรงเรียนไหนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ประสานให้จัดส่งข้อมูล
เพ่ิมเติม  โดยการประสานทางโทรศัพท์เนื่องจากกระท าได้รวดเร็ว  ทั้งนี ้ เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปรวบรวมและ       
ท าการวิเคราะห์ต่อไป 
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การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข์อ้มูล 
  เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วนแล้ว ได้น าข้อมูลแต่ละส่วนไปด าเนินการดังนี้ 
 

  ข้อมลูจ านวนนักเรยีน 
1. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564  (10  มิถุนายนเดิม) 

ได้น าข้อมูลนักเรียนในแต่ละ  ชั้นเรียนของแต่ละโรงเรียนไปกรอกในแบบปริมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ที่ไดจ้ัดพิมพ์รายชื่อโรงเรียน ไว้แล้วเรียงล าดับตั้งแต่ล าดับที่ 1  ไปจนถึงล าดับที ่ 196  

    2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของการลงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
แล้ว ท าการรวมข้อมูลนักเรียนของแต่ละโรงเรียนโดยการผูกสูตร แล้วค านวณหาห้องเรียนที่ควรมีตามเกณฑ์  
ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  

 3. น าข้อมูลครูตาม  จ.18  ไปกรอกในตารางที่ก าหนดไว้ในช่อง จ านวนครูตาม  จ.18       
ในแบบปริมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เรียงล าดับตั้งแต่ล าดับที่ 1  ไปจนถึงล าดับที่  196  โดยตัด
อัตราของผู้ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ออก  

 4. ท าการค านวณอัตราก าลังครูของทุกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เพ่ือวิเคราะห์        
ให้ทราบว่าแต่ละโรงเรียนมีอัตราก าลังครูคิดเป็นร้อยละเท่าไร  ต่ ากว่าเกณฑ ์ เกินเกณฑ์  หรือครบตามเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยการเทียบระหว่างอัตราครูที่มีอยู่ตาม จ. 18  กับอัตราครูที่ควรมีตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  แล้วท าการสรุปเป็นภาพรวม 

 5. ผลการด าเนินการตามล าดับ  ตั้งแต่ข้อ  1 – 4  จะไปปรากฏในตารางภาพรวมของทุก 
โรงเรียนและจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตารางได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร 
     

  ข้อมลูการสอนรายวชิา  
 1. น าข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในแบบสรุปจ านวนครูตาม จ.18  จ าแนกรายวิชาที่สอน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยตัดอัตราของผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในโรงเรียน
ที่มีครูเกินเกณฑ์ออก  

2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนครูตาม  จ.18  จ าแนก 
รายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตารางได้ด าเนินการ      
โดยการผูกสูตร  
    

  ข้อมลูความต้องการครทูี่ขาดจากเกณฑท์ี ่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 1. น าผลที่ได้จากการค านวณอัตราก าลังครูของแต่ละโรงเรียนไว้แล้ว  เฉพาะโรงเรียนที่มี 

อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด  ไปกรอกในแบบสรุปจ านวนความต้องการครูที่ขาดจากเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนความต้องการครูที่ขาด     
จากเกณฑท์ี่  ก.ค.ศ. ก าหนด  จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวม
รายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตารางได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร     
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 ข้อมลูครเูกษยีณอายุราชการ 
1. น าข้อมูลครูเกษียณท่ีได้ของแต่ละปีไปกรอกลงในแบบสรุปจ านวนครูเกษียณอายุราชการ  

จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยตดัอัตราของผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  ในโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ออก 

2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนครูเกษียณอายุราชการ  
จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตาราง  
ได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร  
         

 ข้อมลูพนกังานราชการ(ต าแหนง่ครผููส้อน) 
1. น าข้อมูลพนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) ไปกรอกลงในแบบสรุปจ านวน         

พนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามล าดับ 
2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนพนักงานราชการ       

(ต าแหน่งครูผู้สอน) จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  
ซึ่งทั้ง  2  ตารางได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร   
   

  ข้อมลูลกูจ้างชัว่คราว(ครผููส้อน) 
1. น าขอ้มูลลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) ไปกรอกลงในแบบแบบสรุปจ านวนอัตราจ้าง  

(ครูผู้สอน)  จ าแนกรายวิชาที่สอนแบบสรุปจ านวนลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) จ าแนกรายวิชาที่สอน               
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  
จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตาราง              
ได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร    
  

 ข้อมลูบคุลากรในสถานศึกษาในภาพรวม 
1. น าข้อมูลที่ได้ในภาพรวมของแต่ละปี ได้แก่  ข้อมูลครูตาม จ.18  ครูที่ขาดจากเกณฑ์       

ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  ครูที่เกษียณอายุราชการครูไปช่วยราชการ  ครูมาช่วยราชการ  พนักงานราชการ       
(ต าแหน่งครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  ไปกรอกลงในแบบสรุปจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีการศึกษา  2564 

2. ผลการด าเนินการตามข้อ 1  จะไปปรากฏในแบบสรุปจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  
จ าแนกรายวิชาที่สอน  ปีการศึกษา  2564  และจะถูกสรุปเป็นภาพรวมรายปี  ซึ่งทั้ง  2  ตาราง               
ได้ด าเนินการโดยการผูกสูตร     
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

 การ     า  นอ  ราก า  งข ารา การคร      ค ากร างการ  ก า นส าน  ก า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ด าเนินการ    
บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง  ถูกต้อง  และครบถ้วนนับว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง  การได้รับรู้ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) 
และลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) ในแต่ละสาขาวิชาที่มาช่วยราชการ  ไปช่วยราชการ  และท่ีจะต้อง
เกษียณไปในแต่ละปี  ถือเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ครบตามท่ีสูญเสียไป หรือตรงตามความต้องการของหน่วยงานท าให้
ประหยัดงบประมาณและได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  
 จากการศึกษาและจัดท าข้อมูลการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ผู้จัดท าได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลตามล าดับจากตารางท่ี 1         
ถึงตารางที่ 5  สรุปผลได้  ดังนี้ 
 ตารางที่  1  แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษาจ าแนกข้อมูลนักเรียน   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
 ตารางที่  2  แบบสรุปจ านวนครูตาม จ. 18  จ าแนกตามวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564    
 ตารางที ่ 3  แบบสรุปจ านวนครูเกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามวิชาที่สอน   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ตารางที่  4  แบบสรุปความต้องการครู  จ าแนกตามวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
 ตารางที ่ 5  แบบส ารวจจ านวนพนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว 
จ าแนกตามวิชาที่สอน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

  
 
 



ตารางที่  1  แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษาจ าแนกข้อมูลนักเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
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ตารางที ่ 1  สามารถน าผลการจัดท าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
      1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1    มีทั้งสิ้น  จ านวน  196   โรง  จ าแนกตามตามรหัส
ที่ตั้งไว้  ดังนี้ 
   1.1.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  194  โรง  และสังกัดเทศบาลเมือง  จ านวน  2  โรง 
   1.1.2 จ าแนกตามลักษณะพิเศษของโรงเรียนเป็นโรงเรียนปกติ  ทั้ง  196  โรง 
   1.1.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม      เขต 1  ในภาพรวมมีสภาพอัตราก าลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
จ านวน  10  โรง  โรงเรียนทีม่ีอัตราก าลังข้าราชการครูพอดีเกณฑ์ จ านวน  39  โรง  และต่ ากว่าเกณฑ์    จ านวน   147  โรง 
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ตารางที่  2  แบบสรุปจ านวนครูตาม จ. 18  จ าแนกตามวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564    
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ตารางที ่  2  สามารถสรุปจ านวนครูตาม  จ. 18  จ าแนกตามวิชาที่สอนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
     2.1  ภาษาไทย  จ านวน  179  อัตรา 
  2.2  ประถมศึกษา  จ านวน  175  อัตรา 
  2.3  ปฐมวัย     จ านวน  142  อัตรา 
  2.4  คณิตศาสตร์  จ านวน  134  อัตรา 
  2.5  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  125  อัตรา 
  2.6  วิทยาศาสตร์  จ านวน  103  อัตรา 
  2.7  สังคมศึกษา  จ านวน  68  อัตรา 
  2.8  คอมพิวเตอร์  จ านวน  41  อัตรา 
  2.9  พลศึกษา  จ านวน  39  อัตรา 
  2.10  สุขศึกษา  จ านวน  21  อัตรา 
  2.11  เทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน  18  อัตรา 
  2.12  คหกรรมศาสตร์  จ านวน  18  อัตรา 
  2.13  เทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน  18  อัตรา 
  2.14  เกษตรกรรม  จ านวน  13  อัตรา 
  2.15  การงานพ้ืนฐานอาชีพ  จ านวน  8  อัตรา 
  2.16  นาฏศิลป์  จ านวน  7  อัตรา 
  2.17  ดนตรีศึกษา  จ านวน  6  อัตรา 
  2.18  เคมี  จ านวน  4  อัตรา 
  2.19  บรรณารักษ์  จ านวน  4  อัตรา 
  2.20  จิตวิทยาการแนะแนว  จ านวน  4  อัตรา 
  2.22  อ่ืน  ๆ  จ านวน  35  อัตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  3  แบบสรุปจ านวนครูเกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ตารางที ่ 3   สามารถน าผลการจัดท าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  มีข้าราชการครูและ   
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564       
จ านวน  131  อัตรา  ครูผู้สอน  จ านวน  119  อัตรา  โดยจ าแนกตามสาขาและวิชาที่สอนได้  ดังนี้ 
   3.1  ประถมศึกษา  จ านวน  33  อัตรา 
  3.2  พลศึกษา  จ านวน  12  อัตรา 
  3.3  คหกรรมศาสตร์  จ านวน  9  อัตรา 
  3.4  สุขศึกษา  จ านวน  8  อัตรา 
  3.5  ปฐมวัย  จ านวน  6  อัตรา 
  3.6  สังคมศึกษา  จ านวน  6  อัตรา 
  3.7  ภาษาไทย  จ านวน  5  อัตรา 
  3.8  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน  5  อัตรา 
  3.9  ชวีวิทยา  จ านวน  5  อัตรา 
  3.10  ภาษาอังกฤษ จ านวน  5  อัตรา 
  3.11  เกษตรกรรม จ านวน  4  อัตรา 
  3.12  อุตสาหกรรมศิลป์  จ านวน  3  อัตรา 
  3.13  ศิลปศึกษา  จ านวน  2  อัตรา 
  3.14  คณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 
  3.15  เทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 
  3.16  อ่ืน  ๆ  จ านวน  14  อัตรา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่  4  แบบสรุปความต้องการครู  จ าแนกตามวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    
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ตารางที ่ 4   สามารถสรุปความต้องการครูตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เรียงล าดับความจ าเป็นจากมากไปหาน้อยได้   
ครูผู้สอน  จ านวน  583  อัตรา  ดังนี้ 

       4.1  ประถมศึกษา  จ านวน  127  อัตรา 
  4.2  ปฐมวัย  จ านวน  121  อัตรา 
  4.3  ภาษาไทย  จ านวน  97  อัตรา 
  4.4  คณิตศาสตร์  จ านวน  70  อัตรา 
  4.5  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  36  อัตรา 
  4.6  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน  35  อัตรา 
  4.7  พลศึกษา  จ านวน  29  อัตรา 
  4.8  ดนตรีศึกษา  จ านวน  13  อัตรา 
  4.9  คอมพิวเตอร์  จ านวน  13  อัตรา 
  4.10  สุขศึกษา  จ านวน  7  อัตรา 
  4.11  คหกรรมศาสตร์  จ านวน  6  อัตรา 
  4.12  สังคมศึกษา  จ านวน  5  อัตรา 
  4.13  เกษตรกรรม  จ านวน  5  อัตรา 
  4.14  ชีววิทยา  จ านวน  1  อัตรา 
  4.15  ศิลปศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 
  4.16  ดนตรีสากล  จ านวน  1  อัตรา 

 



ตารางที่  5  แบบส ารวจจ านวนพนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราวจ าแนกตามวิชาที่สอน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ตารางที ่ 5   สามารถน าผลการจัดท าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  มีจ านวนพนักงานราชการ 
(ต าแหน่งครูผู้สอน) จ านวน  18  ราย  จ าแนกตามวิชาที่สอนได้  ดังนี้  
  5.1  ปฐมวัย  จ านวน  6  อัตรา 
  5.2  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 
  5.3  พลศึกษา  จ านวน  3  อัตรา 
  5.4  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  3  อัตรา 
  5.6  ภาษาไทย  จ านวน  1  อัตรา 
  5.7  คณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 
  5.8  คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 



  
บทที ่ 5 

สรปุ  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาและจัดท าข้อมูลแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    
ผู้จัดท าข้อมูลได้สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษาคน้คว้า 
 1. เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวางแผนอัตราก าลังคน 1  ปี  ปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
 3. เพ่ือวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์   

ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาคน้ควา้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและจัดท าข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  แบบกรอกข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จ านวน  1  ปี  คือ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1  แบ่งออกเป็น  5  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  แบบสรุปปริมาณงานของสถานศึกษาจ าแนกรายวิชาเอก  ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 
 ตอนที่  2  แบบสรุปจ านวนครู จ.18  จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 
 ตอนที่  3  แบบสรุปความต้องการครูทดแทนครู  จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 ตอนที่  4  แบบสรุปจ านวนผู้เกษียณอายุราชการ  จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน              
จากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ตอนที่  5   แบบสรุปจ านวนพนักงานราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) จ าแนกตามวิชาที่สอน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

สรปุผลการศกึษาค้นคว้า 
 จากการที่ได้จัดท าข้อมูลวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปีการศึกษา  2564      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ท าให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการ
อัตราก าลังของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนการผลิตครู และวางแผนผลิตนักศึกษาทุน
โครงการต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสนองต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาที่แท้จริง  โดยสรุปประเด็นส าคัญได้  ดังนี้ 
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      1. ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1   มีโรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  39  โรง   
จ านวนครูเกินเกณฑ์ทั้งสิ้น  จ านวน  10  อัตรา  อัตราก าลังที่เกินเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครู
ไม่ครบชั้น  จึงท าให้การบริหารอัตราก าลังไม่เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  และบางส่วนเป็นอัตราก าลังที่เกิน
เกณฑ์ในโรงเรียนขนาดใหญ่  ซึ่งมีจ านวนผู้เกษียณอายุราชการในโรงเรียนจ านวนมาก  
      2. ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1  มีโรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  39  โรง        
   3. ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1  มีโรงเรียนที่มีสภาพอัตราก าลังต่ าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จ านวน  147  โรง   
      4. ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1  มีจ านวนครูที่เกษียณอายุราชการรวม  1  ปี  จ านวน  131  ราย 
      5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  มีความต้องการครู
เพ่ือมาทดแทนอัตราที่ขาดแคลนในภาพรวม  1  ปี  โดยจ าแนกตามความต้องการของสถานศึกษา    
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. ก าหนดตามล าดับ ดังนี้ 

    4.1  ประถมศึกษา  จ านวน  127  อัตรา 
  4.2  ปฐมวัย  จ านวน  121  อัตรา 
  4.3  ภาษาไทย  จ านวน  97  อัตรา 
  4.4  คณิตศาสตร์  จ านวน  70  อัตรา 
  4.5  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  36  อัตรา 
  4.6  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  จ านวน  35  อัตรา 
  4.7  พลศึกษา  จ านวน  29  อัตรา 
  4.8  ดนตรีศึกษา  จ านวน  13  อัตรา 
  4.9  คอมพิวเตอร์  จ านวน  13  อัตรา 
  4.10  สุขศึกษา  จ านวน  7  อัตรา 
  4.11  คหกรรมศาสตร์  จ านวน  6  อัตรา 
  4.12  สังคมศึกษา  จ านวน  5  อัตรา 
  4.13  เกษตรกรรม  จ านวน  5  อัตรา 
  4.14  ชีววิทยา  จ านวน  1  อัตรา 
  4.15  ศิลปศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 
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ปญัหา/ขอ้เสนอแนะ 
   การ     า  นอ  ราก า  งข ารา การคร      ค ากร างการ  ก า นส าน  ก า          
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้มาจากข้อมูลจริง       
ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2564  (10  มิถุนายนเดิม) จากการด าเนินการจัดท าข้อมูลวางแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  1  ปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ท าให้ทราบถึงปัญหาใน
การจัดท าข้อมูลในครั้งนี้  ดังนี้ 

1. บุคลากรที่รับผิดชอบมีจ านวนน้อย ซึ่งภาระงานจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ 
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์  แต่มีครูไม่ครบชั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  ไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังไปก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังได้ เนื่องจากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 

3. ขาดงบประมาณในการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 



2.  การสรรหาคนดคีนเกง่เพือ่ปฏิบตังิานตามภารกจิของหนว่ยงาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี 
คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัว  
ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของแผนปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรรหา มีขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวกับสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือกการ
ย้าย/โอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการศึกษา 
 
ประเด็นการด าเนินการ 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืนแกป้ัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครขูัน้วิกฤต 
 
การด าเนนิการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตโดยมีขั้นตอนและวิธีการ 
สรรหาดังนี้  ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
 2. ก าหนดปฏิทินการสรรหาอัตราจ้างต าแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤติ 
 3. จัดท าโครงการน าเสนอขอความเห็นชอบงบประมาณ  
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการท างานในส่วนแรก ประกอบด้วย  
  4.1 คณะกรรมการอ านวยการกลางประจ าสนามสอบ  
  4.2 คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ  

  4.3 คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ  
  4.4. คณะกรรมการรับสมัคร 
  4.5. คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
  4.6 คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
  4.7 คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ 
  4.8 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
  4.9 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว และฝ่ายบริการและอ านวยความสะดวก  
  4.10 คณะกรรมการรับส่งข้อสอบ – กระดาษค าตอบ 
  4.11 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 5. ด าเนินการประกาศรับสมัครอัตราจ้างต าแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  
 6. รับสมัครอัตราจ้างไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
 7. คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครด าเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและสอบคัดเลือกบนเวปไซต์

http://www.mkarea1.go.th/  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://www.mkarea1.go.th/


 9. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหนังสือและเอกสารส าหรับใช้ในการสอบจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

 10. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ (เนื่องจากเป็นเรื่อง ลับ จึงต้องแต่งตั้งหลัง
คณะกรรมการอ่ืน ๆ)  

 11. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์(เนื่องจากเป็นเรื่อง ลับ จึงต้องแต่งตั้งหลัง
คณะกรรมการ   อ่ืน ๆ)  

 12. ด าเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกอัตราจ้างต าแหน่งดังกล่าว  
 13. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือก บนเว็ปไซต์ www.phichit1.go.th  

แยกตามวุฒิและ วิชาเอก หรือต าแหน่ง  
 14. การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งส าหรับ 
การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ที่ข้ึนบัญชีไว้มารับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อๆ ไป ให้ท าเป็นหนังสือเรียกตัว                
ผู้สอบคัดเลือกได้โดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ใบสมัคร       
โดยให้เวลาผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันประทับตราของ ไปรษณีย์ต้นทาง
จดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัวนั้นประกอบการเรียกตัวทางจดหมาย ลงทะเบียนด้วย ในการเรียก
ตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวต้องระบุข้อความให้ผู้มีสิทธิได้รับการ บรรจุทราบ  
 15. เรียกผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจัดท าสัญญาจ้างและส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน  
 16. ออกค าสั่งจ้างอัตราจ้างดังกล่าวส่งฝ่ายการเงินด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
 
ผลการด าเนนิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ไม่มีการด าเนินการสรรหา 
 
 
ประเด็นการด าเนินการ 
การสรรหาพนักงานราชการ 
 
การด าเนนิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครูผู้สอน  และต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
 1. ส ารวจอัตราว่าง  หรืออัตราที่ได้รับพิจารณาจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
  2. ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ  ตามที่
ก าหนดและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. รายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่ออนุมัติด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 



 4. ประกาศและรับสมัครคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกัลป์
ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  ค่าตอบแทนที่ได้  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืนๆ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า  5  คน 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบนเว็ปไซต์
http://www.mkarea1.go.th/  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  แล้วแต่กรณี 
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  (สอบสัมภาษณ์) 
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  จัดท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ก าหนด 
 11. ส่งตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปสถานศึกษา 
 12. สถานศึกษารับรายงานตัวกลับมายัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1 
 
ผลการด าเนนิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ไม่มีการด าเนินการสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mkarea1.go.th/


































































































































































































































































































6.  การบรรจแุละแตง่ตัง้บคุลากร 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรร 
คนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารมีความ
คล่องตัว ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองนโยบายของแผนปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรรหา มีขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวกับสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการ
คัดเลือกการย้าย/โอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
ประเด็นการด าเนินการ 
การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหนง่ครู 
 
การด าเนนิการ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง
ว่าง  พร้อมข้อมูลอัตราก าลังและวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ  ที่เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบ  ประกอบด้วย 
   1) สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู  ขาด/เกิน  ตามเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด              
(ตารางบัญชีวิเคราะห์อัตราก าลัง) 
   2) ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา  โดยระบุวิชาเอกตามความต้องการ  ตามความส าคัญ
จ าเป็นของสถานศึกษา (ตาราง ที่ 1) 
 2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ   
 3. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็น   
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย   
 4. กรณีขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเดียวกัน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้าย  พร้อมเอกสารประกอบ          
การพิจารณาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่พิจารณารับย้าย   
 5. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้าย  เอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
 6. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
และรายละเอียดตัวชี้วัดตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  เพ่ือเสนอ  อกศจ./กศจ. 
พิจารณา  
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม 
 9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูล
และจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ  อกศจ.  กลั่นกรองการย้ายฯ   
 10. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ  อกศจ. กลั่นกรองการย้ายฯ/เสนอ กศจ. พิจารณา
อนุมัติการย้าย  
 11. ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓  (ศึกษาธิการจังหวัด)  สั่งแต่งตั้ง  (ย้าย)  ตามมติ กศจ.        
 12.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ที่เก่ียวข้อง     
 13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  และส่งค าสั่งไปยัง
สถานศึกษา 

 14. กรณีย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สถานศึกษาต้นสังกัดแจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูทราบ  และมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน             
๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 
 
ผลการด าเนนิการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  จ านวน  65  ราย ดังนี้ 

1. ย้ายภายในและต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  60  ราย 
2. ย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน จ านวน   5    ราย  
 
 

ประเด็นการด าเนินการ 
การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  สายผูบ้รหิารสถานศกึษา 

การด าเนนิการ 

 1. ตรวจสอบต าแหน่งว่างและประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างและแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย 
 2. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ขอย้าย 
 3. ขออนุมัติต่อ  กศจ.  เพื่อส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 5. รวบรวมค าร้องขอย้ายทั้งภายในและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแยกเป็นรายโรงเรียน  
ขอความเห็นการย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 



 6. กรณีขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเดียวกัน  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้าย  พร้อมเอกสารประกอบ          
การพิจารณาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่พิจารณารับย้าย   
 7. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้าย  เอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
 8. จัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้ายเบื้องต้น  ตามองค์ประกอบการย้าย 
ที่  กศจ.มหาสารคาม  ก าหนด 
 9. เสนอข้อมูลการย้ายไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อขออนุมัติการย้ายต่อ  
อกศจ./กศจ.มหาสารคาม 
 10. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูล
และจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ  อกศจ.  กลั่นกรองการย้ายฯ   
 11. ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓  (ศึกษาธิการจังหวัด)  สั่งแต่งตั้ง  (ย้าย)  ตามมติ กศจ.  
 12. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ที่เก่ียวข้อง     
 13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  และส่งค าสั่งไปยัง
สถานศึกษา 

 14. กรณีย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สถานศึกษาต้นสังกัดแจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูทราบ  และมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน             
๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 
 
ผลการด าเนนิการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  16  ราย ดังนี้ 

1. ย้ายเพิ่มเติมครั้งที่  1   จ านวน   15   ราย 
2. ย้ายเพิ่มเติมครั้งที่  2   จ านวน   1   ราย 
  
 



        

7. การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561   
  จากประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการส านักงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560  ข้อ 5  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลไว้
ดังต่อไปนี้ “(ง) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” 
  จากอ านาจหน้าที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะต้องด าเนินการอ านาจหน้าที่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  โดยผ่านความเห็นชอบ  
ของ  กศจ.  การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  ระบบคุณธรรม  และ
หลักธรรมภิบาล  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ  ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ. 2561  โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป  โดยมีสาระส าคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา  จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการ
พลเรือนสามัญ  ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ   0206.7/ว 15  ลงวันที่  27  กนัยายน  2561  
ประกอบกับ  กฎ  ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.7/ว 20  ลงวันที ่ 30  ตุลาคม  
2561  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า  โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2561  และหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง  พ.ศ. 2550  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
รวมถึงองค์กรกลางบริหารบุคคลที่เก่ียวข้องได้มีหลักเกณฑ์หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้  

2. การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ  04009/ว 8067  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2561  ดังนี้ 
 



       2.1  การลาบ่อยครั้ง   
    2.1.1 ลาเกิน  6  ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
     2.1.2 ลาเกิน  8  ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด  แต่วันลาไม่เกิน  15  วันท า
การและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับอาจเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 
          2.2 การมาท างานสายเนือง ๆ  
    2.2.1 มาท างานสายเกิน  8  ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ 
ในสถานศึกษา 

2.2.2 มาท างานสายเกิน  9  ครั้ง  ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ 
ในส านักงาน 

3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ 
ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด   
โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.   
ที่  ศธ  0206.7/ว 20  ลงวนัที่  30  ตุลาคม  2561  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้  

ผลการประเมินดีเด่น  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  90.00  ขึ้นไป 
ผลการประเมินดีมาก  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  80.00 - 89.99   
ผลการประเมินดี   ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  70.00 - 79.99 
ผลการประเมินพอใช้  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  60.00 - 69.99 
ผลการประเมินปรับปรุง  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  59.99  ลงมา   

(ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
4. การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินให้แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้  

          4.1  กลุ่มท่ี  1  ข้าราชการที่รับเงินเดือน  อันดับครูผู้ช่วย  คศ.1,  คศ.2 และ  คศ.3 
  กลุ่มท่ี  2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ  คศ.4  และ  คศ.5 

5. การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน  กลุ่มที่  1  และกลุ่มท่ี  2  ให้แยกวงเงิน 
การเลื่อนเงินเดือนออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้  
          5.1  กลุ่มท่ี  1  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน 
          5.2  กลุ่มท่ี  2  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ศึกษานิเทศก์  และผู้อ านวยการสถานศึกษา  ทั้งนี้  ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน  หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือ
จึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอ่ืนได้ 

6. การนับมีตัวข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ  เพื่อค านวณวงเงิน  3%   
ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  มีนาคม  หรือ  1  กันยายน  
แล้วแต่กรณี 

7. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(ตามข้อ  3)  และวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละ  โดยใช้ฐาน 
ในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการ
ค านวณที่  ก.ศ.ศ. ก าหนด ดังนี้ 



       7.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน 
ในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับการแต่งตั้ง  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน  ตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อน
เงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
         7.2  มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ 
ที่เท่ากัน 
         7.3  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง  เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ  6 
ของฐานในการค านวณ เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปดดเป็นสิบบาท 
  8.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจดัสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ  3.00  ของ
เงินเดือนข้าราชการที่มีอยู่จริง  ณ  วันที่  1  มีนาคม  หรือ  1  กันยายน   
  9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค.(2) จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  ร้อยละ  2.99  อีกร้อยละ  0.01  จะน าไปจัดสรร
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  10.  ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  ที่จะเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ     
(30  กันยายน  ของทุกป)ี  เพ่ือประโยชน์ในการรับบ าเหน็จบ านาญ  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าดังกล่าว  ทั้งนี้  โควตาและวงเงินที่ใช้
เลื่อนเงินเดือนรวมกับข้าราชการที่ไม่ได้เกษียณอายุราชการ 

11. ขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          11.1 ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

11.1.1  สถานศึกษา/สพท.  น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชา 

เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ระดับสถานศึกษา/สพท. 
11.1.2 สถานศึกษา/สพท. จัดท าบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ 

คณะกรรมการแยกแต่ละกลุ่ม  ตามข้อ  (4)  พร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

11.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพ่ือน าเสนอ  กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

12. บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
          12.1  จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่องการนับมีตัว   
ณ  วันที่  1  มีนาคม  และ 1  กันยายน  พร้อมจ านวนเงินรวม  และวงเงิน  3%  ในการเลื่อนเงินเดือน 
เพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          12.2  แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          12.3  น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



และที่ได้รับจัดสรร  (เพ่ิมเติม) เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมทั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
          12.4  ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          12.5  ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  เพ่ือน าเสนอ  กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
          12.6  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

13.  บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  
          13.1  ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้รับการประเมิน 
          13.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของตนเองเป็นการเบื้องต้น 
         13.3  ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         13.4  ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  3  คน  หากในสถานศึกษา        
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ  3  คน  ให้ผู้อ านวยสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน  
ท าหน้าที่  พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ   
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 

1. ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38  ค. (2)  สร้างความเข้าใจและ   
วางแผนการด าเนินการ 
  2. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
      2.1 เดือนตุลาคม  และเดือนเมษายน  แจ้งเวียนปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ที่ผ่านความเห็นชอบของ  กศจ. แล้ว  ให้ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน  รับทราบและร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ในรอบ  6  เดือน  รอบท่ี  1  (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563  ยึดภาระงาน  
3  ลักษณะ  คือ 
   2.1.1  งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
หรือกลยุทธ์  จุดเน้น หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.1.2  งานตามค าสั่งมอบหมายงานหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.1.3  งานที่ได้รับหมายเป็นพิเศษ 



      2.2  ส่งประกาศฯ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38  ค.(2)  ให้บุคลากรทราบ 
      2.3  ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  แบบรายงานผล  และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และแบบประเมินสมรรถนะ  แบบสรุปผลการประเมิน  ให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
      2.4  รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มท่ีนงนามเรียบเรียบแล้ว  
ตรวจสอบความถูกต้อง  จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเร่งรัดกลุ่มงานที่ยังไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ตามก าหนด 
  3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      3.1  เดือนกันยายน  และเดือนมีนาคม  แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบ  เพื่อเตรียมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ  6  เดือน  รอบท่ี  1  
(1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563) และรอบที่  2  (1  เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563) 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตนเอง  เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม 
      3.2  จักท าฐานข้อมูลบุคลากร  ต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ฐานการค านวณ  ของแต่ละ
กลุ่ม  เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้อ านวยการกลุ่ม  เตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด 
      3.3  ผู้อ านวยการกลุ่ม  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายใน
กลุ่มตามปฏิทินที่ก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีก ากับ
ดูแล  และน าผลการประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน  ในกรอบวงเงินร้อยละ  2.99  ของอัตรา
เงินเดือนบุคลากรที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  กันยายน  2562  และวันที่  1  มีนาคม  2563  โดยแบ่งกลุ่ม
คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เป็น  5  ระดับ  และก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับดีเด่น  คะแนน  90 %  ขึ้นไป 
  ระดับดมีาก  คะแนน  80 -89 %   
  ระดับดี   คะแนน  70 -79 %   
  ระดับพอใช้  คะแนน  60 -69 %   
  ระดับต้องปรับปรุง คะแนน  ต่ ากว่า 60 %  (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
      3.4  วันที่  1  เมษายน  และ  1  ตุลาคม  2562  ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งแบบสรุปผล  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  และแบบสรุปผลการประเมินของ
บุคลากรทุกราย  ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. การเลื่อนเงินเดือน 
      4.1  จัดท ารายงานการนับจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  กันยายน      
และวันที่  1  มีนาคม  และอัตราเงินเดือนรวม  (แกสารหมายเลข  1 - 3)  ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      4.2  จัดท าระเบียบวาระการประชุม  อกศจ. เรื่อง  การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38  ค.(2)   
ครั้งที่  1  (1  เมษายน)  และครั้งที่  2  (1  ตุลาคม)  พร้อมรายละเอียดจ านวนข้าราชการอัตราเงินเดือนรวม  
และจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เอกสารหมายเลข  3)        
ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเพ่ือจัดประชุม  อกศจ. และ  กศจ. ตามล าดับ 



      4.3  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา  และก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วง
เงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการค านวณ  หนังสือส านักงาน  ก.พ.  
ด่วนที่สุด  ที่  นร  1012.2/ว 7  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2558  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 
   (1)  เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด  ที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง     
สายงาน  และระดับต าแหน่ง 
   (2)  มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่
เท่ากัน 
   (3)  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง  เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6    
ของฐานในการค านวณ 
   (4)  เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปดดเป็น 
สิบบาท 
   (5)  ผลประเมิน  “ต้องปรับปรุง”  (คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ  60)   
ไม่ได้เลื่อน 
      4.4  จัดท าข้อมูลการลาของข้าราชการ  ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง  5  ปี  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร  ซึ่ง กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  “ข้อ  6 (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจ้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวน
ครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด  (ลาบ่อยครั้ง  คือ  ลาเกิน  8  ครั้ง  มาสายเนื่องๆ คือมาสายเกิน  9  ครั้ง) 
   ข้อ  6  (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกิน
ยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมวันลา  (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
      4.5  จัดท าข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่ม  ประกอบด้วย  รายชื่อ  ระดับ  อัตราเงินเดือน
คะแนนประเมิน  ฐานการค านวณ  อัตราเงินเดือนรวม  กรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  และ    
ตั้งสูตรการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ  การปดดเศษสิบบาท  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel 
      4.6  ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  กฎ  ก.ค.ศ.    
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  “ข้อ  2  การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
สามคน  ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดย
ความเห็นชอบของ  กศจ.  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
   1. ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต  1   ประธานกรรมการ 
   2. รอง  ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต  1  ทุกท่าน กรรมการ 
   3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   กรรมการ 
   4. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
   5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

    4.7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ  คูณกับฐานในการค านวณ       

ตามประเภทต าแหน่ง  ระดับ  โดยยึดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ประกอบการพิจารณา  เพ่ือให้ได้จ านวนเงินที่ใช้เลื่อนโดยปดดเศษเป็นสิบบาท  รวมเงินที่ใช้เลื่อนทุกรายภายใน



กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรร้อยละ  2.99  พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร    
น าเสนอคณะกรรมการกลุ่มกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ  6  เดือน  และเอกสารรายงาน   
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และข้อมูลการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยผู้อ านวยการกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
   2. ข้อมูลการลาในรอบ  6  เดือน 
   3. อัตราเงินเดือนรวม  ณ  วันที่  1  กันยายน  และวันที่  1  มีนาคม  กรอบวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรเลื่อนวงเงิน  ร้อยละ  2.99  ของข้าราชการที่มีตัวอยู่  ณ  วันที่  1  กันยายน  และวันที่      
1  มีนาคม   
   4. ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง  5  ปี 
      4.8  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนที่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอมา  รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
เงินเดือนข้าราชการ  (เอกสารหมายเลข 5)  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  เป็นธรรม  ก่อนน าเสนอ  อกศจ.  
และ  กศจ. ตามล าดับ   
      4.9  จัดท าระเบียบวาระการประชุม  อกศจ.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  ครั้งที่  
1 (1  เมษายน)  และครั้งที่  2  (1  ตุลาคม)  รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ  (เอกสารหมายเลข 5)  ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือจัดประชุม 
อกศจ. และ  กศจ. ตามล าดับ 
      4.10  เมื่อ  กศจ. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแล้ว  จัดท าร่างค าสั่ง
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค. (2) ครั้งที่  1  (1  เมษายน)  และครั้งที่  2  (1  ตุลาคม)  ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  แห่ง  พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  (ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.  ที่  19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  2562)  เพื่อลงนาม 
      4.11  ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ที่ได้รับการลงนามจากผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  แล้ว  
ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  5. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ  6  เดือน          
ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  6. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล 
  7. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน  รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือน  
(เอกสารหมายเลข 4)  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการด าเนนิงาน 
  ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1   
 

ประเภท / ระดับ 
รอบ รอบ 

หมายเหตุ 
1 ต.ค. 2563 1 เม.ย. 2564 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,384 1,326  
2. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 37 36  
3. ลูกจ้างประจ า 59 50  

    4. พนักงานราชการ 21 -  
รวม 1,501 1,412  

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคลากร 



































 
 

 

 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 ที ่  103/2564 

 เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
   

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที่ สร 0705/ว15 เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2521 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/ว255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง 
การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง โดยอนุมัติ กศจ.ที่เก่ียวข้อง และโดยอนุมัติ กศจ.มหาสารคาม 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งคร ูจำนวน 228 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
                (นายกฤต สุวรรณพรหม) 

           ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 



วฒิุ/วชิาเอก/ ต้ังแต่
สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง วนัที่

เลขประจ าตัวประชาชน โรงเรียน เลขที่ เลขทีจ่า่ยตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มจีริง (จ.18) อนัดับ อตัรา เลขที่ เลขทีจ่า่ยตรง อนัดับ อตัรา ตามเกณฑ์ มจีริง (จ.18)

1 นางสาวกนกวรรณ  บูรณะ ค.บ. ครู ครู 13 3715 0174049 คศ.2 25,470 4 4 ครู ครู คศ.2 25,470 ครู 3895 0171995 คศ.3 48,840 5 3 17 1) รายที่ 1-4
1 4608 00059 99 3 (คณิตศาสตร์) โรงเรียนบา้นหนองผงขี้เถ้า ช านาญการ มกราคม โรงเรียนบา้นเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) ช านาญการ มีนาคม ให้สับเปล่ียน

มหาวทิยาลัยราชภฏั อ าเภอนาดูน 2560 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 2564 อตัราเงินเดือน
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม กบัต าแหน่ง

ศษ.ม. สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่ได้รับแต่งต้ัง
(การบริหารการศึกษา) 2) ย้ายตามค าร้อง

มหาวทิยาลัย ขอยา้ยของตนเอง

กรุงเทพธนบุรี

2 นางนงค์รัก  ทิพยโ์ยธา ค.บ. ครู ครู 19 642 0172832 คศ.3 47,130 15 13 ครู ครู คศ.3 47,130 ครู 142 0172038 คศ.2 28,730 78 77 17
3 4404 00084 35 0 (ดนตรีศึกษา) โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ช านาญการ มกราคม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ช านาญการ มีนาคม

วทิยาลัยครู อ าเภอบรบือ พิเศษ 2552 อ าเภอเมืองมหาสารคาม พิเศษ 2564
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

3 นางสมใจ  วงษ์หล้า ค.บ. ครู ครู 18 6307 0175157 คศ.3 33,380 15 13 ครู ครู คศ.3 33,380 ครู 7129 0171642 คศ.3 58,390 2 1 17
3 4499 00259 43 3 (การประถมศึกษา) โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ช านาญการ พฤษภาคม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ช านาญการ มีนาคม

สถาบันราชภัฏ อ าเภอวาปีทุม พิเศษ 2554 อ าเภอเมืองมหาสารคาม พิเศษ 2564
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

4 นางสาริสา  พลช านิ ค.บ. ครู  - 15 1577 0227977 คศ.1 20,620 4 4 ครู  - คศ.1 20,620 ครู 50 0171600 คศ.3 58,390 4 2 17
3 4401 00234 41 1 (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร สิงหาคม โรงเรียนบา้นหนองค้อสวนออ้ย มีนาคม

สถาบันราชภัฏ อ าเภอโพนนาแกว้ 2559 อ าเภอเมืองมหาสารคาม 2564
มหาสารคาม จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัมหาสารคาม

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

เมื่อวันที่
เงินเดือน อัตราก าลังของสถานศึกษา

ต าแหน่ง วทิยฐานะ
เงินเดือน

 บัญชรีายละเอยีดการยา้ยและแต่งต้ังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายค าส่ังส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัมหาสารคาม  ที่  103 /2564  ส่ัง  ณ  วนัที่  17  มนีาคม  2564

ที่
ต าแหน่งและสังกดัเดิม ต าแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนที่ใชรั้บยา้ยหรือสับเปล่ียน

หมายเหตุ
วทิยฐานะ ต าแหน่ง

เงินเดือน อัตราก าลังของสถานศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกลุ 

หน้าที่ 1

































 
 

 
 ค ำส่ังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

 ท่ี  104/2564 
 เรื่อง  ตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  
 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 มำตรำ 41 และมำตรำ 133 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว19 ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน 2555 โดยอนุมัติ กศจ.มหำสำรคำม ในกำรประชุม  
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 17 มีนำคม 2564 ให้ตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำไปก ำหนดในหน่วยงำนกำรศึกษำใหม่ จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง ดังบัญชีรำยละเอียดแนบ
ท้ำยนี้ 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 
                (นำยกฤต สุวรรณพรหม) 

           ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
 
 










































































































