
 

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  รายละเอียด 

- บันทึกข้อความและการแจ้งเวียนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
- นโยบาย แนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานธุรการกลุ่ม                                      

ที ่                /2563 วันที ่  26 พฤศจิกายน 2563             

เรื่อง   ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ     
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือแลละเข้าร่วมประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องและที่สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
รายละเอียดตามประกาศท่ีส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
- ประกาศ 
- แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และทุกกลุ่ม/ หน่วยงาน เพ่ือทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ www.kan2.go.th 

 
 



 

 / 2.1 จัดท ำและ
ด ำเนินกำรำร 

 

 
 
 

ประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

 เพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำน
ภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๔ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระ
รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ . ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับกำร 
ประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment  : ITA) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จึงก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ดังนี้ 

 1. ด้านการสรรหา (Recruitment) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน แสวงหำคนตำมคุณสมบัติคุณลักษณะตำมที่ก ำหนด และเลือกสรรคนดี    
คนเก่ง โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  1.๒ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือสรรหำข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรให้ทันต่อ
กำร เปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรำว่ำงไม่เกินร้อยละ 6 ของบุคลำกรทั้งหมด 
  1.๓ กำรรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่อัตรำจ้ ำงต้อง
ประกำศทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรจำกผู้แทนหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถ 
เลือกสรรผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนที่สอดคล้องตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
  1.5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องและโปร่งใส 

 ๒. ด้านการพัฒนา (Development) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ เพ่ือให้รองรับ
ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนว
ทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
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/4.2 กำรรับสมัครเลือก 
 

 
๒.๑ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็นและ

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  
๒.๒ ส่งเสริมกำรบริหำรและกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพ เช่น กำรศึกษำวิเครำะห์ควำม

ต้องกำร พัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online เป็นต้น 
  ๒.๓ ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กร    
มีสมรรถนะสูง โดยกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ประจ ำปี 

 ๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปี ปรับปรุงระบบ 
ฐำนข้อมูลบุคคลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ และกำรยกย่องชมเชยบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรเกิดควำม
ผูกพันต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดท ำด ำเนินกำรและรำยงำนผลตำมแผนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำมผำสุกและ 
ควำมผูกพันของบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๓ ก ำหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตำมประเพณี วัฒนธรรม กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำร
ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้กิจกรรมต่ำงๆ เป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ และควำมสำมัคคีที่ดี
ของบุคลำกร 
  ๓.๔ ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบจ่ำยตรงเงินเดือน ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
  ๓.๕ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชมเชยบุคลำกร เช่น กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่น
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักผูกพันระหว่ำงบุคลำกรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
  ๓.๖ ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ก ำหนดพร้อมทั้งกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ เลือกค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเป็นไปตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ มีกำรแจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึง
ช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ำกับดูแล ให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติติตำมระเบียบวินัย และประมวลจริยธรรมข้ ำรำชกำรพลเรือน    
หำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือทุจริตให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
  







ค ำน ำ 

 

  นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อให้ทราบแนวทาง
กระบวนการ และข้ันตอน การด าเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

  ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตลอดจนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดมา ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เป็นผลท าให้เอกสารนโยบาย แนวทาง และ
หลักเกณฑ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากเอกสารเล่มน้ี ผู้จัดท าขอมอบเป็นวิทยาทานแด่ผู้มีพระคุณ
จลอดจน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

                  อุบลศรี  ฟักจีน 
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 
                                               พฤษภาคม 2564 
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นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

บทน า 
   

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจ
หน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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  ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มอ านวยการ  
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
และในปี 2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังตอ่ไปนี ้
  (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 1) ด าเนินการฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั้ง 
 2) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพือ่เพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิาน 
 3) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 4) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 5) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 
 6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ี
ได้รับมอบหมายทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
      

 กระทรวงศึกษาธิการปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2561-
2565) ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ท่ีให้
น้ าหนักจากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปท่ีการ
วางระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้
 วิสัยทัศน์  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้อง          
ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” 
                  พันธกิจ 
                 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                  2. ลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
                  3. มุ่งความเป็นเลิศและสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
                  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
                   ยุทธศาสตร ์
                  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล 
                  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ 
                  4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกชว่งวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
                 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                  6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร (ณ เวลานั้น) ลงนามในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษท่ี 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
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  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ
เร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี ้
 1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ี
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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  4) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
          จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
    ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
    พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 
ท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูงวัยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ี
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 พัฒนาครู ให้มี ทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นข้ันตอน 
 พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ 
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
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          2) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษา
อย่างหลากหลายเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 
  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
       4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ศึกษาและ
ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   
  ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม    
  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
 6) การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย                 
เป็นต้น 
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 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ 
  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ     
  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้  
  1.1) งดดูงาน ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวง 
ศึกษาธิการ      
   1.2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
   1.3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
   1.4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
 2) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 
 3) กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และมาตรา 258 (จ) ได้
บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน 
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ท่ี
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับเด็ก
วัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีส านึกพลเมือง และ
ประเด็นท่ี 12 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ท่ีหลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง 
(Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ 
(Demand) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น ได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผน 
การปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง โดยคัดเลือก
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เฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) มี
ความส าคัญเร่งด่วนและสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่ง
กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 3)  

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น 
ส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                          
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 
จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้    
 1) ด้านความปลอดภัย  
  พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
          2) ด้านโอกาส  
    2.1) ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
     2.2) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                        2.3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่อนและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน  
 2.4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
ทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
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           3) ด้านคุณภาพ 
 3.1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของ 
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง   
     3.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า  
 3.3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
          4) ด้านประสิทธิภาพ  
 4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่  
 4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน   
 4.4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ  
                         4.5) สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4.6) เพิ่มประสิทธิภาพการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีนโยบายในการด าเนินงาน 12 ข้อ ดังนี ้
นโยบายท่ี 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์  

    ผลการสอบระดับชาติ (O-NETและNT) สูงข้ึนจากฐานเดิม  ร้อยละ 5 
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  นโยบายท่ี 2 พิชิตอ่านเขียน 
    ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  นโยบายท่ี 3 โรงเรียนน่าอยู่ 
    สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อ  การเรียนรู้ 
  นโยบายท่ี 4 เชิดชูคุณธรรม 
    ทุกคนในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
  นโยบายท่ี 5 น้อมน าหลักปรัชญา 
    สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ
    และการจัดการเรียนรู้ 
  นโยบายท่ี 6  ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
    ครูและผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  นโยบายท่ี 7 ผลงานประจักษ์ชัด 
    โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
  นโยบายท่ี 8 เร่งรัดนิเทศภายใน 
    สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในตามมาตรฐาน 
  นโยบายท่ี 9 ใส่ใจระบบประกัน 
    สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  นโยบายท่ี 10 สร้างสรรค์ความร่วมมือ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  นโยบายท่ี 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย 
    เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านตามมาตรฐานหลักสูตร 
  นโยบายท่ี 12  ก้าวไกลเทคโนโลยี 
    สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการและการ
    จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดได้น าไปปฏิบัติ และได้จัดท า
นโยบาย เป้าประสงค์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

  วิสัยทัศน ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่       
ศตวรรษท่ี 21 
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พันธกจิ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

เป้าประสงคห์ลัก 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมี

ส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งผลต่อ

การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 

(3R8C) 

ค่านิยม(Value) 
            K  = Knowledge worker  = บุคคลแห่งการเรยีนรู ้
            A = Attitude = สมาชิกมีจิตส านึกท่ีดีต่อองค์กร 
            N = Notability = ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
            T = Teamwork = เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รว่มคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ 
            W = Willingness = ด้วยความเต็มใจ 
            O = Organic = องค์กรที่มีชีวิต 

 คติพจน ์
           สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 

 อัตลักษณ์  คุณธรรม 
          มีความรับผิดชอบ สามัคคี  มีคารวะ 

  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ท่ีก าหนดไว้ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีสอดคล้องกับ 6 นโยบาย  ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

                 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 101 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 
 

บุคลากรส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

  ในด้านของบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       
แบ่งส่วนงานออกเป็น 10 กลุ่ม มีบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 55 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 7 คน รวมท้ังสิ้น 72 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)  
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จ านวนบคุลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่ม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ขรก. 2 คน 

 
กลุม่กฎหมายและคดี 

ขรก. 2 คน 

กลุม่สง่เสริมการจดัการศึกษา 

ขรก. 6 คน,ลจ.ชัว่คราว 2 คน 

 
กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 

ขรก. 12  คน 

 
กลุม่บริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ขรก. 8 คน,ลจ.ชัว่คราว 2 คน 

 
กลุม่บริหารงานบคุคล 

ขรก. 9 คน,ลจ.ชัว่คราว 1 คน 

 
กลุม่อ านวยการ 

ขรก. 4  คน,ลจ ประจ า 5 คน,ลจ.ชัว่คราว 5 คน 

 
กลุม่นโยบายและแผน 

ขรก. 5 คน 

 
กลุม่สง่เสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขรก. 1 คน,ลจ.ชัว่คราว 1 คน 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ขรก. 1 คน,ลจ.ชัว่คราว 1 คน 

ผอ.สพป. 

ขรก. 1 คน 

รอง ผอ.สพป. 

ขรก. 4 คน 
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โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
  

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น 101 
แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 3 อ าเภอ ท่ีเป็นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน 
อ าเภอห้วยกระเจา 
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นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
 

  1.3.1 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

ตารางจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแตป่ีการศึกษา 2561 – 2563 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ระดับกอ่นประถมศึกษา 

อนุบาล 1 (3 ขวบเดิม) 643 644 575 
อนุบาล 2 1,553 1,557 1,473 
อนุบาล 3 1,738 1,581 1,589 
รวมระดบัก่อนประถมศึกษา 3,934 3,782 575 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,013 1,917 1,719 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,681 1,823 1,788 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,631 1,636 1,809 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,732 1,621 1,638 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,858 1,699 1,638 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,914 1,804 1,667 
รวมระดบัประถมศึกษา 10,829 10,500 10,259 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 896 820 796 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 791 809 755 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 682 710 755 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,369 2,339 2,306 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 78 59 65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 37 47 49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 29 30 45 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 144 136 159 

รวม 17,276 16,757 16,361 

   ที่มา :  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 - 2563   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
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ตารางสรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง 
อนุบาลปีท่ี 1 299 276 575 46 
อนุบาลปีท่ี 2 733 740 1,473 108 
อนุบาลปีท่ี 3 841 748 1,589 110 
รวมกอ่นประถมศึกษา 1,873 1,764 575 264 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 892 827 1,719 112 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 960 828 1,788 113 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 938 871 1,809 113 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 837 801 1,638 111 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 853 785 1,638 110 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 841 826 1,667 110 
รวมประถมศึกษา 5,321 4,938 10,259 669 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 448 348 796 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 390 365 755 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 395 360 755 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,233 1,073 2,306 101 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 22 43 65 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 19 30 49 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 16 29 45 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 102 159 6 
รวมทั้งส้ิน 8,484 7,877 16,361 1,040 

 

ท่ีมา :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2563   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
 

 

 

 

 



 

  

นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา                                                                           
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 

 

 

หน
า้1

8
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนในสังกัด 
  

จ านวนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนครูที่จบการศกึษา (แยกตามวุฒิ) 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ผอ.โรงเรียน       49 37 86 1 1 2 50 38 88 

2 รอง ผอ.
โรงเรียน 

      2 9 11       

3 
ข้าราชการ
คร ู

   145 604 921 23 126 149    168 730 898 

รวม    145 604 921 74 172 246    218 768 986 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    

จ านวนพนักงานราชการ ครอูัตราจ้าง ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ประเภท 

จ านวนพนักงานราชการ ครูอตัราจ้างทีจ่บการศึกษา (แยกตามวุฒ)ิ 

ต่ ากว่าปริญญา
ตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 
พนักงาน
ราชการ 

   7 18 25       7 18 25 

2 
ครูอัตราจ้าง/
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

   6 31 37       6 31 37 

รวม    13 49 62       13 49 62 

        ที่มา : ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล    
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แนวทาง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
               การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 สิ่งท่ีส าคัญจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของครู “ ครู” ซึ่งเป็น
บุคลากรวิชาชีพท าหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในกระบวนการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ให้เป็นครูท่ีมีสมรรถนะและมีศักยภาพตรงตามสายงานและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
สมบูรณ์ ประกอบกับสภาพปัจจุบัน การพัฒนาครูยังประสบปัญหา เนื่องด้วยสาเหตุใหญ่ของการพัฒนาครู 
ถูกก าหนดจากส่วนกลาง ซ่ึงไม่ตรงกบสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริง จึงส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาไทยท่ีตกต่ าลงทุกปี 
                ดังนั้น เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2560 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาครูแนวใหม่: การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองตาม
ความต้องการและตรงตามศักยภาพ เพื่อน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ และสามารถเชื่อโยง
กับวิทยฐานะได้ในอนาคต โดยมีหลักการส าคัญ คือ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ
แข่งขั้นของประเทศ 
                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับเขตพื้นท่ี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาของ
ผู้เรียนและร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงข้ึน โดยมีแนวทาง 
ข้ันตอนและกระวนการ ดังน้ี 
 

 

แนวทาง/ข้ันตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการในเรื่องการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึด
หลักและแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1. การพัฒนาต้องส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง 
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  3. การพัฒนาต้องมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทางให้เลือกตามความต้องการ และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  4. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  5. การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

โดยมีขั้นตอน และ  กระบวนการด าเนินงาน (PDCA)  ดังนี ้
   1. การวางแผน (P)  
         1) ประชุมคณะท างาน คณะกรรมการและผู้เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
  2) ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ท้ังในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
โรงเรียน โดยทุกคนต้องจัดท า ID Plan แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นประจ าทุกป ี
  3) น าผลจากการส ารวจ มาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสายงาน  
 4) จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับระบบและ
แนวนโยบายการพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จัดท าแผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม  
 

   2. ข้ันด าเนินการ (D) 
   1) มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่สถานศึกษา ผ่านการประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ  
 3) จัดท าแผนพัฒนาครู และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าโครงการประชุม อบรมสัมมนา 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 4) แจ้งปฏิทินการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 5) มอบหมายภารกิจให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบ การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาครู  
ท้ังระบบ 
 6) ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการระดับสูงและ  
และตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และโรงเรียน           
ในสังกัด ดังนี ้
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  1. การพัฒนาตามนโยบาย 
 1) การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (คูปองพัฒนาคร ู10,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี) 
      รัฐมนมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ และให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000 
บาทต่อปี เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา  เพื่อรองรับการ
ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์                 
ให้ทุกโรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทุกคนในสังกัด ได้เข้าอบรมตามหลักสูตร โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรมในระบบ
ลงทะเบียนอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองหลักสูตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาจ านวนมาก เพื่อพัฒนาตนเองและรองรับการมี
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูในรูปแบบคูปองพัฒนาครู
ดังกล่าว แต่ยังได้มีการประกาศหลักสูตรการพัฒนาครูที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสนใจได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอมีวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 2 )  รู ป แ บ บ ข อ ง  TEPE Online (Teachers and Educational Personals 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) เป็นการพัฒนาด้วยระบบ
ออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน ท้ิงนักเรียนไปอบรม ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม การอบรมท่ี
ไม่ตรงและไม่ครอบคลุมความต้องการของครู อันจะเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง ยึดโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
งานและพัฒนาวิชาชีพได้ ภายใต้สโลแกน “ทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา” โดยมีเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในทุกสายงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ต้องการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้ด าเนินการตามนโยบายดังนี้ 
 - สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญในการพัฒนาของตนเองให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ   
 - ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรม 
TEPE Online อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่ง
เป็นการอบรมทางอินเตอร์เน็ต ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้าไปอบรม 
 และในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดหลักสูตรให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับอบรม Online ได้ตามความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ทุกปี 
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  3) การขับเคลือ่นกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี” 
     ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพื่อท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผ่ านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายร่วมกันใน
การจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/
สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากษ ์สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้
ทีมงานอันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนและให้การเคารพกันอย่าง
จริงใจ (2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จาก
ผู้อื่น (3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจนเกิดผลชดัเจน 
(4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนว่า
จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี  
 

 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย 
ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2560 ว่า “ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ                 
มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การน าคนมาอยู่
รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระท่ังเกิดการสะท้อนความคิดในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลา
ในการอบรม PLC มาก จนกระท่ังครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะก าหนดให้ครูสามารถน าชั่วโมงการ
อบรม PLC ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการสอนหนังสือท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ท่ีจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่าง             
ข้ึนบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง แทนท่ีจะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซ่ึงสิ่งส าคัญท่ีสุดของการอบรม PLC                
อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning) กล่าวคือ ผู้เข้าอบรม ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง และจะท า
อย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่
วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน  ซึ่งการอบรมPLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน                 
โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ                          
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวด้วยว่า บางคนเป็นครูท่ีสอนเก่งแต่อาจยังไม่มีผล งานก็ได้             
อีกท้ัง ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครูต้องจัดท าผลงานทาง                 
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วิชาการที่มีลักษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดู
ว่า นักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และมีชั่วโมงการสอนท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านัก
พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ส าหรับผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน ากระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ ดังนั้น เพื่อให้การขยายผลมี
ประสิทธิภาพสูงสุดลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงให้
ส านั กงาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษาด า เนิ นการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ขับ เคลื่ อนกระบวนการ  PLC 
(ProfessionalLearning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาในระดับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีความรู้ความเข้าใจสามารถขยายผลแก่บุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในหน่วยงาน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

  2. การพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์ และส ารวจ
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID-Plan) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด น ามาจัดท าแผนพัฒนาครูประจ าปี และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรม พัฒนา ให้ความรู้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทุกต าแหน่งเพื่อให้มีสมรรถนะและศักยภาพพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ 
และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ให้สูงข้ึน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเสนอหลักสูตรเพื่อเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาเพื่อสามารถนับ
ชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน จ านวน 3 
หลักสูตร เสนอให้สพฐ.พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี ้

2.1 หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครู
ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะความเป็นครู  จ านวนครูเข้า
รับการพัฒนา  45 คน  
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2.2การพัฒนาครูสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
เป็นการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และครูสามารถน าองค์ความรู้ไป

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านความรู้ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบ และกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะปฏิบัติ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และด้านคุณลักษณะความเป็นครู  ครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้อ านวยการความ
สะดวก สร้างแรงบัดดาลใจ ให้ค าปรึกษาและมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา 81 คน 
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 2.3การพัฒนาครูการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้          
ในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด และการจัดการเรียนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึงเนือ้หา
และข้อมูลไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว การเรียนรู้เนือ้หาจากครูผู้สอนมีความจ าเป็นน้อยลง แต่สิ่งที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนามากข้ึนคือ “ทักษะกระบวนการ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครแูละบุคลากรทาง
การศึกษาเกิดความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนโดย
ยึดสมรรถนะเป็นฐาน และออกแบบจัดการเรียนรู้ไปใชใ้นการจัดการเรยีนรู้ จ านวนผูเ้ข้ารับการพัฒนา จ านวน 
91 คน 

 
  3.การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได้จัดท าโครงการเพชรเสมา
กาญจน์ 2 ข้ึนเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว   
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   3. ข้ันติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
 
  1) ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 
  2) สรุปผลการประเมิน 
 

   4. ข้ันปรบัปรุง แก้ไข (A) 
 
  หลังจากได้มีการด าเนินการพัฒนาในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผล
เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการจัดท าข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน
เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
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ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบาย 12 
นโยบาย โดยได้มีการจัดท านโยบาย จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกต าแหน่ง 
เพื่อให้มีทัศนคติ เจตคติ มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สูงขึ้น และมีความเป็นเลิศในทุกด้าน 
 

   ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานทางการศึกษาหลักท่ีเก่ียวข้อง ได้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งทุกสายงาน อาทิเช่น 
 

   1. หลักเกณฑ์และวธิีการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 

   หลักเกณฑ์ 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้
ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วน
ราชการก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์นี้ สามารถน าผล
ท่ีผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกวิทยฐานะ และให้ถือว่าการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์นี้ เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
   3) หลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู         และ
คุณลักษณะท่ีคาดหวัง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
   3.1) หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   3.2) พัฒนาต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง และ
ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีชั่วโมงการพัฒนา จ านวน 100 ชั่วโมง 
         หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถน า
จ านวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ส่วนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาได้ 
   วิธีการ 
   1) ให้ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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   2) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ
จัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา 
   4) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา แล้วน าผลส าเร็จของการ
พัฒนาตามหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานลงในบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกครั้ง 
   5) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนา
รับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด แล้วรับรองผลส าเร็จการพัฒนานั้น ในบันทึกประวัติ
การปฏิบัติงาน 
   กรณีท่ีมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้น าจ านวน
ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 
50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ จ านวน 100 ชั่วโมงได้ โดยให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบจากบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วรับรองผลไว้เป็นหลักฐาน 
   6) กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
 

   2. การแก้ไขหลักเกณฑห์ลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที ่25 กันยายน 
2561 
 

   หลักเกณฑ ์
   ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่ ดังต่อไปน้ี
แทน 
   “1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้
ประเมินตนเอง พร้อมท้ังจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด และเข้ารับการ
พัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ในรอบ 5 ปี ท่ีขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนา 100 
ชั่วโมง หากมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ให้น าจ านวนชั่วโมงการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง
ในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้” 
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   “3) หลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู และ
คุณลักษณะท่ีคาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตาม                 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
   วิธีการ 
   ให้แก้ไขวิธีการตามข้อ 2 โดยให้ยกเลิกความเดิมและให้ใช้ความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน 
   “2) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน     
ท่ีเกี่ยวข้อง” 
 
  

   3. หลักเกณฑ์และวธิีการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

   หลักเกณฑ ์
   1) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้
ครูผู้ช่วยมีคามรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครู  
ท่ีด ี
   2) ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่น ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน 
   3) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ส าหรับผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู 
   กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วย 
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าท่ี หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามจ านวนวันลาท่ีเกินให้ครบสองปี 
   4) ให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรท่ีก าหนดแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน ดังต่อไปน้ี 
    4.1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    4.2) การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    4.3) การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน 
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และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    4.4) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียน 
   5) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 
    5.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
    5.2) ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา   กรรมการ 
    5.3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา  กรรมการ 
    ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
    กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือ ข้อ 5.2 ในสถานศึกษาท่ีครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นท่ีอยู่ ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
   6) ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าท่ีพัฒนาและประเมินผลการ
ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบ
ประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   7) ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมิน 
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
    ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
    กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ง
ต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่สมควรให้รับ
ราชการต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 ด าเนินการเพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 
   8) เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อน าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  
 



 

  

นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา                                                                           
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 

 

 

หน
า้3

1
 

   วิธีการ 
   1) ให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 
   2) การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5         
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
    2.1) กรณีหน่วยงานการศึกษาท่ีสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     2.1.1) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 
     2.1.2) ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    2.2) กรณีหน่วยงานการศึกษาท่ีมิได้สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
     2.2.1) ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาไป
ยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อด าเนินการต่อไป 
     2.2.2) ให้สถานศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาไป
ยังส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   3) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 แล้วแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาท่ีมิได้สังกัด 
เขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 
   4) ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
    4.1) วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย                
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
    4.2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 
    4.3) มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5.2 ท าหน้าท่ีเป็นครูพี่เลี้ยง แนะน า
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
    4.4) ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบ
ประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
     กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว 
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    4.5) แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการ
ประเมินในแต่ละครั้ง ให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี  
เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบ 
    4.6) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวันนับ
แต่ครบสองปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเพื่อเสนอผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา 
   5) ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการ ดังน้ี 
    5.1) กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว  ผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้
นั้นรับราชการต่อไป ให้น าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
    5.2) กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายในห้าวัน
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 
ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ 
   6) ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
   7) กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
   4. หลักเกณฑ์และวธิีการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
  

   หลักเกณฑ์ 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามต าแหน่งในลักษณะองค์
รวม ยืดหยุ่นท้ังสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ 
   3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  
เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมา               
ภิบาลในการบริหารจัดการ 
   4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

   หลักเกณฑ ์
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามต าแหน่งในลักษณะองค์
รวม ยืดหยุ่นท้ังสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ 
   3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ  
ท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และ
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
   4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

   วิธีการ 
   1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี ้
    ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ไม่น้อยกว่า 10 วัน) ประกอบด้วย 
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    โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
    1) การเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การจัดการศึกษา แปลงนโยบาย เป้าหมายสู่การปฏิบัติ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตามประเมินผลเก่ียวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    2) การเป็นนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถด าเนินการการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมทางการบริหารท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความ
สอดคล้องกับจารีตประเพณี มีผลงานทางสังคม วัฒนธรรม มีความเป็นท้องถ่ินและความเป็นสากลอย่าง
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
    3) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถร่วมด าเนินการพัฒนาองค์การให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
    4) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการด าเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภายในและหรือต่างประเทศ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร การวิเคราะห์บทบาท การวางแผนร่วมกับภาคี
เครือข่าย การจัดกิจกรรม การพัฒนา การสร้างขวัญก าลังใจ การประเมินผล และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    5) การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถพัฒนา
ตนเอง และด าเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี 
    6) กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
    ส่วนที ่2 การเรียนรูใ้นภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) 
    ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้สภาพจริงในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีนวัตกรรม 
หรือมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา ด้านบริบท
พหุวัฒนธรรม ด้านนโยบายความมั่นคง หรือสันติวิธีในเขตพื้นท่ีเฉพาะโดยเน้นลักษณะงานท่ีปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้
สภาพจริง หรือได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในประเทศและหรือต่างประเทศ 
    ส่วนที ่3 การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรปูและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 
    ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ใน
สภาพจริง แล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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   2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้ใน
สภาพจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเสนอแนะ การศึกษาดูงาน 
และวธิีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เน้นการฝึกปฏิบัติท่ีส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   3) การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปน็การประเมินผลเพือ่ปรับปรงุพัฒนาโดยจัดให้มีการ
ประเมินผลก่อนเข้ารับการพฒันา ระหวา่งการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเนน้การประเมินตามสภาพ
จริง ด้วยวิธีการและเครือ่งมืออย่างหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นส าคัญ 
    ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาตอ้งมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  
ของระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด และต้องผา่นเกณฑ์การประเมินท้ังในส่วนของการประเมินผลระหว่าง 
การพัฒนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแตล่ะสว่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนา 
โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และอาจร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
หรือหนว่ยงานอื่น จัดท ารายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการ
พัฒนา และรายงานผลด าเนนิการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
 
 

   5) หลักเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตัง้ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8  
ลงวันที ่29 เมษายน 2563 
 

   หลักเกณฑ ์
   1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ผู้บรหิาร
สถานศึกษา เป็นการพัฒนาผูท่ี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา หรือต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศึกษา  
   2) ขอบข่ายการพัฒนา 
   2.1) การน าความรู้ หลักการบริหารการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วธิีการ
บริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   2.2) การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตน และการด ารงชวีิตท่ีเหมาะสมกับการด ารงต าแหนง่ 
   2.3) การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีทางวิชาการ การบรหิารจัดการ การบังคับบัญชา การเปน็ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา การนิเทศการศึกษา และการประสานงาน 
   2.4) การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวชิาการ  
การบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การบริหารงานท่ัวไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
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ในสถานศึกษา 
   2.6) เรื่องที่ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ก าหนดระยะเวลาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวนไม่นอ้ยกว่า 150 ชั่วโมง และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
จ านวนไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
   ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการก าหนดจ านวนชัว่โมงของเนื้อหาสาระตามขอบข่ายการพัฒนาได ้
ตามความเหมาะสม 
   วิธีการ 
   ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการ ดังน้ี 
   1) จัดท ารายละเอียดการพัฒนาตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนดให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี และด าเนินการพัฒนา 
 
   2) ก าหนดองค์ประกอบ ตวัชีว้ัด และรายละเอียดการประเมินผล 
   3) ด าเนินการพัฒนาโดยใชว้ธิีการพัฒนาท่ีหลากหลาย เชน่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การใช้กรณีศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ  
การฝึกปฏิบัติงาน การน าเสนอผลการศึกษา/เรียนรู้ เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   4) เกณฑ์การตัดสนิ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด และตอ้งผ่านการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 จึงจะถือวา่ผ่านการพัฒนา 
   ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ไม่สามารถบรรจแุละแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.7/ว.22 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 
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ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.7/ว.14 ลงวันที่ 25  กันยายน 2561 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.7/ว.19 ลงวันที่ 25  ตุลาคม 2561 
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ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ 0206.7/ว.2 ลงวันที่ 4  มกราคม 2562 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว.8 ลงวันที่ 29  เมษายน  2563 

 
 













 


