คํานํา
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563 จัดทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี ง บประมาณ 2561แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (แผนกลยุ ท ธ์ ) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2560-2564 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาระสําคั ญของนโยบายการบริหารงานบุ คคล ปี งบประมาณ 2561-2563 ประกอบด้วยบทนํ า บริบทที่
เกี่ ยวข้ อง แนวทางการดํ าเนิ นงาน แนวทางการพั ฒ นาองค์ กรแห่ งการเรียนรู้และความเป็ นมื อ อาชี พ และ
แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
บริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปี งบประมาณ 2561-2563 ฉบั บ นี้ จะใช้ เป็ น แนวทางและทิ ศ ทางการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งมี เป้ าหมาย สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้
ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสามารถผลักดันนโยบายบริหารงานบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันนําไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเป็นมา
1.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานให้สถาบันที่ทํา
หน้าที่ผลิตและพัฒ นาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุค ลากรทางการศึก ษาให้มีความพร้อ มและมีความเข้มแข็งใน
การเตรียมบุคลากรใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (5) กําหนดอํานาจหน้าที่
ของคุรุสภาไว้ว่า สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒ นาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ บังคับ คุรุสภาว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สําหรับ
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ ทางการศึ กษา ประกอบด้ วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชี พ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3
มาตรา 11 ส่วนราชการมีห น้า ที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์ก รแห่ง การเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 มาตรา 80
กําหนดให้มีการพัฒ นาข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาก่อ นแต่ง ตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสม
ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537 หมวด 3 การเพิ่มพูน
ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริม สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติร าชการ ข้ อ 22 กํา หนดให้ ลู ก จ้ า งประจํา ปฏิ บั ติ ต น
ให้เ หมาะสมกั บ การเป็ น ลู ก จ้ า งประจํา และปฏิ บั ติ ร าชการมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ
อั นเป็ นที่พ อใจของทางราชการ
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2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
1. อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2. กํา หนดยุท ธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึก ษา และการส่ง เสริม สนับ สนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ประสานและส่ง เสริม การบริหารและการจัดการศึก ษาขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึก ษาในรูป แบบ
ที่หลากหลาย
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
6. กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
8. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามข้อ 9
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
มอบหมาย
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3. ภารกิจอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ความในมาตรา 8
และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560ข้อ 5 กําหนดให้
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี อํานาจหน้ าที่ ดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามอํ านาจหน้ าที่ ข องสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น รวมทั้ง บุค คลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่ หลากหลายในเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
8. ดํ า เนิ น การและประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่
การศึกษา
9. ประสาน ส่งเสริมการดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ด้านการศึกษา
10. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.ต.ป.น.

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มงานบริหารการเงินและ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการสื่อสาร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5

สภาพปัจจุบัน
ที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยก์ถนน
มาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท035 – 521832 ์โทรสาร 035521191 Website http:WWW.suphan1.go.th
สภาพภูมิศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จํานวน 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
อํา เภอบางปลาม้า และอํา เภอศรีป ระจันต์ ตามภารกิจ การจัด การศึก ษามีส ถานศึก ษาที่ต้อ งรับ ผิด ชอบ
ในระบบ จํ า นวน 135แห่ง มีก ารจัด การศึก ษาแบ่ง ได้เ ป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ก่อ นประถมศึก ษา
(อนุบ าล 1 – อนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีนักเรียนในสังกัดจํานวน 20,410 คน
และมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 1,234คน
o ทิศเหนือ ติดต่อ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
o ทิศใต้ ติดต่อ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
o ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
o ทิศตะวันตก ติดต่อ อําเภออู่ทอง และอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนจําแนกรายอําเภอ
จํานวน
โรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอ
โรงเรียน
ทางการศึกษา
เมืองสุพรรณบุรี
57
13
บางปลาม้า
47
10
ศรีประจันต์
31
2
รวม
135
25
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
53
47
31
131

6

ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนจําแนกรายอําเภอ ปีการศึกษา 2562
อําเภอ
ระดับการศึกษา (คน)
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
ศึกษา
เมืองสุพรรณบุรี
2,360
9,027
บางปลาม้า
989
3,274
ศรีประจันต์
735
2,500
รวม
4,084
14,801

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
1,010
420
95
1,525

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียนแยกตามเพศ จําแนกตามชั้น ปีการศึกษา 2562
ชั้น
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 1
19
37
อนุบาลปีที่ 2
968
958
อนุบาลปีที่ 3
1,118
984
รวม
2,108
1,979
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,266
1,127
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,276
1,160
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,158
1,168
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,327
1,226
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,313
1,235
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,306
1,239
รวม
7,646
7,155
มัธยมศึกษาปีที่ 1
267
225
มัธยมศึกษาปีที่ 2
276
228
มัธยมศึกษาปีที่ 3
286
243
รวม
829
696
รวมทั้งสิ้น
10,580
9,830
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

รวม
12,397
4,683
3,330
20,410

รวม
56
1926
2,102
4,084
2,396
2,436
2,326
2,553
2,548
2,545
14,801
492
504
529
1,525
20,410
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ข้อมูลอัตรากําลัง
จากการวิเคราะห์อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา พบข้อมูลความต้องการด้าน
ขีดความสามารถทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกําลังคนที่จําเป็นต่อการบริหารบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ตารางที่ 4 อัตรากําลังบุคลากร ลูกจ้าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
1
3
13
40
69
88
214

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 135 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา จํานวน
110 โรงเรียน และระดั บประถมศึก ษาถึ งมั ธยมศึ ก ษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึ กษา จํา นวน 25
โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,234 อัตรา
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จําแนกตามอําเภอ
อําเภอ

ประเภท

รวม

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจํา

เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า

683
335

5
6

34
14

722
355

ศรีประจันต์

216

3

19

238

1,234

14

67

1,315

รวม

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สพ. 1 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายอําเภอจําแนกวิทยฐานะ
อําเภอ

วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย

คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

รวม

เมืองสุพรรณบุรี

141

125

158

256

3

683

บางปลาม้า

72

76

49

138

-

335

ศรีประจันต์

38

42

50

86

-

216

รวม

251

243

257

480

3

1,234

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สพ.1 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
ตารางที่ 7 จําแนกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อําเภอ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

เมืองสุพรรณบุรี

455

222

6

683

บางปลาม้า

219

114

2

335

ศรีประจันต์

144

70

2

216

รวม

818

406

10

1,234

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สพ.1 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
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ตารางที่ 8 จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามวิชาเอกที่สอนและสําเร็จการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อวิชาเอก
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
พัฒนศึกษาศาสตร์/พัฒนาการศึกษา
บริหารการศึกษา/บริหารโรงเรียน
เทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศนศึกษา
วิจัยการศึกษา
พื้นฐานการศึกษาและการวิจัย
การวัดผลการศึกษา
การศึกษานอกระบบ ฯ/การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาพิเศษ
อนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนวิทยาศาสตร์/การศึกษาวิทย์
การสอนสังคม
การสอนคณิตศาสตร์/การศึกษาคณิต
ดนตรี/ดนตรีศึกษา/การสอนดนตรี
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนว/แนะแนว
จิตวิทยาพัฒนาการ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ดุริยางค์ศาสตร์
นาฏศิลป์
ศิลปศึกษา
บรรณารักษศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา (COMPUTER ED.
ภูมิศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

จํานวน
2
2
72
1
2
292
14
10
1
5
1
2
88
164
5
7
3
1
10
2
2
7
1
83
73
2
23
6
3
17
4
31
9

10

ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่อวิชาเอก
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
คหกรรมศาสตร์-โภชนาการ
พลศึกษา
สุขศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
เกษตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การฝึกและการจัดการกีฬา
ไทยคดีศึกษา
คีตศิลปไทย
ดนตรี/ดนตรีวิทยา
ภาพพิมพ์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาชุมชน
สังคมวิทยา
สหกรณ์
การตลาด/การขาย
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ/การจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตร์
บัญชี
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์
สถิติ
สถิติประยุกต์

จํานวน
66
5
2
10
21
2
25
37
4
4
15
1
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1
3
3
1
2
1
1
2
2
1
25
6
1
1

11

ที่
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์การอาหาร
โภชนาการชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ศิลปะการแสดง
ประมงน้ําจืด
ส่งเสริมการเกษตร
อาชีวเกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
จุลชีววิทยา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
อุสาหกรรมการท่องเที่ยว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
รวม

จํานวน
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
7
2
1
1,234

ตารางที่ 9 ข้อมูลข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จํานวนครูทั้งหมด

จํานวนครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนา

คิดเป็นร้อยละ

1,095

764

62.77

หมายเหตุ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นํ า ไปสู่ การพั ฒ นาให้ คนไทยมี ค วามสุ ข และตอบสนองต่ อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคน
ไทยมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ”
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการเข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข้งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ 1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2.เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลัก
1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2.กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3.คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
5. สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน เน้ นการทํ างานแบบบู รณาการ มี เครือข่ ายการ
บริ ห ารจั ดการ บริห ารแบบมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนในการจั ด การศึ กษา การกระจายอํ านาจและความ
รับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมียุทธศาสตร์ในการดําเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้นการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการจั ด กิ จ กรรมทั้ งในและนอกห้ อ งเรี ย นที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริม สร้า งความเข้ม แข็งในการพัฒ นาผู้เรีย นอย่า งมีคุณ ภาพด้วยการปรับ หลัก สูต ร การวัด
และประเมิน ผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เ กิ ดประสิทธิภ าพ และจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้องกับหลัก สู ตร ตามความจํา เป็ นและ
ความต้องการของผู้เรี ย น ชุมชน ท้องถิ่นและสั ง คม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
Learning)เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลู ก ฝั ง ทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ให้ กั บ นั ก เรีย นระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual ducation)
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3 .1 ยก ระดั บ ผลการป ระเมิ นระดั บ นาน าชาติ ต าม โค รงก าร PISA(Programmefor
InternationalStudent Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ เช่ น สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science
TechnologyEngineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพในรู ป แบบ
ที่ ห ลากหลาย เช่ น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
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1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology
:DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television :DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้า งเครือ ข่ ายความร่วมมือ กั บภาคส่ วนต่ าง ๆ ในการอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
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1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2560-2564
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี เขต 1 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

วิสัยทัศน์
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 เป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม นําสู่สากลบนรากฐานความเป็นไทย มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัย
เรียนได้เข้าเรียนและเรียนจบหลักสูตร และพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรมสู่สากล บน
รากฐานความเป็ นไทย ให้สํานักเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยมีหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติดังนี้
1. สรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและความขาด
แคลนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การสํารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จําแนกรายสาขาวิชา จําแนกรายปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
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1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก
หรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ดําเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในตําแหน่งว่างตามความต้องการจําเป็นอย่างรวดเร็ว
1.4 ขอใช้ บัญ ชีของหน่วยงานอื่ น กรณี โรงเรียนมีความต้องการจําเป็ นในวิชาเอกที่ ไม่มีขึ้น
บัญชีของเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็นและดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร
1.6 กรณีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติให้
บุคลากรมีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วนราชการ
อื่น มีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยคํานึงถึงความขาดแคลนจําเป็นของ
สถานศึกษา และเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิ จารณา และไม่รอนสิทธิของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. บริห ารจัด การให้เ ขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาใช้อัต รากํา ลัง ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
และประโยชน์ สูงสุด
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
2.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง
(1) ให้ตัดโอนตําแหน่งและอั ตราเงินเดือ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(2) การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดใด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่ มีอัตรากําลังต่ํากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์
(3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มี อัตรากําลังครูเกิ น
เกณฑ์เพื่อไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- พิ จ ารณาให้ ข้ าราชการครู ในสถานศึก ษาที่ มี อัต รากํ า ลั งครูเกิ นเกณฑ์ ไปช่ วย
ราชการที่
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
- การไปช่ ว ยราชการเป็ น การชั่ ว คราวของข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาที่ มี
อัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้ดําเนินการตัดโอนได้ทันที
- หากยังไม่มีผู้สมัครใจให้ตัดโอนตํ าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากําลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
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2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิ เทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ ค วามรู้ ในเรื่อ งภารงานตามมาตรฐาน
ตําแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทกําลังความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(1) มีการดําเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน
(2) การจัดให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะให้สถานศึกษา
ที่มีความพร้อมด้านอัตรากําลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
และมีครูไม่ครบชั้น
2.4 การการพัฒนาอัตรากําลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) กําหนดหลักสูตรการพัฒ นาให้สอดคล้องกับความต้อ งการในการพัฒ นาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ 3
แนวทางการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ปีงบประมาณ 2560-2564 ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ 2561–2563ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุ รี เขต 1 ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

วิสัยทัศน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนําในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม นําสู่สากลบนรากฐานความเป็นไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ภายในปี 2561

พันธกิจ
ส่ง เสริม สนับสนุน และพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อ การบริหารและการจัด การศึก ษา ให้ประชากร
วัยเรียนได้เข้าเรียนและเรียนจบหลักสูตร และพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ให้ได้ม าตรฐาน มีคุณธรรมสู่สากล
บนรากฐานความเป็นไทย ให้สํา นักเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก ษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีห ลัก เกณฑ์
แนวปฏิบัติดังนี้
1. สรรหาบรรจุ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามความต้ อ งการ
และความขาดแคลนของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1.1 การสํารวจข้อมูลความต้องการขาดแคลน จําแนกรายสาขาวิชา จําแนกรายปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ วิขาเอก
หรือมีประสบการณ์สอดคล้องกับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ดําเนินการบรรจุแต่งตั้ง ในตําแหน่งว่างตามความต้องการจําเป็นอย่างรวดเร็ว
1.4 ขอใช้บัญ ชีข องหน่วยงานอื่น กรณีโ รงเรีย นมีค วามต้อ งการจํา เป็น ในวิช าเอกที่ไ ม่มี
ขึ้นบัญชีข องเขตพื้ นที่ การศึ กษา
1.5 รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็นและดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร
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1.6 กรณีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวปฏิบัติให้
บุคลากรมีสิทธิขอโอน ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นได้ เช่น โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ขอโอนไปส่วนราชการ
อื่น มีการพิจารณาตามความเหมาะสมในการให้โอนย้าย เป็นราย ๆ ไป โดยคํานึงถึงความขาดแคลนจําเป็นของ
สถานศึกษา และเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการพิ จารณา และไม่รอนสิทธิของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. บริห ารจัด การให้เ ขตพื้นที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษาใช้อัต รากํา ลัง ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
และประโยชน์ สูงสุด
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
2.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง
(1) ให้ตัดโอนตําแหน่งและอั ตราเงินเดือ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(2) การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนดใด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่ มีอัตรากําลังต่ํากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในเบื้องต้นให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์
(3) กรณีไม่มีผู้สมัครใจในการเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มี อัตรากําลังครูเกิ น
เกณฑ์เพื่อไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- พิ จ ารณาให้ ข้ าราชการครู ในสถานศึก ษาที่ มี อัต รากํ า ลั งครูเกิ นเกณฑ์ ไปช่ วย
ราชการที่สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจารณาให้ข้าราชการครูคนใดไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรอง
- การไปช่ ว ยราชการเป็ น การชั่ ว คราวของข้ า ราชการครู ในสถานศึ ก ษาที่ มี
อัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ หากภายหลังผู้นั้นสมัครใจให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ ให้ดําเนินการตัดโอนได้ทันที
-หากยั งไม่ มี ผู้สมัค รใจให้ ตัดโอนตําแหน่ งและอั ตราเงินเดื อ นไปสถานศึก ษาที่ มี
อัตรากําลังครูต่ํากว่าเกณฑ์ จะพิจารณาในการเกลี่ยอัตรากําลังโดยความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
2.2 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมปฐมนิ เทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้ ค วามรู้ ในเรื่อ งภารงานตามมาตรฐาน
ตําแหน่ง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
มีความรักศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทกําลังความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
2.3 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(1) มีการดําเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน
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(2) การจัดให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะให้สถานศึกษา
ที่มีความพร้อมด้านอัตรากําลังด้านปริมาณและคุณภาพ ไปช่วยสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
และมีครูไม่ครบชั้น
2.4 การการพัฒนาอัตรากําลังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ได้คนที่มีคุณภาพ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) กําหนดหลักสูตรการพัฒ นาให้สอดคล้องกับความต้อ งการในการพัฒ นาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นมืออาชีพ
ตามแนวทางการดําเนินงานของแผนพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2563
ของสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 กํา หนดวิ สัย ทั ศน์ “สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนําในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม นําสู่สากลบนรากฐานความเป็นไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” นั้น
การเปลี่ ยนแปลงของวิท ยาการและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการทํ างานได้พั ฒ นาไปอย่างรวดเร็ว
การปฏิ บั ติภ ารกิ จ ขององค์ กรให้ บรรลุ ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ กํา หนด เพื่ อ นํ าไปสู่อ งค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) ได้นั้น ความสามารถในการพั ฒ นาบุคลากรจึงต้องดําเนิ นการต่อเนื่องไปตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลไปสู่บุคลากรแห่งการเรียนรู้โดยองค์กรส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทํางาน สู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงมีแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
1. ปัจจัยที่นําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปั จ จั ย ที่ นํ า ไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ได้ นั้น จํ า เป็ นต้ อ งอาศั ย การปลู ก ฝั ง บุ ค ลากรให้ มี
ระเบียบและวินัย 5 ประการ ได้แก่
1.1ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery) คนในองค์ก รจะต้อ งกระตือ รือ ร้น
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ฝึก ฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อ ยู่เสมออย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ
ของตนเอง
1.2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้ องมีแบบแผนความคิด
ทัศนคติและความเชื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒ นาแบบแผนความคิดอ่านของตนเอง
อยู่เสมอและยืดหยุ่น ทําให้สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
1.3 วิสัย ทั ศ น์ ร่ วม (Shared Vision) คนในองค์ ก รจะต้ อ งมี วิสัยทั ศน์ ร่วมกั น รู้เป้ า หมาย
ร่วมกัน โน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร
1.4 การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ร่วมกัน
คิดเพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอ
มุมมองต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน นําไปสู่การคัดสินใจเลือกและเลือกแนวคิดที่เป็นประโยชน์สูงสุดนําไปปฏิบัติ
1.5 การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) เป็นการคิดในภาพรวม โดยตระหนักถึงองค์ประกอบ
ย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกัน
การสร้างบุคลากรไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
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2. สมรรถนะของข้าราชการ “มืออาชีพ”
2.1 การทํางานอย่าง “มืออาชีพ” หมายถึง ผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่
ทําทํางานทุกครั้งจะทําได้บรรลุเป้าหมาย โอกาสที่จะล้มเหลว ผิดพลาดแทบจะไม่มี ผู้บริหารสามารถไว้วางใจ
ได้เมื่อมอบหมายงานให้ทําคํานี้ตรงกันข้ามกับ “มือสมัครเล่น”“ผู้ฝึกงาน” ซึ่งเป็นผู้เข้ามารับงานไม่นาน ยังขาด
ประสบการณ์ในการทํางานซึ่งจะต้องมีหัวหน้าคอยแนะนํา แก้ไข ปรับปรุงอยู่ด้วยเพราะไม่สามารถทํางานคนเดียว
ได้องค์ประกอบของมืออาชีพอย่างน้อย 3 ประการ
2.1.1 มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทํา รู้หลักวิชา รู้เหตุรู้ผลที่ไปที่มาของเรื่องที่ทํา
อย่างรอบด้านและสามารถคาดคะเนเพื่อหาทางแก้ไขได้กรณีที่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
2.1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี้
จะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ไหวพริบปฏิภาณจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี
2.1.3 มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ สื่อสารทําความเข้าใจ
ได้ดีมีการสนทนาที่สร้างสรรค์ รู้จักอดทน อดกลั้น เพื่อที่จะได้ทําผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง
2.2 การทํางานแบบเจ้าหน้าที่ชํานาญการ (Knowledge worker)
เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปของภาครัฐในยุคปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการในบทบาทใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
ข้อมูล จําเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูล ฉะนั้นต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถของข้าราชการให้สามารถทํางานอย่างมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งต้องการความสามารถเพิ่มอีกอย่างน้อย 3 เรื่อง
2.2.1 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ทํางานได้
เบ็ ด เสร็ จ ด้ วยตนเอง เช่ น รู้ จั ก การใช้ ง านของโทรศั พ ท์ โทรสาร เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์
อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารและนําเสนอผลงานได้เอง
2.2.2 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเป็นสื่อนําสู่แหล่งความรู้ที่สําคัญของโลกปัจจุบัน
2.2.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหว
ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563
3.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จําแนกตามลักษณะเวลาการปฏิบัติงาน
3.1.1 ในขณะปฏิบัติงาน
1) การสอนงาน
2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1.2 นอกเวลาการปฏิบัติงาน
1) การฝึกอบรมในสถานที่ที่กําหนด การฝึกอบรมทางไกลที่หน่วยงานจัดเอง
และหน่วยงานายนอกจัด
2) การบรรยาย / เสวนา / เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา
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4) การทัศนศึกษา / ดูงาน (ในประเทศ ต่างประเทศ)
3.1.3 การพัฒนาด้วยตนเอง
1) การศึกษาต่อ
2) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3) การศึกษาจากเอกสาร / องค์ความรู้ใหม่ ๆ
4) แลกเปลี่ยนความรู้
5) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร นํามาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยแบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือ การคิดเชิง
วิเคราะห์ ความรู้ประเภทนี้เรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม
3.2.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่า นวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ ต่าง ๆ ความรู้ป ระเภทนี้เ รีย กว่า
ความรู้แบบรูปธรรม
3.3 จัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กร
ระบบข้ อมู ลสารสนเทศ (Information) เป็ นทรั พ ยากรเพื่ อ การบริ ห ารที่ สําคั ญ ของ
องค์กรยุคใหม่ เพราะระบบข้อมูลสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาบุคลากร
ไปเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น การจัดทําฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จ รูป สําหรับ
เป็นฐานข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อนําข้อมูลไปประมวลผลและจัดกิจกรรมพัฒ นา
บุคลากร ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
3.3.1) ชื่อ – สกุล
3.3.2) อายุ
3.3.3) ตําแหน่ง
3.3.4) สถานที่ปฏิบัติงาน
3.3.5) อายุราชการ
3.3.6) วุฒิ / วิชาเอก
3.3.7) วิทยฐานะ
3.3.8) ความรู้ความสามารถพิเศษ
3.3.9) การผ่านการอบรมสัมมนา
3.3.10) การได้รับความยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.3.11) ความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
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3.4 การพัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานตํ า แหน่ ง หมายถึ ง ข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกั บ คุ ณ ลั กษณะของงาน หน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบของงาน มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ซึ่ง ผู้ป ระกอบวิชาชีท างการศึกษาต้องประพฤติป ฏิบัติ
ตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพ
ได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ทางการศึก ษา ได้กํา หนดไว้
ทั้งสาระความรู้และสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่ทําให้พฤติกรรมการทํางานมี
ประสิท ธิภ าพ และเป็นคุณลักษณะที่สามารถวัดและประเมินได้ เป็นเครื่องมือ สํา คัญ ในการพัฒ นาองค์กร
ดังนี้
3.4.1 สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลั ก คื อ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ทุ ก ตํา แหน่ ง ซึ่ ง กํา หนดขึ้ น เพื่ อ หล่ อ หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ร่ ว มกั น ประกอบด้ ว ย
5 มรรถนะ
1)การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2)การบริการที่ดี
3)การพัฒนาตนเอง
4)การทํางานเป็นทีม
5)จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4.2 สมรรถนะประจํากลุ่มงาน/ประจําสายงาน
สมรรถนะประจํ า กลุ่ ม งาน หรื อ สมรรถนะประจํ าสายงาน คื อ สมรรถนะที่
กําหนดเฉพาะสํ าหรับแต่ละกลุ่ มงาน เพื่ อสนับสนุนให้ ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่ห น้ าที่ และ
ส่ ง เสริ ม ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในหน้ า ที่ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยกํา หนดกลุ่ ม งานตามลั ก ษณะตามภารกิ จ อํา นาจหน้ า ที่
ของสํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ตามกลุ่ ม เป้ า หมาย ดั ง นี้
1)กลุ่มครูผู้สอนรวมทั้งพนักงานราชการและอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
1.1) การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
1.1.1) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.1.2) สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.1.3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
1.2) การพัฒนาหลักสูตร
1.2.1) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
1.2.2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
1.2.3) สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
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1.2.4) สามารถจัดทําหลักสูตร
1.3) การจัดการเรียนรู้
1.3.1) สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาค
และตลอดภาค
1.3.2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
1.3.3) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
1.3.4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
จําแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล
1.3.5) สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่าง
ของผู้เรียน
1.3.6) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้
1.3.7) สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดทําแผนการสอน
ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง
1.3.8) สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
1.3.9) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
1.3.10) สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
1.4)จิตวิทยาสําหรับครู
1.4.1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
1.4.2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของตน
1.4.3) สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.4.4) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
1.5) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.5.1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
1.5.2) สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และหลักสูตร
1.5.3) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
1.6) การบริหารจัดการในห้องเรียน
1.6.1) มีภาวะผู้นํา
1.6.2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
1.6.3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
1.6.4) สามารถในการประสานประโยชน์
1.6.5) สามารถนํานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
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1.7) การวิจัยทางการศึกษา
1.7.1) สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.7.2) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
1.7.3) สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.8.1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
1.8.2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี
1.8.3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
1.9) ความเป็นครู
1.9.1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
1.9.2) อดทนและรับผิดชอบ
1.9.3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นําทางวิชาการ
1.9.4) มีวิสัยทัศน์
1.9.5) มีศรัทธาในวิชาชีพครู
1.9.6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2) กลุ่มผู้บริหาร ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2.1.1) สามารถนําความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
2.1.2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
2.1.3) สามารถกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษา
2.1.4) สามารถจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกําหนดภารกิจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม
2.2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
2.2.1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา
2.2.2) สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
2.2.3) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.4) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
2.2.5) สามารถติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
2.3) การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการ
2.3.1) สามารถบริหารจัดการเรียนรู้
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2.3.2) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.3.3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
2.3.4) สามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
2.3.5) สามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.4) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
2.4.1) สามารถจัดระบบงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ
2.4.3) สามารถวางระบบงบประมาณและจัดการทรัพยากร
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.4) สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
2.5) การบริหารงานบุคคล
2.5.1) สามารถสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน
2.5.2) สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.5.3) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.4) สามารถเสริ มสร้ างขวัญ และกํา ลั งใจสําหรั บครู แ ละ
บุค ลากรในสถานศึ กษา
2.5.5) สามารถให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทํางานให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
2.6) การบริหารกิจการนักเรียน
2.6.1) สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
2.6.2) สามารถบริหารจัดการให้เกิดงานบริการผู้เรียน
2.6.3) สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
2.6.4) สามารถส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและความ
สามัคคีในหมู่คณะ
2.7) การประกันคุณภาพการศึกษา
2.7.1) สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา/
หน่วยงาน
2.7.2) สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/หน่วยงาน
2.7.3) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
2.8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.8.1) สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.8.2) สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
2.8.3) สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
2.9) การนิเทศการศึกษา
2.9.1) สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2.9.2) สามารถพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
2.10) การพัฒนาหลักสูตรสามารถเป็นผู้นําในการพัฒนาหลักสูตรและ
กํากับ ติดตาม การจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและตามจําเป็น
ของท้องถิ่น
2.11) การวิจัยทางการศึกษาสามารถนํากระบวนการทางการวิจัย การวัด
และประเมินผลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้
2.12) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
2.12.1) สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
2.12.2) สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมของ
สถานศึกษาไปสู่ชุมชน
2.12.3) สามารถใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
2.12.4) สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
2.12.5) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษา
2.13) คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหารการศึกษา
2.13.1) เป็นผู้นําเชิงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
2.13.2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.13.3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เหมาะสม
3)กลุ่มศึกษานิเทศก์
3.1) การนิเทศการศึกษา
3.1.1) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้
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3.1.2) สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การสอนและการบริหารจัดการศึกษา
3.1.3) สามารถประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการ
นิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความ
เป็นกัลยาณมิตร
3.2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3.2.1) สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผลเพื่อจัดทํานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้าน
การศึกษา
3.2.2) สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนดําเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3.2.3) สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3.3.1) สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3.3.2) สามารถสาธิต แนะนําครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
3.3.3) สามารถประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้
3.4) การประกันคุณภาพการศึกษา
3.4.1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทํามาตรฐานและ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.4.2) สามารถนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.4.3) สามารถให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
3.5) การบริหารจัดการการศึกษา
3.5.1) สามารถให้คําปรึกษา แนะนําการจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ของการศึกษา
3.5.2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
3.5.3) สามารถบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.6) การวิจัยทางการศึกษา
3.6.1) สามารถให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํา
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กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
3.6.2) สามารถให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.6.3) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้าน
การเรียนรู้และการจัดการศึกษา
3.7)กลวิธีการถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
3.7.1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
3.7.2) สามารถแนะนําและให้คําปรึกษาการเขียนเอกสารทาง
วิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.7.3) สามารถนําเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8.1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
3.8.2) สามารถให้คําปรึกษา แนะนํา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
3.9) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศ
3.9.1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.9.2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
4) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1) การคิดวิเคราะห์
4.2) การมองภาพองค์รวม
4.3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
4.4) การควบคุมตนเอง
4.5) ความถูกต้องของงาน
4.6) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
4.7) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
5)กลุ่มลูกจ้าง (นักการภารโรง พนักงานขับรถ อัตราจ้างในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและในสถานศึกษา)
5.1) การคิดวิเคราะห์
5.2) ความถูกต้องของงาน
5.3) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
5.4) จิตสํานึกในการให้บริการ
3.5การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
การจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ โดยความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ครูสุพ รรณบุรี จํ ากั ด ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย สํ า นั ก งาน
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ส่ ง เสริ มสวั สดิ ก ารและสวั สดิ ภ าพข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ห้ างหุ้ นส่ วนจํ า กั ด และร้า นค้ า
สมาคมพัฒนาชีวิตครู เป็นต้น
3.6 การพั ฒ นาบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รใช้ ก ระบวนการเชิ ง ระบบ (Systematic
Approach) ประกอบด้วย1) ปัจจัยนําเข้า (Inputs) 2) กระบวนการพัฒนาครู (Process Development)
3) ผลลัพธ์ (Outputs)และ 4) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factory)
3.6.1 ปั จ จั ย นํ า เข้ า (Inputs) เป็ น กระบวนการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ บ ริ บ ท
ข้อจํากัด ความต้องการพัฒนาของครู (Need Analysis) มาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจน
แนวโน้ ม อนาคตและยุท ธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพั ฒ นาที่ เชื่อมโยงมาตรฐานตําแหน่ ง การประเมิน
ประสิทธิภาพและระบบวิทยฐานะใหม่ พร้อมประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
3.6.2 กระบวนการพัฒนาครู (Process Development) การพัฒนาครูมุ่งการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ(Action Training Program) เน้นการบริหารสถานการณ์ จริง เพื่อการพัฒนางานโดยใช้ห น่วยงาน
เป็นฐานการพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 Train & Treatment เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญที่มุ่ง
การละลายพฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ บนหลัก “ระเบิดจากข้างใน : เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”และรับ
หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
2) ระยะที่ 2 Do & Development เป็ นขั้ นตอนลงมือปฏิ บัติพัฒ นา
ตนเองและงานในสถานศึกษา พร้อมกระบวนการ Online PLC
3) ระยะที่ 3 Follow & Form Up เป็นขั้นตอนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
(Coaching and Monitoring) โดยทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึก
ความก้าวหน้าการพัฒนา (Logbook)
4) ระยะที่ 4 Show &Share เป็ น ขั้ น ตอนการสะท้ อ นผลของชุ ม ชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงานที่เป็น Best Practice
3.6.3 ผลลัพธ์ (Outputs) ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจะเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถ
สร้างแบบแผนการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและนวัตกรรมสู่การพัฒ นา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพแห่งตน รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่
Thailand 4.0
3.6.4 ปั จ จั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จ (Key Success Factory) การพั ฒ นาครู จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเต็ม ประสิท ธิภ าพจะต้องเสริมสร้างความพร้อมทั้ งตั วผู้อ บรม บรรยากาศ และวัฒ นธรรม
องค์กร การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาครู โดยครูจะต้องมีภาวะผู้นํา (Leadership)
มีแรงบันดาลใจบรรยากาศและวัฒ นธรรมองค์ก ร เป็นองค์กรแห่ง การเรีย นรู้ มีร ะบบเสริม สร้า งแรงจูงใจ
และเครือข่ายความร่ วมมื อ โดยกระบวนการPLC และ CoPs

48

49

ส่วนที่ 5
การดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เร่งรัดพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกิด ความตระหนัก และมีจิตสํานึกในหน้าที่ ประพฤติต นเป็นแบบอย่า งที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จําเป็นในด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี และการใช้
ทักษะชีวิตอื่น ๆ
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งรัดจัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาครู
บรรจุใหม่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดทักษะความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยจัดให้ครูเก่ง
ครูดีมาเป็นครูพี่เลี้ยงดูแลครูบรรจุใหม่ หรือจัดให้มีระบบสนับสนุนอื่น ๆ
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายการจัดความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
2. พั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ด การให้ มีป ระสิท ธิ ภ าพเอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติง านของครู และ
บุ คลากรทางการศึ ก ษา
2.1 สถานศึกษาเร่งรัดจัดระบบการทํางาน ระบบการนิเทศภายใน ปัจจัยและบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการทํางานของครูและมอบหมายภาระงานให้สอดคล้องกับวิชาเอก ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของครู
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เข้มแข็งเอื้อต่อการ
ปฏิบัติง านของครูและบุค ลากรทางการศึก ษา ด้วยรูป แบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
3. จัดระบบการส่งเสริมสนับ สนุน การจัดการเรียนการสอนให้เอื้อ ต่อ การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูในด้าน
การผลิตและการใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติครูที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
3.2 สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ร่ วมกั น สร้ า งเครื อ ข่ า ยแหล่ ง การเรี ย นรู้
ที่ห ลากหลายกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/เอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและครูใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้พัฒนาห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
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4. จั ด ระบบการเสริ ม สร้ างขวั ญ กํ าลั งใจและความก้ าวหน้ าในวิ ชาชี พ ของครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดี มีจิตวิญญาณ รักและผูกพันต่อวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
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