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สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คํานํา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดตั้งเขตตรวจราชการในรูปแบบของ 

CLUSTERS จํานวน 20  เขต  ซึ่งจะสอดคลองกับเขตตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 19 เขต 

โดยเพิ่ม CLUSTER ในสวนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษอีก ๑ เขต รองรับการมอบภารกิจตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ  

สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตามเจตนารมณของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ นําสูประสิทธิผล 

ไดอยางม่ันคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน ตอไป   

เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนคูมือการขับเคลื่อนนโยบายดานการกระจายอํานาจแบบ 

Clusters ใหมปีระสิทธิผล เปนไปในทิศทางเดียวกันและสําเร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยคณะทํางาน

และผู เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดรวมกันวิเคราะหปญหาการบริหารงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทําเอกสารนีข้ึน้ ประกอบดวย ๕ ตอน ดังนี ้

 ตอนที่  1  บทนํา  

  ตอนที่  2  โครงสราง องคประกอบและการดําเนนิงานของคลัสเตอร (CLUSTERS) ในรอบ 

                             ปที่ผานมาและแนวคิดการจัดองคกร  

  ตอนที่  3  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและโครงสรางรูปแบบการบริหารงานบุคคล 

                            (CLUSTERS)  สูการปฏิบัติ 

 ตอนที่  4  การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล CLUSTERS ที่มีประสิทธิภาพ กาวทันการ     

                            เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 

  ตอนที่ 5  ขอเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาเชิงนโยบายของการขับเคลื่อนการบริหารงาน 

                            บุคคล แบบ CLUSTERS ปงบประมาณ ๒๕๖o   

  หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการแกไขใหปญหาการ

บริหารงานวิชาการ บุคคลและงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

 

                                                                              

                                                                               คณะทํางาน  

 

 



สารบัญ 

 
บทท่ี/เนื้อหา            หนา 
 
คํานํา                
สารบัญ                
 
ตอนที่ ๑  บทนํา              ๑ 

ตอนที่ ๒  โครงสราง องคประกอบและการดําเนินงานของคลัสเตอร (CLUSTERS) 
   ในรอบปที่ผานมาและแนวคิดการจัดองคกร         ๙ 

ตอนที่ ๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและโครงสรางรูปแบบการบริหารงานบุคคล 
   (CLUSTERS) สูการปฏิบัต ิ           ๔๐ 
ตอนที่ ๔  การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล (CLUSTERS) ที่มีประสิทธภิาพ 
   กาวทันการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o        ๖๖ 
ตอนที่ ๕  ขอเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาเชิงนโยบายของการขับเคลื่อน 

  การบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS ปงบประมาณ ๒๕๖o       ๙๑ 
บรรณานุกรม              ๙๕ 
ภาคผนวก               
  - การคิดนอกกรอบและภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o ๙๙  
 - คณะผูจัดทํา ๑๐๕
   
   
   
   
  

 
           
 



1 
 

 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

การกระจายอํานาจ หลักการสําคัญประกอบดวย อุดมการณเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง การ
ตัดสินใจตามครรลองแหงประชาธิปไตย การมีสวนรวม การตรวจสอบ การดําเนินงาน ซึ่งการกระจาย
อํานาจดังกลาวมีนัยแหงการสงเสริมอยูในตัวเองดวย ซึ่งการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับบุคคลทั้งการ
กําหนดนโยบาย การบริหารงาน การวางแผนกําลัง การสรรหาและการเลือกสรร การพัฒนาให
บุคลากรกาวหนา การกํากับติดตามและควบคุม การประเมินผลของการปฏิบัติงาน มุงเนนผลการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคนําสูผลผลิตที่มีคุณภาพ บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน  

 
ความสําคัญในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาวาดวย ความเขาใจและเขาถึงที่พัฒนาตามแนว

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ และความตองการของประชาชน ที่ปรากฏอยูในนโยบาย
ของรัฐบาลทั้ง ๑๑ ดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา “ขอที่ ๔ ที่กําหนดเปนนโยบายการศึกษาและการ
เรียนรู  ซึ่งจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนได
เต็มตามศักยภาพ  เนนการเรียนรูดานสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา การพัฒนากําลังคนใหเปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาใน ๗ นโยบาย โดยเฉพาะในเรื่องการมุงเนนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
การศึกษาใหมีคุณภาพ เปาหมายในการดําเนินการของนโยบาย คือ แนวทางการพัฒนาระบบการผลิต
ครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณลักษณะ
ของคนไทยในยุคไทยแลนด ๔.o  รวมทั้ง การปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอการ
เพิ่มโอกาสใหบุคลากรที่มีความรูและประสบการณไดเขามาในระบบการศึกษา และจากโครงสรางการ
บริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาคแบบใหมเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายในการ

การพัฒนาคน
สูสังคมแหง
การเรียนรู
ตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน

การสรางเศรษฐกิจ
ฐานความรูและการ
สรางปจจัยแวดลอม 

การสรางความ
เปนธรรมใน

สังคม

- การสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
- การสรางความสมดุลและมั่นคง 
 

ตอนที่ ๑ 
บทนํา 
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บริหารงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยชวงที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประสบปญหาเรื่องความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลที่สําคัญ 4 ประการ 
คือ การเกลี่ยอัตรากําลัง การยายระหวางเขตพื้นที่การศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูผูชวย 
การคัดเลือกผูบริหาร การดําเนินการทางวินัย ปญหาดังกลาวตองใชระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ดําเนินการที่ยุงยาก ทําใหตองเสียเวลาในการดําเนินการคอนขางลาชา ไมทันตอเวลา ซึ่งการปรับ
โครงสรางแบบใหมจะทําในรูปแบบของจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาไดในขอบขายที่กวางขึ้น เชน การเกลี่ย
อัตรากําลังครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนจะทําไดดีขึ้น การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูผูชวย หรือ การ
คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาจะมีแนวทางการดําเนินการ และมีตัวเลือกที่จะสามารถหมุนเวียนไดมาก
กวาเดิม ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมากขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมสามารถ
หยุดยั้งได ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ เปนการเตรียมคน การสรางคน การสราง
นวัตกรรม การเชื่อมโยงและเขาถึงเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อการอยูในความเปลี่ยนแปลง จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการวางแผนการขับเคลื่อนทางการศึกษาสู
ความสําเร็จ ที่สามารถแปลงไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนขั้นตอนเพื่อแกปญหาและพัฒนาในการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ ปรับเปลี่ยนจุดเนน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ขับเคลื่อนประเทศไปสูโลกท่ีหนึ่ง  

การปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยวัตถุประสงคการกระจายอํานาจมี
หลายประการดวยกัน คือ การมีความสมดุล เพื่อสงเสริมความสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตาง ๆ ของ
ประเทศ การมคีวามสามารถบริหารจัดการและการพัฒนา เพื่อสามารถบริหารงานและจัดทําโครงการ
พัฒนาใหสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งในดานศักยภาพและขอจํากัด การประสานงาน เพื่อใหการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งในดานการวางแผนและการดําเนินงาน 
การเสริมสรางความเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือใหทุกสวนฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น และการระดมทรัพยากร เพื่อสงเสริมการระดมทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

      
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดตั้งเขตตรวจราชการใน

รูปแบบของ CLUSTERS จํานวน ๒๐  เขต  ซึ่งจะสอดคลองกับเขตตรวจราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ๑๙ เขต จะเปนหนวยงานที่รองรับการมอบภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

การมีความสามารถ
บริหารจัดการและ

การพัฒนา

การประสานงาน

การระดม
ทรัพยากร

การเสริมสราง
ความเขมแข็ง

การมีความสมดุล
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การศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการศึกษาระดับชาติไปสูการ
ปฏิบัติรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ จะเปนการแกปญหาการบริหารงานของหนวยงานที่มีขนาด
ใหญมากของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตาม
เจตนารมณของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาของชาติ  การเปนไทยแลนด ๔.o กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากทุกฝายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
วางแผนบริหารจัดการที่ดี เพราะการกาวยางที่ชาจะทําใหสามารถตกขบวนและเสียโอกาส ซึ่งการจัด
การศึกษาเปนอีกประเด็นสําคัญ นอกจากจะตองกาวทันความเปลี่ยนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนภาคสวนอื่นๆ ใหมีความพรอมในการเขาสูความเปลี่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งการกลับไปสูหองนอน ตัวอยางปรากฏการณความเปลี่ยนแปลง เชน เปนยุคที่คนใช
คอมพิวเตอรโดยไมรูตัววาใชคอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรที่เล็กลงแตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และแปลงรูปทรงเปนผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆ เชน นาฬีกา แวนตา ตูเย็น โทรทัศน โทรศัพท ที่
สามารถประมวลผลนําเสนอเสนอไดไมแตกตางจากคอมพิวเตอรตั้งโตะ ยิ่งไปกวานั้นอุปกรณ
คอมพิวเตอรดังกลาว จะเชื่อมตอขอมูลระหวางกันอยางสะดวกและรวดเร็ว ทําใหผูคนสามารถ
เชื่อมตอและถายโอนขอมูลจํานวนมากมายไดอยางสะดวกและเปนอิสระ และสามารถใชอุปกรณที่
หลากหลายในการเขาถึงขอมูลได ดังนั้นยุทธศาสตรเปนแผนการและวิธีการอันชาญฉลาดเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมาย ซึ่งแผนการดังกลาวประกอบดวย เปาประสงค (Goals) วิธีการ/แนวทาง (Means) การ
กําหนดคาเปาหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Indicators) ยุทธศาสตรจึงมีความสําคัญเปนประโยชนตอ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน
แหงชาติ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง (Stability) : การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศภายนอกประเทศในทุกระดับทั้ง สังคม ชุมชน ปจเจกบุคคล  และความมั่นคงในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบ
การเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา ชุมชนมีความเขมแข็ง และครอบครัว
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มีความอบอุน ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง (Wealth) : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถ
สรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน (Sustainable) : การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพ
ชีวิตใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรตางๆเกินพอดี และ
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การ
ผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่
ยอมรับรวมกัน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  
มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน ดังนั้น อนาคตประเทศไทย เปนความรวมมือขับเคลื่อนใหกาวไปสูระบบการบริหารภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวมเศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่เขมขน และคนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบท
ในอนาคตได 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดตั้งเขตตรวจราชการใน
รูปแบบของ CLUSTERS จํานวน ๒๐  เขต  ซึ่งจะสอดคลองกับเขตตรวจราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมี 19 เขต จะเปนหนวยงานที่รองรับการมอบภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการศึกษาระดับชาติไปสูการ
ปฏิบัติรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของในพ้ืนที ่จะเปนการแกปญหาการบริหารงานของหนวยงานที่มีขนาด
ใหญมากของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจตาม
เจตนารมณของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาของชาติ นําสูประสิทธิผลไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง พอเพียงและยั่งยืน ตอไป   
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วัตถุประสงค 
 
 ๑. เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดานการกระจายอํานาจแบบ Cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ๒. เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายดานการกระจายอํานาจแบบ Cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําเร็จตามกรอบเวลา
ที่กําหนด 
 ๓. เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายดาน
การกระจายอํานาจแบบ Cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 
วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ(Mission)ของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล

แบบคลัสเตอร (CLUSTERS)“คิดใหมอยางสรางสรรค รวมพลังพรอมขับเคลื่อนนโยบายสู
เปาหมาย” (Creatively Ideas to be Policy Driving towards Educational Goals.) 

 

  
 
 
 
 
 

ภารกิจและเปาหมายหลัก (Mission and Major Goals)ขั้นตอนแรกของกระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตรคือ การกําหนดภารกิจและเปาหมายหลักซึ่งจะสงผลใหไดทราบขอบเขตของ
ยุทธศาสตรที่สรางขึ้น ภารกิจเริ่มตนที่ทําไมกลุม CLUSTERS จึงตั้งขึ้นมาและควรทําอะไร 
เปาหมายหลักระบุสิ่งที่หวังจะทําใหสําเร็จ ในระยะกลาง ระยะยาว ใชเปาหมายเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ (Hierarchy of Goals)เพื่อใหงานที่สําคัญถูกจัดวางไปใกลจุดสูงสุดของลําดับ
ความสําคัญเปาหมาย“ชั้นสอง”(Secondary Goals) คือวัตถุประสงคตางๆที่เห็นวาจําเปนและตองมี 

หากจะใหบรรลุถึงงานสําคัญ 
 

 

คิดใหมอยางสรางสรรค 
รวมพลังพรอมขับเคลื่อน

นโยบายสูเปาหมาย 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร  
Strategies Management.  

วัตถุประสงคสูการบรรลุเปาหมาย 
Objective towards the Goals. 
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บทบาทหนาที่ 
 

บทบาทหนาที่ของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบคลัสเตอร (CLUSTERS) ไดแก 
๑. การมุงผลสําเร็จของงาน (Achievement Emphasis) คือ การมุงประเด็นเปาหมายที่

ตองการจัดการเพื่อใหไดมาตามที่กําหนดไว โดยในการมุงผลสําเร็จของงานใชแผนเชิงรุกและเชิง
นโยบายเปนยุทธศาสตรและแผนแมบทวางระบบการติดตามประเมินการทํางานโดยการกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อกําหนดเปาหมายเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการและการดําเนินงานทางการศึกษา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. บรรทัดฐาน (Norm) คือ วิถีประชาที่เปนแบบแผนในการปฏิบัติหนาที่ที่ทุกคนปฏิบัติกัน
จนเกิดเปนความเคยชินและมีจารีต เปนเรื่องของความรูสึกวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เนนการทํางานของทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มรีะบบการทํางานและมาตรฐานโปรงใส ตรวจสอบได 
 ๓. การปฏิบัติการ (Actions) คือ การทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ 
โดยในการปฏิบัติงานตองทํางานเปนทีมในพันธกิจและยุทธศาสตร สมรรถนะทางการบริหารงานและ
ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจหรืองานที่ไดรับมอบหมาย การสนับสนุนจากภายนอก
และภายใน กิจกรรมหรืองานที่พัฒนา เปาหมายและการประเมินผล เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ  
 ๔. การประสานงานรวมมือรวมใจ (Co-Ordination) ทํางานเปนทีม เนนความมีสวนรวม 
และความรวมมือ คือ การใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมและรวมปรึกษาหารือ
เพื่อใหกิจกรรมดําเนินการไปไดอยางมีศักยภาพและบรรลุเปาหมาย 
 ๕. การจัดการองคกร (Organizing) คือ การบริหารจัดการอยางเปนระบบทั้งดานนโยบาย 
ยุทธศาสตร การดําเนินการและปฏิบัติการอยางมีเปาหมายที่ยึดการศึกษาและผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาและเกิดวัฒนธรรมกลุมที่ด ี
 ๖. การไมครอบงําทางความคิด (Non-Ordering) คือ การใหอิสระทางความคิดแก
คณะทํางานเพื่อใหเกิดงานสรางสรรคสูการรังสรรคงานอยูเสมอ แตอยูภายใตบริบทหรือบรรทัดฐาน
การทํางานที่ไดมาตรฐานโดยทีมงานเปนผูกําหนดกิจกรรมขึ้นเอง โดยฝายบริหารไมไดมอบกรอบการ
ทํางานทั้งนี้ทีมงานตองมีสวนรับผิดชอบในกิจกรรมภายใตการดูแลของฝายบริหาร 
 ๗. การกํากับติดตาม (Direction) คือ การกํากับติดตามและดูแลใหบุคลกรที่อยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและตรวจสอบประเมินผลวา ไดปฏิบัติงานอยางดีที่สุด เทาที่
สามารถทําไดหรือไม จากการใชอํานาจอยางมีศิลปะ การใหคําปรึกษาและการใหความรวมมือเพื่อ
พัฒนางานใหบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๘. การประยุกตใช (Approach) คือ การนําเอาขอสรุปจากการดําเนินงาน กิจกรรมที่
ดําเนินงานเสร็จแลวมาหาวิธีการเพื่อใหงานหรือกิจกรรมที่จะทําตอไปดียิ่งขึ้นและตอยอดในการ
พัฒนางานเกิดความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบคลัสเตอร (CLUSTERS) หมายถึง รูปแบบ
วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบในการสรางภูมิคุมกันที่มุงสูการพัฒนาอยาง
สมดุลและบูรณาการอยางเชื่อมโยงในมิติดานสมรรถนะความรู สมรรถนะการปฏิบัติ สมรรถนะ
คุณธรรมจริยธรรม และสมรรถนะวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมและมีดุลยภาพ 
ประสิทธิภาพของกลุมการบริหารแบบกระจายอํานาจ ที่ ไดรับการแตงตั้ งจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนคณะทํางานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ จํานวน ๒o CLUSTERS 
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การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบคลัสเตอร (CLUSTERS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             

การกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี 

ความพอดีและ
เหมาะสม

ความรับผิดชอบ

ความรู สมรรถนะ

คุณธรรม

การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี

การขับเคลื่อนการ
บริหารงานบุคคล
แบบคลัสเตอร 

(CLUSTERS) 

๑. ดานระบบหลักการ กระบวนการ ศูนยเครือขาย การ
ประสานงาน การสรางสรรคงาน กํากับดูแลติดตาม  
๒. ดานภาวะผูนํา แหลงองคความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู  
๓. ดานความมีเอกภาพและความเขาใจเห็นพองตองกัน  
๔. ดานการแบงปนทรัพยากรและการสงเสริมสนับสนุน  
๕. ดานการทํางานเปนทีมและการฝกอบรม  
๖. ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการใชอํานาจ  
๗. ดานความรับผิดชอบ  
๘. ดานกลยุทธและความยั่งยืน 

ภายใตกรอบการยืดหยุนและขับเคลื่อนอยางตอเนื่องท่ีมีดุลยภาพ
Flexible & Dynamic of Equilibrium. 

 

การบูรณาการ  
(Integration) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา : 
Area - Function - Participation - Personnel base. 

 

๑. รวมรูและรวมทราบ  
(Appreciation and Understanding) 

 ๒. รวมคิดและรวมพัฒนา  
(Influence and Development) 

๓. รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล  
(Action and Evaluation)  
 

 

ธรรมาภิบาล 
เอกภาพ 

และภาวะผูนํา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งเขตตรวจรำชกำรใน
รูปแบบของ CLUSTERS จ ำนวน ๒o เขต ที่สอดคล้องกับเขตตรวจรำชกำรของส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ซึ่งมี 19 เขต ให้เป็นหน่วยงำนที่รองรับกำรมอบภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำระดับชำติไปสู่
กำรปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ จะ
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรศึกษำของชำติ 
 

โครงสร้างของ CLUSTERS 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดแบ่งเขตตรวจรำชกำร  CLUSTERS 
ออกเป็น ๒o เขต ครอบคลุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ตอนที่ ๒ 
โครงสร้าง องค์ประกอบและการด าเนินงานของคลัสเตอร์ (CLUSTERS) 

ในรอบปีที่ผ่านมาและแนวคิดการจัดองค์กร  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เขตตรวจราชการส่วนกลาง
กลาง 

เขตตรวจราชการที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๒ 

เขตตรวจราชการที่ ๓ เขตตรวจราชการที่ ๔ เขตตรวจราชการที่ ๕ เขตตรวจราชการที่ ๖ 

เขตตรวจราชการที่ ๗ เขตตรวจราชการที่ ๘ เขตตรวจราชการที่ ๙ เขตตรวจราชการที่ ๑o 

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๙ เขตตรวจราชการส่วนการศึกษาพิเศษ 
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 ๑. เขตตรวจราชการส่วนกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหำนคร 3 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 1 และ ๒ 
และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
 ๒. เขตตรวจราชการที่ 1: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธำนี 
พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี 10 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ นนทบุรี เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปทุมธำนี 
เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 และ 2 ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สระบุรี เขต 1 และ 2 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 3 และ 4 
 ๓. เขตตรวจราชการที่ 2: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ลพบุรี ชัยนำทสิงห์บุรี และ
อ่ำงทอง 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ลพบุรี เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสิงห์บุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 5 
 ๔. เขตตรวจราชการที่ 3: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี
เขต 1 ปรำจีนบุรี เขต 2  สมุทรปรำกำร และ สระแก้ว 11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 
1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 และ 2  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 6 และ 7 
 ๕. เขตตรวจราชการที่ 4: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี 
และ สุพรรณบุรี 13 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ นครปฐม เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี  เขต 1 และ 
2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1, 2, 3 และ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1, 2  และ 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ
เขต 8 และ 9 
 ๖. เขตตรวจราชการที่ 5: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสำคร และ สมุทรสงครำม 7 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบุรี  เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 10 
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 ๗. เขตตรวจราชการที่ 6: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมรำชชุมพร สุรำษฎร์
ธำนี และพัทลุง 13 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ นครศรีธรรมรำช เขต 1, 2, 3 และ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  
เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 1, 2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง  เขต 1 และ 2 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 11 
และ 12 
 ๘. เขตตรวจราชการที่ 7: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงำ และ 
ตรัง 8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 
1 และ 2 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 13 และ 14 
 ๙. เขตตรวจราชการที่ 8: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ยะลำ สงขลำ นรำธิวำส ปัตตำนี 
และ สตูล 15 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ยะลำ 1, 2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  1, 2 และ 3  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  1, 2 และ3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี 
1, 2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 15 และ 16 
 ๑o. เขตตรวจราชการที่ 9: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี จันทบุรี ตรำด และ 
ระยอง 10 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ชลบุรี 1, 2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี  1  และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง 1  และ 2 และ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 17 และ 18 
 ๑๑. เขตตรวจราชการที่ 10: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ อุดรธำนี หนองคำย 
หนองบัวล ำภู เลยและบึงกำฬ 15 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 1, 2, 3 และ 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย  
1  และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู  1  และ 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย 1,  2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ  และ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19, 20 และ 21 
 ๑๒. เขตตรวจราชการที่ 11: ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และ 
มุกดำหำร 8 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
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สกลนคร 1, 2 และ 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม  1  และ 2  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 22และ 23 
 ๑๓. เขตตรวจราชการที่ 12 : ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหำสำรคำม 
ร้อยเอ็ด และ กำฬสินธุ์ 18 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น 1, 2, 3, 4 และ 5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม 1,  
2 และ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1, 2 และ3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 1,  2 และ 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 24, 
25, 26 และ 27 
 ๑๔. เขตตรวจราชการที่ 13: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัดคืออุบลรำชธำนี ยโสธร ศรีสะเกษ 
และ อ ำนำจเจริญ 14 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 1, 2, 3, 4 และ 5  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 1  
และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสระเกษ 1,  2, 3 และ 4   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 28, 29 
 ๑๕. เขตตรวจราชการที่ 14: ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และ สุรินทร์ 21 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
1,  2 และ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ 1,  2, 3 และ 4   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ 1  2 และ 3  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 30, 
31, 32 และ 33 
 ๑๖. เขตตรวจราชการที่ 15 : ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล ำปำง และ ล ำพูน  15 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ 1, 2, 3, 4, 5  และ 6   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน 
1  และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง 1,  2  และ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน 1  และ 2  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 34 และ 
35 
 ๑๗. เขตตรวจราชการที่ 16 : ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ น่ำน พะเยำ เชียงรำย และ 
แพร่  12 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน 
1 และ 2   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ 1  และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย 1,  2,  3 และ 4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ 1  และ 2  
และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 36 และ 37  
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 ๑๘. เขตตรวจราชการที่ 17 : ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตำก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย และ อุตรดิตถ์  13 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพิษณุโลก 1 และ 2   พิษณุโลก 3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 1  
และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 1,  2  และ 3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 1  และ 2  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 38, 
39 และ 40 
 ๑๙. เขตตรวจราชการที่ 18 : ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร  และ อุทัยธำนี  11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำก ำแพงเพชร 1 และ 2   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 1  2และ 
3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร 1  และ 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี 1  และ 2  และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำเขต 41 และ 42 
 ๒o. เขตตรวจราชการส่วนการศึกษาพิเศษ : กลุ่มโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ที่สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

องค์ประกอบและวิธีการได้มาของคณะกรรมการ (เดิม) 
 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการ (Composition of the Board) 
 1. ประธำนกรรมกำร 
 2. รองประธำนกรรมกำร อย่ำงน้อยเขตตรวจรำชกำรละ 2 คน 
 3. กรรมกำร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขต
ตรวจรำชกำร นั้น 
 4. กรรมกำรและเลขำนุกำร แต่งตั้งจำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่ง
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเขตตรวจรำชกำร นั้น 
 5. ผู้ช่วยเลขำนุกำร จ ำนวนไม่เกิน 3 คน โดยแต่งตั้งจำกบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเขตตรวจรำชกำร นั้น  

วิธีการได้มาของคณะกรรมการ (How can the Board) 

ประธานกรรมการ : จำกกำรสรรหำและแต่งตั้งโดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

รองประธานกรรมการ : จำกกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเขต
ตรวจรำชกำร อย่ำงน้อยเขตตรวจรำชกำรละ 2 คน 
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กรรมการ : ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขต
ตรวจรำชกำร แต่งตั้งโดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กรรมการและเลขานุการ : แต่งตั้งจำกรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเขตตรวจรำชกำร นั้น 

ผู้ช่วยเลขานุการ : จ ำนวนไม่เกิน 3 คน โดยแต่งตั้งจำกบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเขตตรวจรำชกำร นั้น  
 

บทบาทและหน้าที่ของกลุม่เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาของ CLUSTERS 

  

บทบำทและหน้ำที่ของกลุ่มเครือข่ำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของ CLUSTERS (Role and 

Function on Educational Networks Areas of CLUSTERS) มีดังนี ้
1. กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตพ้ืนที่ในเขตตรวจ
รำชกำร 
         2. กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขตตรวจรำชกำร และ
กำรประสำน เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขตตรวจรำชกำร  รวมถึง กำร
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในเขตตรวจรำชกำร 
         ๓. กำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง  
ในเขตตรวจรำชกำร รวมทั้ง กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร กิจกรรม ควำมรู้ 
ควำมก้ำวหน้ำและผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขตตรวจรำชกำร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทรำบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง และกำรประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         ๔. กำรท ำหน้ำที่ตรวจติดตำม ประเมินผล นโยบำยตำมภำรกิจตลอดจนนิเทศให้ค ำปรึกษำ
และแนะน ำเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พ้ืนฐำน 
         ๕. กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำยให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และกำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มอบหมำย 
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การด าเนินการของ CLUSTERS ในรอบปีที่ผ่านมา 
  
 กำรด ำเนินกำรของ CLUSTERS ในรอบปีที่ผ่ำนมำ (CLUSTERS of Action in the 

Coming Years)  

การสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ กรณีมีความจ าเป็นและเหตุพิเศษ 
๑. สภาพการด าเนินงาน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดปฏิทินให้

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำด ำเนินกำรสอบบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๙ มีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเปิดสอบบรรจุ 
จ ำนวน ๒๑๖ เขต ไม่สอบจ ำนวน ๑O เขต ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้อัตรำที่ได้รับกำรจัดสรรคืน 
จ ำนวนร้อยละ ๒๕ มำด ำเนินกำรคัดเลือกครูผู้ช่วยจำกครูอัตรำจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำร 

 จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ได้
ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ 
ด ำเนินกำรแล้วได้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจ ำนวนไม่ครบร้อยละ ๒๕ ท ำให้สถำนศึกษำไม่ได้รับครูตำมที่มี
ต ำแหน่งหรืออัตรำรองรับ เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบกับอัตรำหรือ
ต ำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบได้ เขตพ้ืนที่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ทันที 

๒. ข้อเสนอจากที่ประชุมผู้บริหารระดับกลุ่มจังหวัด (CLUSTERS) 
     ๒.๑ ด้ำนกำรก ำกับและติดตำมกำรสอบฯ ควรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์
ยุติธรรมและโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และสพฐ.ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเป็น ๒ ระดับ 
ประกอบด้วยระดับสพฐ.และระดับกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

         ๑) คณะกรรมกำรระดับสพฐ. มีเลขำธิกำรกพฐ เป็นประธำนและมีคณะกรรมกำรอัน
ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูงและประธำนกลุ่มจังหวัด (Cluster) โดยมี ผู้อ ำนวยกำร สพร. เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร  

         ๒) คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดใหญ่จ ำนวน ๑ 
ชุด โดยมีประธำนกลุ่มจังหวัด เป็นประธำนและมีคณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้แทนจำกเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจำกสพฐ. ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด แบ่ง
คณะกรรมกำรชุดย่อยออกเป็นชุดๆละ ๓ คน ที่ประกอบด้วย (๑) ตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (๒) 
ตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (๓) ตัวแทนจำกสพฐ. 
     ๒.๒ ด้ำนกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำมของคณะกรรมกำรทุกระดับ ควร
ก ำหนดให้ชัดเจนโดยไม่ก้ำวล่วงขอบเขตอ ำนำจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ๒.๓ ด้ำนกำรก ำกับติดตำมควรมีกำรติดตำมทั้งในระยะก่อนสอบ ระหว่ำงสอบ หลังสอบ 
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    ๒.๔ ด้ำนกำรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสอบแข่งขันฯ ควรมีกำรทบทวนอย่ำง
เหมำะสมและควรมอบอ ำนำจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอัตรำก ำลัง
เพ่ือให้สำมำรถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้อย่ำงรวดเร็ว 

๓. ข้อสรุปเชิงนโยบาย 
     ๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมในกำรควบคุม ก ำกับติดตำมทั้งระดับสพฐ.และระดับกลุ่ม
จังหวัด (CLURSTERS) 

       ๓.๒ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก กำรตัดสิน โดยน ำคะแนนสอบของผู้เข้ำสอบ
ทั้ง ๓ ภำค มำเฉลี่ยรวมให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๖o   

    ๓.๓ กำรมอบอ ำนำจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอัตรำก ำลัง
เพ่ือให้สำมำรถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (CLUSTERS) 

1. กำรด ำเนินกำรประชุม รอง ผอ.สพท. และ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคลเพ่ือสรุปปัญหำ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลภำยใต้ กศจ. และแนวทำงแก้ปัญหำ รวมทั้ง กำร
จัดท ำข้อมูลบุคลำกรเพ่ือกำรวำงแผนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
กลุ่ม CLUSTERS 

 ๒. กำรด ำเนินกำรประเมิน Best Practice โรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือชิงรับรำงวัลจำก สพฐ.
และกำรประเมินโรงเรียนที่ใช้ DLTV ที่เป็น Best Practice เพ่ือร่วมงำน EDUCA FAIR  

๓. กำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนบริหำรงำนบุคคล เป็นกำรส ำรวจวิชำเอกต่ำงๆ ใน 
โรงเรียน ประถมศึกษำ และมัธยม ด้วยกำรส ำรวจควำมต้องกำรงบประมำณของกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก และอ่ืนๆ ในท ำนองเดียวกัน รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ DL เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนต่ำงๆ ในเขตพ้ืนที่ต่ำงๆ ใน CLUSTERS 
 ๔. กำรด ำเนินกำรประชุม ผอ.สพท /รอง.ผอ.สพท. ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพ่ือร่ำง
หลักเกณฑ์ กำรย้ำย ผู้บริหำร 2 ครั้ง ร่ำงหลักเกณฑ์กำรย้ำย สำย 38 ค.(2) 2 ครั้ง ได้หลักเกณฑ์ที่
เป็นเอกภำพใน 4 จังหวัด และกำรจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำวิชำกำรและกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคลำกรของเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรกำรประสำนติดตำมกำรจัดส่งข้อมูลต่ำงๆ ของเขตพ้ืนที่
ส่งให้ สพฐ. เช่น ข้อมูลอัตรำก ำลัง และด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเร่งด่วนในภำพรวมของ 
CLUSTERS ตำมข้อสั่งกำรของ สพฐ. 
 ๕. กำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนด้ำนวิชำกำร และด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำ
ข้อมูลและหลอมรวมข้อมูลเร่งด่วน ที่น ำส่ง สพร. สพฐ. และกำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำร
เขตพ้ืนที่ เพ่ือรองรับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำไทยในอนำคต และกำรประสำนงำนของเครือข่ำยที่
เข้มแข็ง ที่ผ่ำน Social Media (Line) และทำงโทรศัพท์  
 ๖. กำรด ำเนินกำรแจ้งข่ำวสำรข้อมูล จำก ศธ. , สป. และ สพฐ. เช่น ข้อมูลหนังสือ
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อมูลหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และข้อมูลหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
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๗. กำรด ำเนินกำรประสำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน เช่น กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังสถำนศึกษำ
กำรจัดท ำข้อมูลกำรของบประมำณ กำรจัดท ำข้อมูลบ้ำนพักครู กำรจัดท ำข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก 
 ๘. กำรด ำเนินกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรเกิดภัยตำมธรรมชำติในโรงเรียนตำมสังกัด 
เช่น วำตภัย  พำยุท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่สถำนศึกษำ กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซม เป็นต้น และด ำเนินกำรประสำนและหลอมแผนของ CLUSTERS เพ่ือของบกำรพัฒนำใน
แต่ละกลุ่มจังหวัด เป็นต้น  
 

ผลกระทบการด าเนินงานของ CLUSTERS ที่มีผลมาจากการบริหารการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค 
 

ผลกระทบกำรด ำเนินงำนของ CLUSTERS ที่มีผลจำกกำรบริหำรกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 
(Impact of an Implementation of CLUSTERS a Result of Management Education in 

the Regions) ทั้งด้ำนผลกระทบที่เป็นปัญหำ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบที่เป็นแนวทำงในกำร
น ำสู่ควำมส ำเร็จร่วมกันในภูมิภำค มีดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
ผลกระทบที่เป็นปัญหาของ CLUSTERS (Impact of Problem CLUSTERS) 

  1. บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ของ สพฐ. และเขตพ้ืนที่ลดลง และกำรบริหำรงำนมีควำมยุ่งยำก 
เพ่ิมภำระงำน และมีมำตรฐำนหรือแนวปฏิบัติที่แตกต่ำงกันท ำให้กำรท ำงำนเกิดควำมล่ำช้ำ 
 ๒. กำรบริหำรขำดเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรบริหำรขำดสภำพคล่องในกำร
บริหำรทั้งทำงด้ำนงบประมำณและบุคลำกร ขำดกำรประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง 
CLUSTERS กับภูมิภำค 

๓. ควำมไม่มั่นใจในบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจของ CLUSTERS ท ำให้งำนต้องสะดุด และกำร
ปฏิบัติงำนของ CLUSTERS มีควำมซ้ ำซ้อนกับกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
 ๔. CLUSTERS ท ำงำนเชิงรับ งำนเร่งด่วนตำมกำรสั่งกำร ไม่มียุทธศำสตร์ และผลกำร
ปฏิบัติงำนของ CLUSTERS ไม่ตอบโจทก์ในเชิงคุณภำพและประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
 ๕. กำรปฏิบัติงำนของ CLUSTERS ไม่มีกฎหมำยรองรับ ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดสัมฤทธิผล 

ผลกระทบเชิงบวกของ CLUSTERS (Positive Impact of CLUSTERS)   
1. กำรเกิดเครือข่ำยกำรท ำงำนที่ค่อนข้ำงเป็นเอกภำพของกลุ่มงำนต่ำงๆ ระหว่ำงเขต 

ผลกระทบท่ีเป็น
ปัญหำของ

CLUSTERS 

ผลกระทบ
เชิงบวก 

ผลกระทบท่ีเป็นแนวทำงในกำร
น ำสู่ควำมส ำเร็จร่วมกันในภูมิภำค 
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 2. กำรท ำให้เกิดกำรท ำงำนแบบกัลยำณมิตรระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน CLUSTERS 
เดียวกัน และกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน มีกำรร่วมคิดร่วมท ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๓. ควำมเป็นโซ่ข้อกลำงของ CLUSTERS ที่เชื่อมต่อระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับ สพฐ. 
ได้ในระดับหนึ่ง 
 ๔. CLUSTERS เป็นตัวช่วย สพฐ. ในกำรระดมหรือรวบรวมข้อมูล สำรสนเทศกำรบริหำร
ในระยะเร่งด่วน และสำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดข้องบำงประกำรตำมข้อเสนอของเลขำธิกำร กพฐ. 

แนวทางในการน าไปสู่ความส า เร็จร่วมกันในส่วนภู มิภาค ของ  CLUSTERS 
(Guidelines to Success in Bringing Together the Region of CLUSTERS) 

1. กำรสร้ำงกลยุทธ์ที่ใช้ในเสริมแรงและเพ่ือแก้ปัญหำ  และกำรเสริมควำมเข้มแข็ง 
CLUSTERS ด้วยกำรก ำหนดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน กำรวำงแผน 
ขับเคลื่อนนโยบำย ติดตำม ประเมินผลในเขตพ้ืนที่ มีระเบียบข้อกฎหมำยเพื่อรองรับ 
 ๒. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนระหว่ำงส่วนภูมิภำค มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำร
บริหำรสู่ภูมิภำคก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนด
ยุ ทธศำสตร์ ก ำ รบริ ห ำ ร และจั ด กำร ใน กำ รสร้ ำ งคว ำม เข้ มแข็ ง ให้ กั บ  C LU S T E R S 
   ๓. กำรออกระเบียบรองรับกำรปฏิบัติงำนของ CLUSTERS โดยอำจออกเป็นระเบียบ 
สพฐ. หรือ กพฐ. โดยระบุบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของ CLUSTERS ให้ชัดเจน คลอบคลุม ภำรกิจ 
และไม่ขัดแย้งกำรบริหำรส่วนภูมิภำคก ำหนดกำรได้มำ กำรด ำรงวำระ และกำรพ้นวำระของประธำน 
และรองประธำน CLUSTERS และกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณให้ CLUSTERS อย่ำง
ต่อเนื่องโดยปรำกฏในแผนจัดตั้งงบประมำณอย่ำงชัดเจน 
 
กรอบนโยบายของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
 
 กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำร เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศของ
กระทรวงฯ  ก ำหนดให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รวมจ ำนวน  ๒๒๕ เขต  โดยจ ำแนกเป็น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน  ๑๘๓  เขต และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน  ๔๒ เขต  ที่บริหำรจัดกำรโดยคณะบุคคล  ซึ่งแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยขึ้นตรงต่อส่วนกลำง ส่งผลให้ขำดกำรบริหำรงำนที่สำมำรถ
เชื่อมโยงและประสำนสัมพันธ์กันในส่วนภูมิภำค ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ได้อย่ำงเข้มแข็ง ซึ่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมใน มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗  ได้
ออกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑o/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคและค ำสั่งที่  ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรในภูมิภำค   
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โครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  มีกำรจัดตั้งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน ๑๘ ภำคและจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ๗๗ จังหวัด โดยให้ยุบเลิก
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) และคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จำกกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ไปเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด (กศจ.)  ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรที่ตั้งข้ึนใหม่ 

 
การแต่งตั้งองค์คณะบุคคล 

          ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เป็น
คณะกรรมกำรบริหำรงำนระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 
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 ๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นประธำนกรรมกำร 
 ๒) รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นกรรมกำร 
 ๓) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นกรรมกำร 
 ๔) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นกรรมกำร 
 ๕) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  เป็นกรรมกำร 
 ๖) เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ   เป็นกรรมกำร 
 ๗) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในภูมิภำค มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค หรือ จังหวัด 
๒. วำงแผนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค หรือ 

จังหวัด 
๓. พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ แก่หน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค 

หรือ จังหวัด 
๔. แต่งตั้ง โอน หรือย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ปฏิบัติงำน

ต ำแหน่งต่ำง ๆ ในหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค  หรือ จังหวัด ทั้งนี้ ตำม
ประเภท หรือ ระดับต ำแหน่งที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด 

๕. สั่งให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ในหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด หยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือให้พ้น
จำกต ำแหน่ง 

๖. แตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจ ำเป็น 
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมข้อ ๗ (๗) 
๘. เชิญข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือ ผู ้ปฏิบัติงำนอื่น ในหน่วยงำนของรัฐ หรือ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องมำสอบถำมข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

โดยให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
จ ำนวน ๑๘ ภำค สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่
ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรอ ำนวยกำรส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำร กับ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                            
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คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด “กศจ.”ภำยหลังจำกกำรยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แล้ว ให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัดขึ้นใหม่  เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด” เรียกโดยย่อว่ำ “กศจ.”ประกอบด้วย 

๑. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร 
๒. ศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  เป็นรองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และผู้แทน
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  เป็นกรรมกำร 

๔. ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด  ประธำน
หอกำรค้ำจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด  เป็น
กรรมกำร 

๕. ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวน 
๒ คน เป็นกรรมกำร 

๖ . ผู้ แทนข้ำรำชกำรครู ในท้องถิ่นซึ่ งรัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ ง                            
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค  จ ำนวน ๒ คน  เป็นกรรมกำร 

๗ . กรรมกำรผู ้ทร งค ุณว ุฒ ิซึ ่ง ร ัฐมนตร ีว ่ำกำรกระทรวงศ ึกษำธ ิกำรแต ่งตั ้งจ ำก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวน ไม่
เกิน ๓ คน เป็นกรรมกำร 

๘. ศึกษำธิกำรจังหวัด  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำหรับกรุ ง เทพมหำนคร ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ท ำหน้ำที่ เป็น คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด “กศจ.”  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 
๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ ๒๑ 
มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคม อ่ืน ที่จัดกำรศึกษำ
ในรูปแบบที่หลำกหลำย ในหลำยจังหวัด 

๒. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 
๓. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำร

ด ำเนินงำน ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 

๔. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในจังหวัดต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 

๕. ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 

๖. วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดและพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณ ให้แก่
สถำนศึกษำ 

๗. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื ่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำคเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ได้
ตำมควำมจ ำเป็น 

๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ได้มอบหมำย นอกจำกนี้ กศจ.  มีอ ำนำจหน้ำที่ที่
ได้รับโอนมำจำกคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มีดังนี ้

    ๑) ก ำกับ ดูแล จัดตั้งยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ก ำหนด 

    ๒) ประสำนส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ๓) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ

นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร

เอกชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน ที่จัดกำรศึกษำใน
รูปแบบที่หลำกหลำย ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    ๕) ก ำหนด ระเบียบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หรือ ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ อย่ำงอ่ืน 



23 
 

    ๖) ก ำหนด ระเบียบที่ว่ำด้วย อ ำนำจหน้ำที่ สถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรศึกษำ  ขั้นพ้ืนฐำน 
หรือ ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 

    ๗) ก ำหนดระเบียบกำรมอบอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เทียบเท่ำ ให้ข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ หรือ หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ปฏิบัติรำชกำรแทน 

    ๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ข้ำงต้น 
    ๙) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมกฎหมำยก ำหนดหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจและ

หน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำส 

เข้ำศึกษำต่อ ระหว่ำง สถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ รวมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ปกครองของเด็กทรำบ ก่อนเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

๒. ด ำเนินกำรให้เด็กในวัยกำรศึกษำภำคบังคับ อำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดจนถึงอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบ
หกได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 

๓. พิจำรณำรำยงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ในกรณี ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร ให้เด็กได้เข้ำ
เรียนในสถำนศึกษำ เพ่ือให้เด็กได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 

๔. จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ 
สังคม กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพลภำพ หรือเด็กซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วย
รูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทั้ง กำรได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในสื่อบริกำรและควำม
ช่วยเหลือใดๆ ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือประกันโอกำส ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส ่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ควำมเห็นชอบ ประกำศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรแบ่งส่วนภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นกลุ่มงำน หรือ 
หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ที่มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำน 

กฎกระทรวง ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำ กำรเลือก
ประธำนและกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำให้ประธำน
กรรมกำร หรือ กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ ท ำให้เสื่อม
เสียต่อสถำนศึกษำหรือหย่อนควำมสำมำรถ 

กฎกระทรวง ก ำหนด จ ำนวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ ของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก ำหนดให้
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คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำให้กรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออก เพรำะมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้ำที่ หรือ 
หย่อนควำมสำมำรถ 

กฎกระทรวงว่ำด้วย สิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ ได้
ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุญำตหรือเลิกกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดย
ครอบครัว หำกเห็นว่ำ ครอบครัวไม่จัดกำรศึกษำตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

กฎกระทรวงว่ำด้วย สิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุญำตกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนที่มี
นักเรียนเกินกว่ำ ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดตั้งรวมหรือเลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. พิจำรณำอนุญำตกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ ตำมค ำร้องขอ ของบุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องคก์รวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน ที่ยื่นค ำร้องขอ 
ให้จัดตั้งสถำนศึกษำ ตอ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๒. พิจำรณำรวมสถำนศึกษำตั้งแต่ ๒ แห่ง ขึ้นไป เพ่ือใหสถำนศึกษำมีกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีแกผูเรียน ทั้งในดำนสิทธิ โอกำสและคุณภำพกำรศึกษำจัดเปนชั้น 
หรือ ชวงชั้น 

๓. พิจำรณำเลิกสถำนศึกษำเมื่อสถำนศึกษำนั้นไมมีนักเรียนที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนหรือ 
จ ำนวนนักเรียนลดลงจนไมสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรขยำยชั้นเรียนในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรขยำยชั้นเรียนระดับประถมศึกษำ 
๒. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรขยำยชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษำ เพ่ือเสนอขอควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต่อไป 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื ่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำร

บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังคณะกรรมกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้ 

๑. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงำนด้ำนวิชำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    ก) กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
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    ข) กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
    ค) กำรประสำนควำมร่วมมือ พัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
๒. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงำนด้ำนงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ก) กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั ้งงบประมำณ เพื่อเสนอต่อเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    ข) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยตรง 
    ค) กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลง งบประมำณ 
    ง) กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
    จ) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
๓. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ ในเรื่องกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
๔. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไปของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ก) กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
    ข) กำรก ำหนดแนวทำงกำรรับนักเรียนและจัดสรรโอกำสทำงกำรศึกษำ 
    ค) กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
๕. รับทรำบรำยงำนกรณีที่สถำนศึกษำ ประเภทที่ ๑ น ำเอำรำยวิชำพิเศษมำเพ่ิม หรือ 

ปรับปรุง ใช้ในหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กำรปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ศึกษำธิกำร
จังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เมื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำ รจังหวัดมีมติข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำประกำรใดแล้ว ศึกษำธิกำรจังหวัดมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำ
มติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรไปปฏิบัติ คณะกรรมกำรจึงท ำหน้ำที่ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ ของศึกษำธิกำรจังหวัด ทั้งสองฝ่ำย จึงต้องติดต่อประสำนงำนกัน
อย่ำงใกล้ชิด ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ทั้งนี้ โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันคือ ท ำให้กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” มีบทบำทหน้ำที่ช่วยเหลือ 
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด “กศจ.” เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลของ
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ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย 

๑. บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็น กศจ.  เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
๒. บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็น กศจ. จ ำนวน ๒ คน เป็นอนุกรรมกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่ง กศจ.  แต่งตั้ง 

จ ำนวน ๒ คน  เป็นอนุกรรมกำร 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกิน ๓ คน  เป็นอนุกรรมกำร 
๕. ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
๑. ส านักงานศึกษาธิการภาค : ให้ยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรจัดตั้ง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑ – ๑๓ และให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจ ำนวน ๑๘ ภำค  
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ 
ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรอ ำนวยกำรส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำร กับ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยมี
ศึกษำธิกำรภำคเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีรองศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนไม่เกิน ๑ คน 
ช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรภำค  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรภำค และรอง
ศึกษำธิกำรภำค จำกข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำรตำมที่ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอในกำร
ปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

    ๑) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ  นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง กำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมศักยภำพ โอกำสของบุคคลและชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที ่

    ๒) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนวิชำกำรกำรวิจัยและพัฒนำ 
    ๓) ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

    ๔) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชน
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เป็นหลัก รวมถึง กำรปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    โดยมีศึกษำธิกำรภำคเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง  ใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีรองศึกษำธิกำรภำค 
จ ำนวนไม่เกิน ๑ คน ช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรภำค โดยให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง
ศึกษำธิกำรภำค และรองศึกษำธิกำรภำคจำกข้ำรำชกำร ในกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมที่ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เสนอ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด : ในแต่ละจังหวัดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

    ๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดมอบหมำย 

    ๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด
และสั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้ง จัดท ำกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วน
รำชกำรหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 

    ๓) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย รวมทั้ง
ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำรและประสำนงำนต่ำงๆ ในระดับ
จังหวัด ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค โดยอำจให้มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด
จ ำนวนไม่เกิน ๑ คน เพ่ือช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดและรองศึกษำธิกำรจังหวัดจำกข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำรในแต่ละจังหวัด 
 กรอบนโยบำยของกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  (Driven Policy 

Framework of Education reform in the Region) ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรมีเหตุผลและควำม
จ ำเป็น ๔ ประกำรที่ท ำให้หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ใช้มำตรำ ๔๔ ในกำรออก 
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ 
๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
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 การบูรณาการงานระดับพื้นที่ 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรแบบเดิมในส่วนภูมิภำคนั้น พบว่ำ 
มีปัญหำเรื่องกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนของระดับพ้ืนที่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียนในระดับต่ำง 
ๆ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน ภำยในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม่มีควำมเชื่อมโยง อีกทั้ง
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร (กทม.) และ
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) ไม่มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงกำรบริหำรจัดกำรโดยสิ้นเชิง 
เนื่องจำกต่ำงหน่วยงำน และต่ำงกำรบริหำรจัดกำร แม้ว่ำทุกหน่วยงำนจะได้รับแนวทำงและนโยบำย
จำกกระทรวงศึกษำธิกำรเหมือนกัน แต่เมื่อถึงเวลำด ำเนินกำร จะไม่มีควำมเชื่ อมโยงซึ่งกันและกัน 
ตัวอย่ำงเช่น ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของจังหวัดหนึ่ง อำจจะมีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจ ำนวนมำก ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกัน โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำคแบบใหม่ตำมค ำสั่ง คสช. จะ
มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยมี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน และมีผู้บริหำรองค์กรหลักเป็นกรรมกำร ซึ่งจะท ำ
หน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  ด้วยกำรบริหำรจัดกำรตรงไปที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
(ศธภ.) ที่ ๑ - ๑๘ กล่ำวคือ จะท ำกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน ๑๘ คน และจะมีส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด (ศธจ.)  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร รวม ๗๗ จังหวัด ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
เพ่ือดูแลกำรศึกษำทุกระบบ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำปฐมวัย สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำเอกชน เป็นต้น  รวมทั้ง
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  และโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) ท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ในกำรบริหำรงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ได้อย่ำงเป็นเอกภำพ ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร
จัดกำรและกำรบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่ 

ช่วงสายงานการบังคับบัญชากว้าง 
กำรปรับโครงสร้ำง คือ กำรที่มีช่วงสำยงำนกำรบังคับบัญชำกว้ำง กล่ำวคือ เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องก ำกับดูแลผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งหมด 

ช่วงสายงานการ
บังคับบัญชา

กว้าง 

ความคล่องตัว
ในการ

บริหารงาน
บุคคล 

เพิ่มความเป็น
เอกภาพในการ

บริหารจัด
การศึกษา 

การบูรณาการ
งานระดับพื้นที่ 
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๒๒๕ คน เทียบอัตรำส่วน ๑ : ๒๒๕  ส ำหรับเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีภำระงำนเพ่ิม
มำกขึ้น จำกกำรดูแลสถำนศึกษำอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชนรวมกันถึง ๘๘๖ แห่ง ซึ่งโครงสร้ำงใหม่
จะท ำให้สัดส่วน ในกำรก ำกับดูแลน้อยลง  ด้วยกำรที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จะก ำกับ
ดูแลส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๘ แห่ง  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคทั้ง ๑๘ แห่ง จะก ำกับดูแล
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ๗๗ จังหวัด ซึ่งจะต่ำงจำกแบบเดิมที่ต้องก ำกับดูแลหน่วยงำนและ
บุคลำกรในสังกัดเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กำรก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง 

เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
จำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงแบบเดิม พบว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 
ต่ำงด ำเนินกำรแบบไม่บูรณำกำรซึ่งกันและกัน  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท ำ
หน้ำที่ดูแลศึกษำนิเทศก์ และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.)  ส ำนักงำน ก.ค.ศ.จะก ำกับ
ดูแล อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ดูแลเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล  โครงสร้ำงแบบใหม่
ยุบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำให้ขำดเอกภำพ 

ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล 
ที่ผ่ำนมำกระทรวงศึกษำธิกำรประสบปัญหำเรื่องควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนบุคคลที่

ส ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่ กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครู หรือกำรย้ำยครูระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรสรร
หำและบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย กำรคัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ปัญหำ
ดังกล่ำวกำรด ำเนินกำรโดยโครงสร้ำงแบบเดิมต้องใช้ระยะเวลำและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรที่ยุ่งยำก 
ท ำให้ต้องเสียเวลำในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงล่ำช้ำ ไม่ทันต่อเวลำ 

กำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผู้มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จะต้องพยำยำมและมีควำมเข้ำใจ กำรแก้ปัญหำ พัฒนำ  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 ภารกิจและเป้าหมายหลัก (Mission and Major Goals)  

 ขั้นตอนแรกของกระบวนกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ก็คือก ำหนดภำรกิจและเป้ำหมำยหลัก
ขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้ได้รู้ได้เห็นขอบเขตของยุทธศำสตร์ที่องค์กรสร้ำงขึ้น ภำรกิจเริ่มต้นที่ท ำไม
องค์กรจึงตั้งขึ้นมำและควรท ำอะไร เป้ำหมำยหลักระบุสิ่งที่หวังจะท ำให้ส ำเร็จ ในระยะกลำงระยะยำว 
ส่วนมำกจะใช้เป้ำหมำยมำกมำยเรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ (Hierarchy of goals)งำนที่ส ำคัญถูก

ภารกิจ 
และเป้าหมายหลัก 

Mission  

and Major Goals 

 

-กำรป้อนกลับของข่ำวสำร 
Feedback Loop 

 

-กำรวิเครำะห์ภำยนอก  
External Analysis 

-กำรวิเครำะห์ภำยใน  
Internal Analysis 

-กำร SWOT และกำรเลือก
ยุทธศำสตร์  

SWOT and Strategic Choice 

-กำรประยุกต์ใช้ยุทธศำสตร์  
Strategic Implementation 

 
 
 
 
 



30 
 

จัดวำงไปใกล้จุดสุดยอดของล ำดับควำมส ำคัญเป้ำหมำย“ชั้นสอง” (Secondary goals) คือ
วัตถุประสงค์ต่ำงๆที่องค์กรเห็นว่ำจ ำเป็นและต้องมี หำกจะให้บรรลุถึงงำนส ำคัญ 
 ๑. การวิเคราะห์ภายนอก (External Analysis) องค์ประกอบอีกอย่ำงหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรยุทธศำสตร์ก็คือ กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมกำรด ำเนินงำนซึ่งอยู่นอกองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะระบุโอกำสและภัยในสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร อำจพิจำรณำได้
เป็น 3 อย่ำงคือ 
                ๑) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมที่เกิดกับกำรปฏิบัติงำนต้องมีกำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำร
แข่งขันท่ีองค์กรปฏิบัติอยู่รวมถึงต ำแหน่งของกำรแข่นขัน 
                ๒) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมระดับชำติต้องมีกำรประเมินว่ำสิ่งแวดล้อมระดับชำติที่
องค์กรปฏิบัติกำรอยู่นั้นอ ำนวยควำมสะดวกให้องค์กรเกิดมีควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันในตลำด
เพียงใด ถ้ำไม่เป็นไปดังคำดหวังต้องพิจำรณำย้ำยปฏิบัติกำรส่วนส ำคัญๆแหล่งอ่ืนที่อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรสร้ำงข้อได้เปรียบ 
     ๓) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมมหำภำค ประกอบด้วย กำรตรวจสอบอิทธิพลของเศรษฐกิจ
มหำภำค ปัจจัยทำงสังคม รัฐบำลกฎหมำยระดับชำติและเทคโนโลยีที่จะมำกระทบต่อองค์กร 
 ๒. การวิเคราะห์ภายใน (Internal Analysis) ปฏิบัติกำรในรูปแบบนี้ท ำให้ก ำหนดได้ถึง
จุดที่แข็งแกร่งหรือจุดเด่น (Strengths) และจุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weakness) ขององค์กรในเรื่องนี้มี
มำกมำยเช่น กำรที่องค์กรมีทรัพยำกรปริมำณมำกและคุณภำพสูงถือเป็นข้อได้เปรียบในเชิงกำร
แข่งขัน จำกนั้น จะดูว่ำองค์กรจะหำข้อได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันอย่ำงไรพิจำรณำเรื่องบทบำท
ควำมสำมำรถที่โดดเด่นเป็นพิเศษทรัพยำกรและควำมสำมำรถต่ำงๆในกำรสร้ำงข้อได้เปรียบ 
 ๓. การ SWOT และการเลือกยุทธศาสตร์ (SWOT and Strategic Choice) เป็น
องค์ประกอบต่อไปที่ใช้ในกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ต่ำงๆที่เป็นทำงเลือก โดยพิจำรณำที่จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำสและภัยจำกภำยนอกกำรเปรียบเทียบจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส 
(Opportunities) และภัย (Threats) นั้น โดยปกติเรียกว่ำ กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis จุด
ศูนย์กลำงควำมมุ่งหมำยของกำรวิเครำะห์ SWOT ก็คือ กำรระบุยุทธศำสตร์ต่ำงๆว่ำ มีแนวทำง
เหมำะสม มีควำมเหมำะเจำะพอดีกันและกำรเหมำะสมกันของทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของ
องค์กรในกำรปฏิบัติตอบต่ออุปสงค์ของสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรด ำเนินกำรอยู่ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง ก็คือควำม
มุ่งหมำยของยุทธศำสตร์ต่ำงๆที่เป็นทำงเลือกอันเกิดจำกกำรวิเครำะห์ จะต้องสร้ำงมำจำกจุดแข็งของ
องค์กรเพื่อที่จะแสวงหำจำกโอกำสท ำกำรต้ำนภัยต่ำงๆแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้น 
 ๔. การประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เมื่อได้เลือกยุทธศำสตร์ไว้
เพ่ือใช้ให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กรแล้ว จะต้องมีกำรน ำเอำยุทธศำสตร์ดังกล่ำวไปปฏิบัติ แบ่งเป็น
องค์ประกอบหลัก ๔ ประกำร ดังนี้ 
     ๑) ประกำรที่ ๑ ออกแบบโครงสร้ำงขององค์กร กำรประยุกต์ใช้ยุทธศำสตร์ต้องมีกำร
จัดสรรบทบำทและควำมรับผิดชอบในด้ำนต่ำงๆของยุทธศำสตร์แก่ผู้บริหำรและหน่วยงำนต่ำงๆใน
องค์กร อำจกล่ำวได้ว่ำใช้ยุทธศำสตร์ท ำได้ โดยผ่ำนกำรใช้โครงสร้ำง 
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     ๒) ประกำรที่ ๒ กำรออกแบบระบบกำรควบคุม นอกจำกกำรเลือกโครงสร้ำงองค์กร
ต้องสร้ำงระบบควบคุมองค์กรที่เหมำะสมขึ้น จะต้องท ำกำรตัดสินใจว่ำ จะประเมินกำรปฏิบัติงำนและ
ควบคุมปฏิกิริยำของหน่วยย่อยๆในองค์กรให้ดีที่สุด ได้อย่ำงไร 
     ๓) ประกำรที่ ๓ กำรจัดชุดยุทธศำสตร์โครงสร้ำงและกำรควบคุม ถ้ำองค์กรหวังใน
ควำมส ำเร็จก็ต้องให้บรรลุถึงควำมสอดคล้องต้องกัน ระหว่ำง ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงและกำรควบคุม
เนื่องจำกยุทธศำสตร์และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆท ำให้องค์กร มีอุปสงค์แตกต่ำงกัน 
     ๔) ประกำรที่ ๔ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศำสตร์ โลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กรต้องพยำยำมจัดกำรให้พอเหมำะต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทำงกำรแข่งขันเนื่องจำก
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกที่ องค์กรต้องกำรควำมส ำเร็จระยะยำว คือ องค์กรสำมำรถปรับแต่ง
ยุทธศำสตร์และโครงสร้ำงให้เข้ำกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจำรณำถึง กระบวนกำรบริหำรจัดกำร
เปลี่ยนแปลงและยุทธวิธีเชิงยุทธศำสตร์ 
 ๕. การป้อนกลับของข่าวสาร (The feedback Loop) กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เป็น
กระบวนกำรที่ต้องท ำติดต่อกันอยู่เรื่อยๆโดยตลอด (Ongoing Process) ทันทีที่มีกำรประยุกต์ใช้
ยุทธศำสตร์  กำรบริหำรยุทธศำสตร์จะต้องมีกำ รตรวจสอบเพ่ือก ำหนดว่ำ “เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์” บรรลุผลส ำเร็จไปแค่ไหน ข่ำวสำรนี้จะผ่ำนกลับไปสู่ระดับองค์กร โดยผ่ำนระบบกำร
ป้อนกลับของข่ำวสำร จะถูกป้อนเข้ำไปในกำรสร้ำงและกำรประยุกต์ใช้ยุทธศำสตร์ในรอบสอง ซึ่งเป็น
รอบถัดไปที่ท ำหน้ำที่ยืนยันอีกครั้ง ถึงควำมถูกต้องของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ที่ใช้อยู่ ว่ำถูกต้องหรือไม่ 
 หลักกำรส ำคัญที่ให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยง มีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรงำน ได้แก่   
 ๑. ความเป็นธรรมในสภาพการงาน : สร้ำงควำมเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร เริ่มตั้งแต่กำร
เข้ำสู่องค์กร กำรอยู่ร่วมในองค์กร กำรพ้นจำกองค์กร ต้องรู้จักกำรใช้ระบบคุณธรรม (Merit 

Systems) หรือกำรใช้ระบบควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นหลักในกำรท ำงำน ทั้งนี้ก็จะท ำให้เกิดควำมเป็น
ธรรมในกำรท ำงำนแก่บุคลำกร 
 ๒. สภาพการท างานที่ดี : มีกำรจัดสภำพกำรท ำงำน (Working Condition) ให้เหมำะสม
กับต ำแหน่งหน้ำที่ ทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและภำพนอก มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมำะสม 
เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงำน มีพ้ืนที่หรือบริเวณที่จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงปลอดภัยและสมควรกับ
ต ำแหน่ง 
 ๓. ให้ความส าคัญแก่บุคลากร : จำกกำรเห็นคุณค่ำและให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกรในทุกๆ 
ต ำแหน่ง ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักร จะต้องมีอุปกรณ์ทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่บรรจุอยู่ภำยใน
เครื่องจักรนั้น ถ้ำอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสื่อมสภำพหรือหลุดหำยไป เครื่องจักรนั้นก็จะท ำงำนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพหรืออำจจะท ำงำนต่อไปไม่ได้ ดังนั้น กำรให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกรทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหำรจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ เพรำะกำรให้ควำมส ำคัญแก่บุคลำกร จะท ำให้บุคลำกรเกิดควำม
ภำคภูมิใจในงำนและตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
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 ๔. ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม : กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนจัดกำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ผู้บริหำรและบุคลำกรต้องมีควำม
เข้ำใจและมีควำมสัมพันธ์กันด้วยดี  
 ๕. ยอมรับและเชื่อม่ันในความสามารถบุคลากร : กำรยอมรับและเชื่อมั่นในควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพรำะกว่ำที่องค์กรจะได้บุคลำกรเข้ำมำสู่ต ำแหน่ง จะต้องผ่ำนขั้นตอนใน
กำรสรรหำ (Recruitment) กำรคัดเลือก (Selection) และขั้นตอนต่ำงๆ อีกมำก จนถึงขั้นตอนกำร
รับเข้ำสู่องค์กร ดังนั้น จึงต้องให้กำรยอมรับและมีควำมเชื่อมั่นในควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่
องค์กรรับเข้ำมำท ำงำนในต ำแหน่งนั้น ๆ 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพฐ.  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

๑. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้
สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

๒. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๓. ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้บริหำรในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๔. พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทรณ์ และกำร
ร้องทุกข์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำร กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๖. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๗. จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๘. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

๙. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ไม่อยู่ใน
อ ำนำจและหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำนกำรศึกษำ 

๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎหมำยอื่น หรือตำมที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมำย 
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แนวคิดการจัดองค์กร 
 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรพลเรือนของไทยมีรำกฐำนมำจำกแนวคิดกำร
บริหำรงำนบุคคล (Personnel Management) และกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ (Public 

Personnel Management) สู่แนวคิดใหม่ คือ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Human Resources Management) และพัฒนำสู่กำรบริหำรทุนมนุษย์ (Human Capital 

Management) พัฒนำกำรของแนวคิดและกำรปฏิบัติงำน เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องด้วยเหตุผลกำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กระแสแนวคิดกำร
บริหำรจัดกำรและสภำพแวดล้อมภำยใน เช่น นโยบำยของรัฐบำล ปัญหำในระบบรำชกำร ปัญหำกำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกรในหน่วยงำน ซึ่งระบบรำชกำรเป็นรูปแบบโครงสร้ำงขององค์กรขนำดใหญ่ที่
สำมำรถน ำไปใช้เป็นวิธีกำรจัดองค์กรและกำรบริหำร มีองค์ประกอบ ๗ ประกำร ดังนี้ ๑) หลักล ำดับ
ขั้น (Hierarchy) ๒) หลักควำมส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบ (Responsibility) ๓) หลักแห่งควำม
สมเหตุสมผล (Rationality) ๔) หลักกำรมุ่งสู่ผลส ำเร็จ (Achievement Orientation) ๕) หลักกำร
ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงหรือกำรมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน (Specialization) ๖) หลักระเบียบวินัย 
(Discipline)  ๗) ควำมเป็นวิชำชีพ (Professionalization)   

แนวคิดการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) 

กำรจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) คือ โครงสร้ำงองค์กรที่บุคลำกรใน
องค์กรต้องขึ้นตรงต่อสำยกำรบังคับบัญชำสองสำย โดยสำยกำรบังคับบัญชำหนึ่งจะเป็นสำยกำร 
บังคับบัญชำตำมหน้ำที่ (functional) และสำยที่สองจะขึ้นตรงกับลักษณะของกลุ่มกำรปฏิบัติงำน 
(Relational) เป็นกำรน ำบุคลำกรมำท ำงำนทีข่ึ้นกับผู้จัดกำรโครงกำรที่ตนช่วยงำนหรือสังกัดอยู่ ด้วย 

๑. โครงสร้าง (Structure)  
    คือ แผนผังแสดงต ำแหน่งงำน หน้ำที่งำนต่ำงๆ และเส้นโยงควำมสัมพันธ์ของงำนต่ำงๆ

เหล่ำนั้น โครงสร้ำงจะครอบคลุมแนวทำงและกลไกในกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรและ
ระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กำรจัดวำงต ำแหน่งงำน และกลุ่มของต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรซึ่ง
โครงสร้ำงจะแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ของงำนที่จะมีต่อกัน รูปแบบปฏิสัมพันธ์และกำรจัดสรรหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในองค์กร 
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๒. ประโยชน์และความส าคัญของการจัดโครงสร้างองค์กร 
    ๒.๑ ท ำให้ทรำบถึงชนิด ประเภท ของเขตและลักษณะของงำน  
    ๒.๒ ท ำให้ทรำบถึงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรไหลของข้อมูลรวมทั้งต ำแหน่งที่ต้อง

รับผิดชอบและตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน 
    ๒.๓ ช่วยในกำรประสำนกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรท ำงำนงำนทั้งในระดับบุคคล ระหว่ำง

ทีมงำน แผนก และฝ่ำยงำนต่ำงๆ 
    ๒.๔ ช่วยสนับสนุนกำรสร้ำงข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันขององค์กร 
    ๒.๕ เป็นกลไกรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ให้บังเกิดผลได้ 
๓. องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบโครงสร้าง 
    ๓.๑ กำรแบ่งงำนตำมควำมถนัด (Division of Work) เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร

แบ่งงำนและผลผลิตที่เกิดขึ้น 

 
    ๓.๒ กำรจัดแผนกงำน (Depart mentation) เป็นเรื่องของกำรจัดกลุ่มงำนที่ได้แบ่งแยก

ออกไปนั้น ให้เป็นหมวดหมู่ที่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรหรือดูแลได้อย่ำงเหมำะสม โดยใช้หลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ในกำรจัดหมวดหมู่ที่เหมำะสม 
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    ๓.๓ สำยกำรบังคับบัญชำ (Chain of Command) เป็นเส้นโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ต ำแหน่งงำนต่ำงๆ ให้ทรำบว่ำใครเป็นผู้บังคับบัญชำ และใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำตำมสำยงำน 

 
    ๓.๔ ขนำดของกำรควบคุม (Span of Control) เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนของผู้อยู่ใต้กำร

บังคับบัญชำ ภำยใต้กำรควบคุมบังคับบัญชำของหัวหน้ำคนหนึ่งๆ ให้เหมำะสม ซึ่งกำรก ำหนดขนำด
ของกำรควบคุมให้กว้ำง จะท ำให้ระดับชั้นของกำรบังคับบัญชำลดลง เป็นโครงสร้ำงแบบแบน (Flat 

Structure) ข้อดีของโครงสร้ำงแบบนี้คือ เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำน กำร
ติดต่อสื่อสำรรวดเร็ว  

 
    ๓.๕ กำรรวมอ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจ (Centralize and Decentralize) โดย

ผู้บริหำรควรมีกำรออกแบบกำรรวมอ ำนำจ และกำรกระจำยอ ำนำจให้เหมำะสม ในองค์กรขนำดใหญ่
มีขอบเขตปริมำณงำนมำก และมีควำมหลำกหลำย (Diversity) มักจะมีกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญๆ 
อยู่เสมอ เช่นกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จึงควรรวมอ ำนำจไว้ที่ผู้บริหำรระดับสูง ในขณะเดียวกันก็ควร
กระจำยอ ำนำจให้กับระดับผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถบริหำรงำนและตัดสินใจได้อย่ำง เหมำะสมและ
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แก้ปัญหำได้ทันกับสถำนกำรณ์มำกข้ึน ในปัจจุบันแนวโน้มมุ่งสู่กำรกระจำยอ ำนำจมำกขึ้นในลักษณะที่
เรียกว่ำเป็นกำรให้อ ำนำจ (Empowerment) แก่บุคลำกร 

                
    ๓.๖ กำรประสำนกิจกรรม (Integration) เป็นกำรประสำนงำนในแผนกและกลุ่มต่ำงๆ 

เพ่ือให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร ซึ่งมีกลไกที่ช่วยให้เกิดกำรประสำนงำน ได้แก่ กฎระเบียบ 
มำตรฐำนกำรท ำงำน และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สำยกำรบังคับบัญชำ แผนงำน (Plans) กำรก ำหนด
ผู้ท ำหน้ำที่ประสำนงำน (Liaison Roles) คณะท ำงำน (Task Forces) ทีมงำน (Teams) กำรจัดตั้ง
แผนงำนท ำกิจกรรมกำรประสำนงำน (Integrating Departments) กำรจัดโครงสร้ำงแบบเมทริก 
(Matrix Structure) 

            
    ๓.๗ ควำมเป็นทำงกำร (Formalization) เป็นแนวคิดที่จะใช้เพ่ือควบคุมพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นในกำรท ำงำน ซึ่งอำจจะใช้กลไกต่ำงๆ เช่น กำรแบ่งงำนให้ชัดเจน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนและ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ เพ่ือให้พนักงำนมีแนวทำงกำรในกำรปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน องค์กรที่ก่อตั้งมำ
ยำวนำนมักมีควำมเป็นทำงกำรสูง เพรำะงำนที่ท ำมำนำนเป็นงำนประจ ำ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำองค์กรมี
ควำมเป็นทำงกำรสูงมำกเกินไป กำรท ำงำนอำจไม่คล่องตัว บุคลำกรอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและกำรแข่งขันลดลง 
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๔. โครงสร้างแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) 

    โครงสร้ำงแบบนี้พบในกิจกำรขนำดใหญ่ที่มีงำนซับซ้อน โดยเกิดขึ้นเนื่องจำกต้องกำร
ประสำนควำมสนใจในงำนสองด้ำนพร้อมๆ กันต้องกำรแบ่งปันกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในแผนกงำน
ต่ำงๆ ไปตำมโครงกำรต่ำงๆ เนื่องจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกมีข้อมูลที่ต้องติดตำม วิเครำะห์ และ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้มำก จึงต้องกำรท ำงำนร่วมกันในหลำยๆ ฝ่ำยในกำรบริหำรงำนแบบนี้ให้ส ำเร็จ
นั้น ผู้บริหำรจะต้องสร้ำงระบบต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำรท ำงำนเช่น รำงวัลในกำรเลื่อนขั้นต ำแหน่ง สร้ำง
วัฒนธรรมและบรรยำกำศของควำมไว้วำงใจกัน มีส่วนร่วมกัน สร้ำงพฤติกรรม กำรท ำงำน เช่น กำร
รำยงำนผู้บังคับบัญชำทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อดีของโครงสร้ำงแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) เช่น ลดอุปสรรคกำรสนใจเฉพำะ
หน้ำที่งำน โดยเพิ่มควำมสนใจส่วนรวมทั้งโครงกำร สมำชิกจะมีกำรสื่อสำรและเรียนรู้งำนระหว่ำงกัน
ทรัพยำกรได้ถูกใช้อย่ำงคุ้มค่ำ บุคลำกรมีโอกำสก้ำวหน้ำสูงขึ้นเนื่องจำกสำมำรถเติบโตได้ 

 

Project Manager 1 

Project Manager 2 

Project Manager 3 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่าย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน 
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แนวคิดการจัดการองค์กรแบบ อัล กอร์ (Al Gore)  
แนวคิดกำรประดิษฐ์คิดค้นรำชกำรระบบใหม่ (Reinventing government) เป็นแนวคิดที่

ได้รับควำมสนใจ อย่ำงกว้ำงขวำง ประเทศสหรัฐอเมริกำภำยใต้กำรน ำของรองประธำนำธิบดี อัล กอร์ 
(Al Gore) ได้น ำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิรูประบบรำชกำรของสหรัฐอเมริกำ สำระส ำคัญ
ของแนวคิดนี้ ประกอบไปด้วย  

๑. กำรเป็นผู้ก ำกับดูแลมำกกว่ำกำรเป็นผู้ปฏิบัติ (Catalyric Government: Steering 

rather than Rowing) คือ ภำครัฐควรท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมำกกว่ำกำรเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง 
ทั้งนี้โดยกำรเปลี่ยนแปลง โครงสร้ำงองค์กำรให้มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐท ำ
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติให้น้อยที่สุด และเปิดโอกำสให้ภำคส่วนเครือข่ำยเข้ำมำมีบทบำทในฐำนะผู้ปฏิบัติ
ให้มำกขึ้น  

๒. กำรให้อ ำนำจแก่ชุมชนมีบทบำทในกำรดูแลตนเอง (Community – owned 

Government: Empowering rather than Serving) ภำครัฐไม่ควรเข้ำไปรับผิดชอบกิจกรรมของ
เครือข่ำยทั้งหมด แต่เปิดโอกำสให้ชุมชนเป็นผู้ร่วม รับผิดชอบตนเอง เพรำะเครือข่ำยเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ปัญหำ และเข้ำใจปัญหำได้ดีกว่ำ จึงสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ตรงประเด็น และรวดเร็ว  

๓. สร้ำงระบบกำรแข่งขัน (Competitive government: Injection Competitive into 

Service Delivery) โดยลดกำรผูกขำดกำรให้บริกำรของภำครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรให้บริกำรที่ไร้
ประสิทธิภำพ ซึ่งรัฐจะต้องเป็นผู้ก ำหนด โครงสร้ำงของกำรแข่งขัน และกำรจัดระเบียบตลำดเพ่ือ
ควำมเสมอภำค ตลอดจนป้องกันกำรผูกขำดจำกภำคเอกชน  

๔. กำรเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ (Mission – driven Government: Transforming rule 

- Driven Organizations) เพ่ือก่อให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยกำรเปลี่ยนแปลงระบบ
งบประมำณให้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ขึ้นอยู่กับผลงำนเป็นส ำคัญ กำรสร้ำงองค์กรต้องมีวัตถุประสงค์ ชัดเจนในกำรตอบสนองภำรกิจ โดยใช้
งบประมำณเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำน  

๕. กำรจัดสรรงบประมำณโดยมุ่งเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำย (Results – oriented 

Government: Funding Outcomes, not Inputs) โดยวัดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแต่
ละภำรกิจ และให้รำงวัลกรณีที่กำรท ำงำน บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล หัวใจส ำคัญคือกำรบริหำรโดยใช้กำรวิเครำะห์ผล กำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับ
งบประมำณท่ีใช้ไปว่ำมีควำมคุ้มค่ำตำมที่ก ำหนดไว้เพียงใด สมควรจะด ำเนินกำรต่อไป หรือไม่ 

๖. กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (Customer Driven Government: 

Meeting the Needs of the Customer, not the Bureaucracy) โดยกำรให้ควำมใกล้ชิดกับกลุ่ม
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ผู้รับบริกำร เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำร อย่ำงแท้จริง และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเลือกใช้
บริกำรกับหน่วยงำนที่ตนเองพอใจ องค์กรรำชกำรจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร และต้องตระหนักเสมอว่ำตนเป็นผู้ให้บริกำร  

๗. กำรจัดหำทรัพยำกรให้มำกกว่ำกำรใช้ (Enterprising Government: Earning rather 

than Spending) ข้ำรำชกำรควรเปลี่ยนทัศนคติจำกกำรมุ่งใช้ทรัพยำกรหรืองบประมำณของรัฐให้
มำกที่สุด มำเป็นกำรจัดหำทรัพยำกร ให้มำกกว่ำกำรใช้ทรัพยำกร กล่ำวคือ กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่
มีผลตอบแทนควรค ำนึงถึงควำมคุ้มทุน เพ่ือจะได้น ำ ผลตอบแทนไปขยำยกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
ให้มีประสิทธิภำพและกว้ำงขวำงข้ึน  

๘ . มุ่งเน้นกำรป้องกัน มำกกว่ ำกำรแก้ไขปัญหำ (Anticipatory Government: 

Prevention rather than Cure) กำรบริหำรควรมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือตรวจสอบว่ำมี
โอกำสที่จะเกิดปัญหำอะไรบ้ำง จะได้เตรียมกำรป้องกันปัญหำดังกล่ำวขึ้น ซึ่งจะประหยัดกว่ำกำร
แก้ไขปัญหำและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งบประมำณ ควรมุ่งเน้นถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยำวเป็น
ส ำคัญ  

๙. กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralized Government: From Hierarchy to 

Participation and Teamwork) โดยปกติระบบรำชกำร จะมีสำยกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
(Hierarchy) ดังนั้น กำรกระจำยอ ำนำจ จะช่วยให้ลดทอนสำยกำรบังคับบัญชำให้สั้นลง และเปิด
โอกำสให้ข้ำรำชกำรระดับล่ำงมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะ กำรกระจำยอ ำนำจจำกรัฐบำล
กลำงไปสู่รัฐบำลท้องถ่ิน จะท ำให้ประชำชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบท้องถิ่นของตนมำกยิ่งขึ้น  

๑o. เปลี่ยนกำรบริหำรแบบผูกขำดเข้ำสู่กำรแข่งขันในระบบตลำด (Market – oriented 

Government: Leveraging Change Through the Market) ปกติกำรบริหำรของภำครัฐมี
ลักษณะของกำรผูกขำด ท ำให้กำรบริกำรไร้ประสิทธิภำพ เพรำะไม่มีทำงเลือก ดังนั้นรัฐจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนโดยเลิกกำรผูกขำด และใช้ระบบกำรแข่งขัน ทำงกำรตลำดแทน ภำครัฐควรมีหน้ำที่ในกำร
ควบคุมและก ำกับ มิให้เกิดกำรผูกขำดในภำคเอกชน หรือมิให้เอกชนเอำรัด เอำเปรียบผู้รับบริกำร 
ภำครัฐต้องพยำยำมให้อ ำนำจเครือข่ำยในกำรก ำหนดกลไกกำรตลำด 
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นโยบายการปฏิรูปการศึกษา (Policy Education Reform)  

 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา (Policy Education Reform) ของการขับเคลื่อนในส่วน

ภูมิภาค ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ความต้องการของทุกภาคส่วน  ทิศทางพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ เป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในระบบการศึกษา ที่มุ่งให้การบริหารและการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ และการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กอปร ประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน รวมถึง ภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น  ตลอดจน ให้ความส าคัญ
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับความต้องการ
ของสังคม  

 

๑. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
     การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้ 

   ๑) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ ให้มากที่สุด  

แนวนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี 

นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ตอนที่ ๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและโครงสร้าง  

รูปแบบการบริหารงานบุคคล (CLUSTERS) สู่การปฏิบัติ  
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   ๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
   ๓) ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
   ๔) เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
   ๕) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้ 

   ๖) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง มีความสุข 
   ๗) ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับ เด็ก 
   ๘) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
   ๙) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง 
   ๑o) การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

๒. แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

    ๑) การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 
       ๑.๑) ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ ให้ชัดเจน 
       ๑.๒) ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงาน

หลัก งานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 
       ๑.๓) ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงาน
ของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 

       ๑.๔) มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากข้ึน 

    ๒) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
        การค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไข

ปัญหา ที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่
สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

    ๓) การแผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
        ๓.๑) มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ

โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
        ๓.๒) โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้
การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผลและความส าคัญของโครงการให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

        ๓.๓) การส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 
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        ๓.๔) การส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
และสถาบันหลักของชาติ 

    ๔) การงบประมาณ        
         ๔.๑) งบลงทุน : การเตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมของปีงบประมาณ การใช้
งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการกระจายงบประมาณใน
พ้ืนที ่

        ๔.๒) งบกลาง : การเสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น และให้
เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ ใช้ งบประมาณในการ
ด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วย
การปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง งานบางโครงการที่
ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

    ๕) การเน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
        ๕.๑) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามา

ช่วยปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ สร้างความ
เขา้ใจภายในองค์กรให้มากข้ึน และให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอด
ค าสั่งไปยัง หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ง ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ 

        ๕.๒) ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ เช่น เสมาสนเทศ เป็นการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน  และประชา
สนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร จากการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 

     ๖) การอ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
         กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร  
การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย 
เป็นต้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการ
ซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

          ๖.๑) การมีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
          ๖.๒) การมีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
          ๖.๓) การส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
          ๖.๔) การให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับขั้นอย่างรวดเร็ว 
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     ๗) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
          การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัด

การศึกษา ให้ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างาน
ระหว่างก าลังศึกษา และการรับเข้าท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

     ๘) การให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละ
ส่วนราชการ 

          การให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้
ครบถ้วน และการก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้   ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้
ชัดเจน และการก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 

      ๙) โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
           ๙.๑) การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
           ๙.๒) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

กับหน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
    ๑o) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
           การให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา 

ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 

     ๑๑) การให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง 
มีประสิทธิภาพ 

           การให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และการจัดให้มี CEO เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ ความ
สนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

     ๑๒) การให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
            การส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ

เทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     ๑๓) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
           ๑๓.๑) การให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย 

เหมาะสม และการดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ 

           ๑๓.๒) การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผน
รักษาความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพ
ปัญหาและภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
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     ๑๔) การให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
            การน้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน

ของคร ูและการลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 

      ๑๕) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
            การให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและ

ภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ 
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์และทักษะชีวิต 

      ๑๖) การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            การให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

      ๑๗) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
            การให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น 
ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับ
พ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสม 

๓. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๑) การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
        ๑.๑) การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจก

ลูกสะกดค า ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 
        ๑.๒) การก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๒ ขึ้นไป

ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
     ๒) การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
         การมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน และการเด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูล

และติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษานอกโรงเรียน มีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ 

         ๒.๓) การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
               การลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และ

ไม่มีกิจกรรม เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ และการให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข และการให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่าง
เดียวเพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 

    ๓) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่าง
จริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล เป็นโรงเรียนต้นทาง ที่มีคุณภาพ 
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    ๔) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จากการใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLIT) 

    ๕) การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน โดยการให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุม
คุณภาพการศึกษากับภาระงานของครู ที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจน ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร และ
การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม รวมทั้งจัดรถโมบายเคลื่อนที่ จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู 
หรือ น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
     ๖) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
          ๖.๑) นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต : การห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือ
เรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล (๑) 
ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  (๒) ท าการตรวจสอบ
ช่องว่างท่ีท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข  (๓) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ 
มาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก และด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริต
ในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละ 
ละเลย ให้เกิดการกระท าผิด 
           ๖.๒) นโยบายด้านสวัสดิการ : การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพครู ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรื่องหนี้สินของครู 
ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ 
สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
            ๖.๓) นโยบายด้านการจัดการขยะ : การให้สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากขึ้น และให้
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตส านึกแก่
ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
            ๖.๔) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ : การให้มีการจัดระบบการ
ดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (๑) ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 
ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน (๒) ระบบการซ่อม
บ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้ง าน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง  ( ๓ ) ร ะ บ บ
ดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพ
ไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างการด าเนินงานของคลัสเตอร์ (CLUSTERS) แบบเมทริกซ์ (Matrix) 

  
 การจัดตั้งเขตตรวจราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะสอดคล้องกับ
เขตตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ๒o เขต จะเป็นหน่วยงานที่รองรับการมอบภารกิจ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายการศึกษาระดับชาติไปสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือการขับเคลื่อนการ
บริหารงานบุคคลในรูปแบบของคลัสเตอร์ (CLUSTERS) ในการท างานเป็นแบบ  Matrix 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารรูปแบบเมทริกซ์ (Matrix) เป็นการจัดระเบียบงาน การจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการและการประสานงานระหว่าง องค์กร กลุ่มและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ อ านาจหน้าที่ใน
การบังคับบัญชากับความรับผิดชอบของงานให้รู้ว่า ใครท างานอะไร  ใครรายงานต่อใคร ที่
ประกอบด้วย  

๑. การแบ่งงานกันท าโดยแยกงานออกเป็นแต่ละส่วนงาน หรือ แต่ละฝ่าย เป็นกลุ่มตาม
ลักษณะงาน 

๒. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มหรือบุคคลตามความรู้และความถนัด 
๓. การประสานงานต่างๆให้ด าเนินการไปอย่างสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงาน  
๔. การจัดสรรและใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลบนพ้ืนฐานการรวมกัน 

(Integration) ของความแตกต่างกัน (Differentiation) คือ ทักษะ วิธีท างาน แนวคิด เป้าหมาย 
ระยะเวลา โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ของระบบการติดต่อสื่อสารและอ านาจใน
การบังคับบัญชา รวมทั้ง ค่านิยมเข้าด้วยกันอย่างสอดรับและการประสานงานเพ่ือให้การปฏิบัติ
ภารกิจเกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒o   
CLUSTERS 

ละ ๑ คน 

๒o   
CLUSTERS 

ละ ๑ คน 
 

๒o   
CLUSTERS 

ละ ๑ คน 
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๕. การมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นการท างานที่ใช้ความรู้ ความสามารถเต็มที่ โดยอาศัยทรัพยากร
ร่วมกัน ลักษณะการท างานจะเป็นรูปโครงการ ดังนั้น มนุษย์สัมพันธ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ด าเนินงานแบบเมทริกซ ์(Matrix) 

การบริหารจัดการแบบเมทริกซ์  (Matrix) จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อมีการ
ก าหนดเวลาที่แน่นอนในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จและจะต้องท าให้ได้ตามกรอบเวลาและตารางที่
ก าหนด มีการจ ากัดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง มีกลุ่มของบุคคลที่มีความช านาญเฉพาะด้าน
และมีการประสานงานกันเพ่ือความส าเร็จขององค์กร และการมีส่วนร่วม มีความรู้สึกว่ากิจกรรมเป็น
สิ่งใหม่หรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย กอปรมีความสมดุลกันของอ านาจและหน้าที่ตั้งแต่ระดับบนสุดถึง
ล่างสุด โดยยึดข้อมูลและประโยชน์ขององค์กร เป็นส าคัญ ซ่ึงรูปแบบการท างานมี 2 ส่วนประกอบ คือ 
การท างานแบบ  Function และ การท างานแบบ Agenda 

๑. การท างานแบบ Function  
    การท างานแบบ Function ประกอบด้วย 3 Function  

          - บุคคล  
          - วิชาการ 
           - แผนงบประมาณ 
      ในแต่ละ Function จะมีผอ.เขตในคลัสเตอร์ (CLUSTERS)  นั้นๆ จ านวน 1 คน เป็น 
CEO หรือเป็น Leadership มีรองผอ.เขต และผอ.กลุ่มบุคคลในคลัสเตอร์ (CLUSTERS) เป็น
ทีมงาน (รองผอ.เขต เป็นเลขานุการ)  “คาดว่าต่อไปสพฐ.  จะเชิญ CEO ในแต่ละ Function 

ประชุม แทนการเชิญผอ.เขตท้ังประเทศประชุม ในการด าเนินงานในแต่ละเรื่อง 
2 การท างานแบบ Agenda  
    เป็นการท างานตามนโยบายของรมว.ศธ. หรือ นโยบายของสพฐ. เช่น ลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้  STEM ในแต่ละคลัสเตอร์ (CLUSTERS)  จะมีการตั้งกลุ่มตาม Agenda ซึ่งอาจจะมี
อนุกรรมการ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ในกทม.อาจะมีอนุกรรมการเรื่อง โรงเรียน
มาตรฐานสากล หรือ STEM ในบางคลัสเตอร์ (CLUSTERS)  อาจจะไม่มีเรื่องนี้ก็ได้ 
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โครงสร้างการประสานภารกิจศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร CLUSTERS 

 

 

 

 

 

 

iรอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

รมว.ศธ 

สพฐ 

รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ 

 

รองเลขาธิการ 

 

ส านัก 

 

ส านัก 

 

ส านัก 

 ส านัก 

 ส านัก 

ส านัก 

 

ส านัก 

 ส านัก 

 

ส านัก 

 

กพร. 

 
ตสน. 

 
MDU 

 

Inspector & Supervisor 

การขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนขององค์กร 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 

 

สพม. 

 

สพป. 

 

สป.ศธ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ๑-๒๐ 

ศึกษาธิการ
ภาค 

 

ศึกษาธิการ
จังหวัด 

 

สถานศึกษา 

 

สถานศึกษา 

 

ศูนย์
สถานศึกษา 

 

ประสานการ
น านโยบายสู่
การปฏบิัต ิ

OSM  
หน่วยงาน, 
สถาบัน, 
NGO  
ในพ้ืนที่ 

 

MISSION : Inspector & Supervisor 

Mission ๑: HR ; HRM 4 HRD 

Mission ๒: Strategies & Budgets 

Mission ๓: Academics 

 

CLUSTERS  
1-20 
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แผนผังโครงสร้างบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร CLUSTERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานศูนย์ปฏิบัติการ 
President Operations Center 

ส่วนปฏิบัติการด้านวิชาการ 

Operating Academic 

ส่วนปฏิบัติการด้านนโยบายและแผน 

Operating Policy and Planning 

 

ส่วนปฏิบัติการด้านบริหารงานบุคคล 
Operating Personnel 

Management 

คณะกรรมการ 
Board 

 

คณะกรรมการ 
Board 

 

คณะกรรมการ 
Board 

 
 

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติงาน 
Secretary Operations Center 
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โครงสร้างการบริหารงานบุคคล CLUSTERS กลุ่มจังหวัดแบบเมทริกซ์ (Matrix)สู่การ
ปฏิบัต ิ
  

การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบเมทริกซ์ (Matrix) ของการบริหารงานบุคคล CLUSTERS 
(Administrative Provinces Matrix of Personnel Management CLUSTERS) มีโครงสร้าง 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างอนุกรรมการด้านวิชาการ 
๑. ผอ. สพท      ประธาน 
๒. รอง/ผอ. สพท.     รองประธาน 
๓. ศน. กลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 
๔. ศน. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
๕. ศน. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๖. ศน. กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
๗. ศน. กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
๘. ศน. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

อนุกรรมการด้าน
วิชาการ 

อนุกรรมการด้าน
นโยบายและแผน 

 

อนุกรรมการด้าน 

การบริหารบุคคล 
 

อนุกรรมการด้าน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

อนุกรรมการด้าน 

อ่านออกเขียนได้ 

ผอ. 
เขต 

ผอ. 
เขต 

ผอ. 
เขต 

ผอ. 
เขต 

ผอ.  
เขต 

ผอ. 
เขต 

รอง 
ผอ.  

รอง/ผอ.  
กลุ่มแผน 

 

คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผอ. 
เขต 

ผอ./ 
รอง 

ศน.: ภาษาไทย คณติ วทิย์ สังคม อังกฤษ การงาน 
สุขศึกษา ศิลป แนะแนว 

ศน. ศน. 

ผอ. 
เขต 

 

ผอ./ 
รอง 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ. 
เขต 

 

ผอ. 
รอง 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ.กลุ่ม
บุคคล 

 

ผอ. 
เขต 

 

ผอ./ 
รอง 

ผอ.กลุ่มแผน, ผอ.กลุ่มบุคคล, ศน. ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ.กลุ่ม
แผน 

ผอ. 
เขต 

ผอ./ 
รอง 

ศน.
ภาษาไทย 

 

ศน.
ภาษาไทย 

 

ศน.
ภาษาไทย 

 

ศน.
ภาษาไทย 

 

ศน.
ภาษาไทย 

 

ศน.
ภาษาไทย 
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๙.   ศน. แนะแนว     กรรมการ 
๑o. ศน. งานวัดผล     กรรมการ 
๑๑. ศน. กลุ่มพัฒนาสื่อและนวัตกรรม   กรรมการ 
๑๒. ศึกษานิเทศ      เลขานุการ 
๑๓. ศึกษานิเทศ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตัวอย่างอนุกรรมการด้านโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. ผอ. สพท      ประธาน 
๒. รอง/ผอ. สพท.     รองประธาน 
๓. ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
๔. ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
๕. ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
๖. ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๗. ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๘. ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๙. ศึกษานิเทศ      กรรมการ 
๑o. ศึกษานิเทศ      กรรมการ 
๑๑. ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    เลขานุการ 
๑๒. ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กระบวนการขับเคลื่อนปฏิรูปในภูมิภาคของการบริหารงานบุคคล CLUSTERS 
 

รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนของการบริหารงานบุคคล CLUSTERS (Process-driven 

Style of Personnel Management CLUSTERS) เป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการเชิงระบบ ที่เกิดดุลยภาพ ทั้งความรู้  ความสามารถ ทักษะกระบวนการ การปฏิบัติงาน 
การก ากับตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในมิติเชิงนโยบาย มิติความสามารถ 
มิติบุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการพัฒนาและการปฏิบัติการ มิติบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ภายใต้กรอบ : Area  - Function - Participation – Personnel, base ดังนี้ 

 

การร่วมปฏิบัติและ
ร่วมประเมินผล  

การร่วมคิดและ
ร่วมพัฒนา  

การร่วมรู้และร่วม
ทราบ  
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๑. การร่วมรู้และร่วมทราบ (Appreciation and Understanding)  
    การท าให้บุคลากรยอมรับชื่นชม (Appreciated) ที่ท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ

ร่วมกันและสามารถมองเห็นความส าเร็จในอนาคตว่าเป็นอย่างไรในขั้นตอนที่ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้
ข้อเท็จจริง เหตุผลและความคิดเห็น เกิดพลังร่วมของความส าเร็จทั้งการมองการณ์ไกล การมองภาพ
กว้าง การมีวิสัยทัศน์ (Vision) เมื่อน าวิสัยทัศน์ของแต่ละส่วนฝ่ายมาหลอมรวมกลายเป็นวิสัยทัศน์
ร่วม (Shared Vision) หรือ อุดมการณ์ร่วม (Shared Ideal) มุ่งสู่เป้าหมายส าคัญ 

๒. การร่วมคิดและร่วมพัฒนา (Influence and Development)  

    การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยู่มาระดมสมองในการก าหนดวิธีการเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรือ อุดมการณ์ร่วม เกิดทางเลือกที่
หลากหลายมีการพิจารณาร่วมกันจนกระทั่งได้วิธีการส าคัญที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะน าไปสู่การพัฒนา
และความส าเร็จตามท่ีต้องการและมีความเป็นไปได้มากที่สุด 

๓. การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล (Action and Evaluation)  
    การน าวิธีการส าคัญมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการว่าท าอะไร มีหลักการ เป้าหมาย เป็น

อย่างไร ใครรับผิดชอบเป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นการก าหนดข้อผูกพันเฉพาะตัว 
(Commitment) เพ่ือควบคุม (Controlling) ให้เกิดการกระท าอันจะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ร้อยรัดอุดมการณ์ร่วมอย่างมีศักยภาพของการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพกระบวนการ
บริหารงาน ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การเกลี่ยอัตราก าลัง
และผลส าเร็จการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบในกระบวนการขับเคลื่อนของการบริหารงานบุคคล CLUSTERS  
องค์ประกอบในกระบวนการขับเคลื่อนของการบริหารงานบุคคล CLUSTERS (Process-

driven Elements of Personnel Management CLUSTERS) มีดังนี ้
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(C) ระบบหลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน, การสร้างสรรค์งาน 
การก ากับดูแลติดตาม (Concept Systems, Center, Co-ordination, Creatively, 

Controlling) 
 
 
 
 
 

 
1. ระบบหลักการกระบวนการ (Concept Systems) คือ หลักการและกระบวนการกลุ่ม 

“CLUSTERS”  อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายตาม
นโยบายและภารกิจ มุ่งหวังให้เครือข่ายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดย
อาศัยความสามารถในกระบวนการบริหารงานการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่ไปสู่ความส าเร็จ 
(Execution) ของการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Ideas) และค านึงถึงประโยชน์ในระยะยาว เน้นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จากการรวมตัวของกลุ่มที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา 
บนพื้นฐานความเชื่อใจ มีสายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมตนเองที่พัฒนายึดพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาให้สามารถยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี รับอย่างมีคุณค่า จากการตกผลึกทางความคิด มองปัญหา
ไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความส าคัญกับบริบทของกลุ่มเครือข่ายและภาคีพัฒนาที่จะเข้ามาหนุนเสริม
และสนับสนุน เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้มีความ
มั่นคง มัง่คั่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 

๒. ศูนย์เครือข่าย (Center) คือ กลุ่มการบริหาร“CLUSTERS” ที่มีจิตใจและวัฒนธรรม 
(Morals and Cultural) ของระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ความไว้วางใจ ที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขส าคัญ 2 
ประการ คือ 1) การสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกันที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์ กติกาของ
ความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันขึ้นมา พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการขัดเกลา เพ่ือให้บรรทัดฐาน
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและยั่งยืน 2) การสร้างเครือข่าย (Networks) ที่ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาทุกเขตตรวจราชการมาสัมพันธ์กันทั้ งการพัฒนาความสัมพันธ์แบบวิสาสะ 
(Association)  และความสัมพันธ์แบบแนวราบของความร่วมมือ (Cooperation)  เ พ่ือให้ 
CLUSTERS ได้สร้างความร่วมมือพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบของการมุ่งผลส าเร็จในงาน
(Achievement Emphasis) เป็นประเด็นเป้าหมายที่ต้องการจัดการเพ่ือให้ได้มาตามที่ก าหนดไว้จาก
การใช้แผนเชิงรุกและเชิงนโยบายเป็นยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการวางระบบการพัฒนา
บุคคลากรทางการศึกษา ความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ความเป็นอิสระในการคิดและการ
ด าเนินการ การวางแผนอย่างรอบคอบ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภูมิคุ้ มกันใน
ความเสี่ยงและมีแผนส ารองเป็นทางเลือกเพ่ือให้นโยบายและการพัฒนาทางการศึกษาของการ
ขับเคลื่อน (Driving) อย่างต่อเนื่อง (Continuous)ไปสู่เป้าหมายให้เกิดผลส าเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุด (Use Best) 

C 

Concept Systems, 

Center 
Co-ordination Creatively, Controlling 
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๓. การประสานงาน (Co-ordination) คือ การประสานงานร่วมมือ ร่วมใจท างานเป็นทีม 
ที่เน้นความมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรม
และร่วมปรึกษาหารือเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย มีการรู้จักใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด รู้จักเลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการ รู้จักปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและความเป็นจริง มีการพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นเกราะคุ้มกัน  

๔. การสร้างสรรค์งาน (Creatively) คือ ความสามารถผลึกพลังสร้างสรรค์งานในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้ งปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะและความไว้วางใจกัน จนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการ และท าให้สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสมดุล  ไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบริบทแวดล้อมไปอย่างไร ท าให้เกิดเป็นคุณค่าทางความเชื่อร่วมกัน จนน าไปสู่
ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรม ที่ดี จากการมีจิตใจเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตส านึกที่ดี ความคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ตนเองและกลุ่มเครือข่าย จิตใจเอ้ือ
อาทร ประนีประนอมและยืดหยุ่น ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของการพัฒนา
การศึกษาเป็นที่ตั้ง และประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติทั้งด้านคุณภาพและ
การบูรณาการ การจัดการระบบโครงสร้าง อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัต 
(Dynamics) ด้านภูมิปัญญา (Wisdoms) และการเรียนรู้ สามารถท าได้ ปฏิบัติได้ มีศักยภาพ 
(Potentials) และสมรรถนะแห่งตน (Safe- Competency)  

๕. การก ากับดูแลและติดตาม (Controlling) คือ การก ากับติดตามและดูแลให้บุคลกรที่อยู่
ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบและประเมินผลว่าบุคลากรเหล่านั้นได้
ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด เท่าที่สามารถท าได้หรือไม่ จากการใช้อ านาจอย่างมีศิลปะ การให้ค าปรึกษา
และการให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักรักษาพัฒนา
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับคนหมู่มากและยึดหลักความเข้มแข็งและยั่งยืน และการ
น าเอาข้อสรุปจากการด าเนินกิจกรรมที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมาหาวิธีการเพ่ือให้งานหรือกิจกรรมที่จะ
ท าต่อไปดียิ่งขึ้นและต่อยอดในการพัฒนาเกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   

 (L) ภาวะผู้น า แหล่งองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Leadership, Locational 

Knowledge, Learning to be)  

 
 
 
 

 
 ๑. ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความสามารถในการน าบุคลากรของCLUSTERS ให้
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และสถานการณ์ต่างๆเพ่ือสร้างพันธะสัญญาต่อวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน ริเริ่มและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
แล้วจัดล าดับความส าคัญของงานของแผนและขององค์กร ควบคุมและประสานการปฏิบัติงานของ

L 

Leadership Locational 

Knowledge 
Learning to be 
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บุคลากร สร้างสนับสนุนและท างานร่วมกับทีมงานให้มีผลงานสูง ท างานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน ความรับผิดชอบ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้งานทุกส่วนด าเนินการไปด้วยดี การกระตุ้นและ
จูงใจบุคลากรในวงกว้าง ก าหนดมาตรฐานและปฏิบัติตนเป็นตัวแบบแก่บุคลากร เสาะหาค าแนะน า 
และสนับสนุนอย่างมีจิตส านึก การแก้ไขความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง ความรอบรู้และ
สามารถตัดสินใจจากพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ การตีความและการเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และมโนภาพในการคาดการณ์ล่วงหน้า การแก้ปัญหาและการก าหนด
โอกาสการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดี สามารถท างานภายใต้ความกดดัน
และทันตามก าหนดเวลา ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของการรับผิดชอบในการพัฒนา และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและมีความคิดใหม่ๆ อดทน มี
พลังและแรงจูงใจที่จะท างาน และมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้น มีความสามารถเชิงสติปัญญา ความ
เชื่อถือได้และซื่อสัตย์สุจริต มีพันธะสัญญากับงานอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจ มีทักษะและบุคลิกภาพ
ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ท างานร่วมกับหมู่คณะและสนับสนุนบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  ทักษะการบริหารงานและการด าเนินการ หรือ
แผนงาน (Conceptual Skill) ทักษะความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ (Human/ Relations 

Skill)  ทักษะเทคนิควิธีการจัดการความรู้และความสามารถ (Technical Skill)และทักษะคุณธรรม
จริยธรรม (Moral Skill) โดยมีหลักการส าคัญด้านภาวะผู้น า ได้แก่ 
     ๑) มีสมรรถนะความรู้ในอาชีพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (Professional and technical 

knowledge) มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
     ๒) มีสมรรถนะในการพัฒนา (Develop Competence) มีความรู้และความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง บุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     ๓ มีสมรรถนะ ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Ability to Manage 

Change) การยอมรับเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุคลากร (Workforce Characteristics) และเทคโนโลยี 
(Technology) ดังนั้นจึงต้องมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
     ๔) มีสมรรถนะในการบูรณาการ (Integration Competence) ความสามารถที่จะน า
ทรัพยากร(Resource) และความรู้ด้านต่างๆ มาบูรณาการและใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือให้การบริหาร
จัดการและพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. แหล่งองค์ความรู้ (Locational Knowledge) คือ การพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลักและใช้
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นอ านวยความสะดวก
ส่งเสริม สนับสนุน ใช้กิจกรรม เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนา
งานที่หลากหลาย  เพ่ือเป็นทางเลือก  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองค์เพ่ือสร้างเสริม
“คุณธรรมจริยธรรม”และ “การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ”  อย่างรอบด้าน  รวมทั้งวิจัยและพัฒนาโดยให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกและบุคลากร กอปร พัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษย์ที่มี
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ศักยภาพสูงของแต่ละกลุ่ม CLUSTERS ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มีข้อมูลข่าวสารอย่างครบวงจร
เพ่ือการพัฒนาทักษะ ความสามารถและสรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาจากการใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge) การศึกษา (Education) และการสร้างสรรค์งาน (Creativity)  การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning to be) คือ การระดมสมองท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์  การมองการไกล การมองภาพกว้างและคิดสิ่งใหม่ ในวิธีการกระบวนการท างานและ
ระบบความรู้และระบบการจัดการ ที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่
สอดคล้องและกลมกลืนกับวิถีภายใน การจัดระเบียบและสร้างส านึกในประชาสังคมน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) และสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาและอาศัยซึ่งกันและ
กัน (Norms of Reciprocal) และมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่น ามาสัมพันธ์ (Networks of 

Tenement) แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา ลักษณะของการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้างร่วมปฏิบัติและ
ด าเนินการ ที่อาศัยจิตส านึกสาธารณะภายใต้ระบบการจัดการรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือเพ่ือ
สร้างศักยภาพในการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ วิธีการบริหารงาน ที่น ามาสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่หลอมรวมการพัฒนาการศึกษา อย่างมี
ดุลยภาพ  

(U) ความมีเอกภาพและความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน (Unity, Understanding) 
 

 
 

๑. ความมีเอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ CLUSTERS ในการ
บริหารจัดการ ทั้งด้านโครงสร้าง รูปแบบวิธีการด าเนินงานหรือการจัดระเบียบให้เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียวเพ่ือผลรวมและการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้มาสัมพันธ์กันที่เป็นประโยชน์การศึกษา จากการแบ่ง
งานกันท า (Specialization) เน้นถึงความส าคัญที่ว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต้องเท่ากัน 
คือ ความเป็นระเบียบ ความมั่นคง ความคิดริเริ่ม และความสามัคคี และมีคุณลักษณะพร้อม
ความสามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้  เทคนิคในการท างานและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิควิธีการท างาน ความสามารถทางด้านบริหาร จะเพ่ิม
ความส าคัญตามล าดับ  และมีความส าคัญมากที่ สุ ด ในระดับผู้ บ ริหารขั้ นสุ ดยอด  (Top 

Executive) การอบรม (Training) ความรู้ทางด้านบริหารควบคู่กันไปกับความรู้ทางด้านเทคนิคใน
การท างาน 
 ๒. ความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน (Understanding) คือ การท าให้บุคลากรในกลุ่ม 
CLUSTERS ทุกคนให้การยอมรับชื่นชมผู้อ่ืน (Appreciate)  โดยไม่รู้สึกหรือแสดงการต่อต้านเพ่ือ
วิพากษ์วิจารณ์ เกิดการรับรู้และเข้าใจร่วมกัน ทุกคนจะมีโอกาสได้รับรู้และแสดงออกอย่างทัดเทียม
กันว่า เห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร  ซึ่ง
ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล  ความรู้สึกและการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแสดงออก

U Unity Understanding 
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ลักษณะต่างๆ ตามที่เป็นจริง  เมื่อทุกคนได้แสดงออกโดยได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ จะท าให้ทุก
คนมีความรู้สึกที่ดี  และเกิดพลังอยากเห็นความส าเร็จในอนาคตอย่างไร เป็นการใช้จินตนาการที่ไม่ถูก
จ ากัดด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  การมองการไกล นั่นคือ การ
จินตนาการ (Imagination) ช่วยให้เกิดวิสัยทัศน์ (Vision) และเมื่อน าวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมา
รวมกันก็จะยิ่งมีพลังมากข้ึนกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ร่วม (Shared Ideal) 

 (S) การแบ่งปันทรัพยากรและการส่งเสริมสนับสนุน (Share Resources, Supporting) 

  

 
 
 
 
 ๑. การแบ่งปันทรัพยากร (Share Resources) คือ การแบ่งปันความรู้และทรัพยากรต่างๆ
ให้กับบุคคลากรและการศึกษา หรือสิ่งที่สามารถให้แก่ผู้อ่ืนได้และเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่ได้รับด้วย
ความบริสุทธิ์ใจช่วยภารกิจเพ่ือให้พร้อมมูลขึ้นที่ช่วยให้ CLUSTERS ส าเร็จประโยชน์ ทั้งความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) ความสามารถ (Ability) หรือ สมรรถนะ
(Competency) ที่ เ หมาะสมกับลั กษณะงานและทัศนคติที่ ดี  ความรั กและผู ก พันต่ อกัน 
(Engagement) และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คุณลักษณะเหล่านี้ ล้วนเป็นสมบัติ
ของการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมรรถนะหรือขีดระดับความสามารถท่ีโดดเด่น 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุน (Supporting) คือ การบริหารจัดการศึกษาและบุคคลากร ที่
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ ได้แก่ 
     ๑) ท าให้เกิดความเป็นธรรมในสภาพการงาน จากการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่องค์กร การอยู่ร่วมในองค์กร การพ้นจากองค์กร การรู้จักการใช้ระบบ
คุณธรรม (Merit System) หรือการใช้ระบบความรู้ ความสามารถเป็นหลักในการท างาน 
     ๒) มีสภาพการท างานที่ดี จากการจัดสภาพการท างาน (Working Condition) ให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภาพนอก มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เหมาะสมเพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่หรือบริเวณที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและ
สมควรกับต าแหน่ง 
     ๓) ให้ความส าคัญแก่บุคลากร จากการเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญแก่บุคลากรในทุกๆ 
ต าแหน่ง เปรียบเสมือนเครื่องจักรจะต้องมีอุปกรณ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่บรรจุอยู่ภายใน
เครื่องจักรนั้น ถ้าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสื่อมสภาพหรือหลุดหายไป เครื่องจักรนั้นก็จะท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพหรืออาจจะท างานต่อไปไม่ได้ เพราะการให้ความส าคัญแก่บุคลากร จะท าให้บุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจในงานและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
     ๔) ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม จากการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ  

S 

Share 

Resources 
Supporting 
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     ๕) ยอมรับและเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร จากการยอมรับและเชื่อมั่นในความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร เพราะกว่าที่แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาจะได้บุคลากรเข้ามาสู่ต าแหน่ง 
จะต้องผ่านขั้นตอนในการสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) ขั้นตอนต่างๆ อีกมาก 
จนถึงขั้นตอนการรับเข้าสู่องค์กรหรือสถานศึกษา 
     ๖) อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคคลากรมีความรู้และความสามารถอย่างมี
ประสิทธิผล 
 (T) การท างานเป็นทีม การฝึกอบรม (Teams, Training) 
  

 
 
 
 
 
๑. การท างานเป็นทีม (Teams) คือ กลุ่ม CLUSTERS ที่ท างานร่วมกันอย่างประสานงาน

ภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในการท างานเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จ “การท างานเป็นทีม” เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่ การมีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ชัดเจน 
การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ในการท างาน และมีผลการท างาน (Performance) จากการ
รวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน และช่วยในการตัดสิ้นใจให้แก่สมาชิกที่จะท างานภายใน
ขอบข่ายที่รับผิดชอบสู้เป้าหมายและเป็นประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มี
หลักส าคัญดังนี้ 

    ๑) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องการท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จที่คาดหวังไว้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี โดยให้ผู้น าและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ควรก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้ชัดเจนที่ผลงานมากกว่าการกระท า
และเป็นประโยชน์ของการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการรวมพลังในการท างาน และใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในงาน รวมทั้ง
คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี คือ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าใจได้ง่ายสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่
ขัดต่อข้อบังคับและนโยบายอื่นๆในหน่วยงาน 

    ๒) การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา เป็นสิ่งส าคัญต่อการท างานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจะต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา แก้ปัญหา
อย่างเต็มใจและจริงใจ การแสดงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะต้องปลอดภัย พูดคุยถึงปัญหาอย่าง
สบายใจ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนใน

T 

Teams 
Training 
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ด้านความต้องการ ความคาดหวังความชอบหรือไม่ชอบ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
จุดเด่นจุดด้อยและอารมณ์ รวมทั้งความรู้สึก ความสนใจนิสัยใจคอ 

   ๓) การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกันในสมาชิก CLUSTERS จะต้องไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน โดยที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สามารถท าให้เกิดการเปิดเผยต่อ
กัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี 

    ๔) ความร่วมมือและการให้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ CLUSTERS จะต้องท างาน
อย่างหนักในอันที่จะท าให้เกิดความร่วมมือดังนี้ 

        ๔.๑) การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือความเข้าใจซึ่ง
กันและกันและมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือ ผู้ขอความร่วมมือและผู้ให้ความร่วมมือความร่วมมือจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อฝ่ายผู้ให้เต็มใจและยินดีจะให้ความร่วมมือ เหตุผลที่ท าให้ขาดความร่วมมือไม่ช่วยเหลือกัน คือ 
การขัดผลประโยชน์ ไม่อยากให้คนอ่ืนได้ดีกว่า สัมพันธภาพไม่ดี วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่
ตรงกัน ไม่เห็นด้วยกับวิธีท างาน ขาดความพร้อมที่จะร่วมมือหรืองานที่ขอความร่วมมือนั้น เลี่ยงภัย
มากเกนิไป หรือเพราะความไม่รับผิดชอบต่อผลงานส่วนรวม 

        ๔.๒) การขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันตามความคิด หรือ การกระท าที่เกิดขึ้น
ระหว่างสองคนข้ึนไป หรือระหว่างกลุ่ม โดยมีลักษณะที่ไม่สอดคล้อง ขัดแย้ง ขัดขวาง ไม่ถูกกัน จึงท า
ให้ความคิดหรือการท ากิจกรรมร่วมกันนั้นเสียหาย หรือด าเนินไปได้ยากไม่ราบรื่น ท าให้การท างาน
เป็นทีมลดลง นับเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญยิ่ง 

        ๔.๓) วิธีแก้ความขัดแย้ง การแก้ความขัดแย้งเป็นเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคล การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในการท างานเป็นทีม ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่พูดในลักษณะที่แปลความ
หรือมุ่งตัดสินความ ไม่พูดในเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลักษณะที่แสดงตนเหนือกว่าผู้อ่ืน หรือไม่พูดใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด เสียหน้า อับอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความ
ขัดแย้ง ไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดใครถูก 

    ๕) กระบวนการการท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม งานที่มีประสิทธิภาพ
นั้นทุกคน ควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเป็นอันดับแรก ต่อมาควรวางแผนว่าท าอย่างไรงานจึงจะ
ออกมาดีได้ดังที่ต้องการ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจนั้นจุดมุ่งหมาย ควรจะมีความชัดเจนและ
สมาชิกทุกคน ควรมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการท างานเป็นอย่างดี 

    ๖) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน ทีมงานที่ดีไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะ
ของทีม และบทบาทที่มีอยู่ในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องดูวิธีการ ที่ท างานด้วยการทบทวนงาน และท าให้
ทีมงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท ารู้จักคิด การได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
แต่ละคนหรือของทีม 

    ๗) การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพพยายามที่จะรวบรวมทักษะ
ต่างๆของแต่ละคน จากการพัฒนาบุคลากรในองค์การมักจะมองในเรื่องทักษะและความรู้ที่แต่ละคนมี
อยู่แล้ว ก็ท าการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงขึ้น อันจะมีผลดีในการ
ท างานให้ดีข้ึน ผู้บริหารหรือผู้น าต้องมีความรู้ในการบริหารคนสามารถสอนพัฒนาคนให้มีลักษณะที่ดี  
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๒. การอบรม (Training) คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ที่
รอบด้าน ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างาน ที่ดีขึ้น และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามต้องการ โดยมีประโยชน์ ๓ ลักษณะ  

    ๑) ประโยชน์ต่อบุคลากร ได้แก่ เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุ
หรือการท างานที่ผิดพลาด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถให้สูงขึ้นและท าให้
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

    ๒) ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ได้แก่ ช่วยลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
บุคคลากร ลดภาวะในการปกครอง ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลาในการสอนงานแก่
บุคลากร ท าให้มีเวลาในการบริหารงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ๓) ประโยชน์ต่อ CLUSTERS ได้แก่ ท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดี
ยิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ท าให้เกิดการประหยัดและลดการสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน (วัสดุ/อุปกรณ์/เวลา)
แบ่งเบาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการตอบค าถาม/แนะน า/สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยลด
ระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง ให้บุคลากรมีโอกาสได้รับรู้ความคิดใหม่ๆ ท าให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ 

(E) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้อ านาจ (Efficiency and Effectiveness, 

Empowers)  

 
 
 
 
๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ ประสิทธิภาพ 

เป็นภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือ ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงานได้ดี รวดเร็ว และเสร็จ
ตรงเวลา จากการด าเนินงานของ CLUSTERS มีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บุคลากรมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ มีระบบการตรวจสอบและผลิตผลงานคุณภาพเป็นที่พอใจตามต้องการ 
ส่วนประสิทธิผล เป็นผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของแผนงานที่ดี สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง ใช้แล้วเกิด
ประโยชน์และบรรลุเป้าหมาย  

๒. การใช้อ านาจ (Empowers) คือ ศักยภาพของ CLUSTERS ด้านความสามารถที่มี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือ ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน จากการรู้จักแสวงหาอ านาจว่า 
อ านาจคืออะไร อยู่ที่ไหน หามาได้อย่างไร ใช้อย่างไร รักษาอย่างไร ที่มาของอ านาจที่ผู้น าสามารถ
ชักชวนหรือมีอิทธิพลในการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ได้แก่ 

    ๑) อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อ านาจที่เกิดจากข้อก าหนดระเบียบ ตาม
โครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามล าดับในการการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

E 

Efficiency and Effectiveness Empowers 



61 
 

    ๒) อ านาจการให้รางวัล (Reward Power) เป็นอ านาจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
ถูกต้อง อาจเป็นวัตถุ เงินหรือไม่เป็นเงิน เช่น การเลื่อนขั้น เป็นต้น 

   ๓) อ านาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เป็นความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เกิด
จากการยอมรับนับถือในความรู้ และอ านาจนี้จะติดตามผู้น าไปตลอดเวลา 

    ๔) อ านาจจากกยอมรับนับถือ (Referent Power) เป็นผู้คุณลักษณะพิเศษ มีเสน่ห์ 
(Charismatic) มีบารมี มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ เสียสละ ผู้ อ่ืนยกย่องชื่นชม มีความศรัทธา 
พร้อมที่จะท าตามเสมอ การใช้อ านาจผู้น าจะต้องใช้อ านาจที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด มีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพ จากการสร้างแรงจูงใจเชิงรุก สร้างแนวร่วมในการท างาน สร้างความศรัทธา  สร้าง
บรรยายในการมีส่วนร่วม มีความชอบธรรม ชี้น าเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ  

(R) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  

 
๑. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ องค์ประกอบที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการของ CLUSTERS ความพร้อมรับผิด ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่แสดงออกเพ่ือเป็น
ตัวชี้การได้รับมอบหมายภารกิจที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการและพัฒนาการศึกษาอย่างมีศักยภาพ ได้แก่ 

    ๑) การมีเป้าหมายชัดเจนในการปฏิบัติงานที่และสร้างเป็นวัฒนธรรมว่าประสงค์จะบรรลุ
ในเรื่องใดและต้องการเห็นผลลัพธ์นั้นอย่างไร 

    ๒) ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกและบุคคลากรเป็นเจ้าของผลงานที่
ก่อให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันสู่ผลลัพธ์ที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน 

    ๓) วัฒนธรรมการพร้อมรับผิดชอบและส านึกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 

   ๔) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ทุกภาคส่วนยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง 

    ๕) การมีแผนส ารองในการบริหารงาน การรับทราบและเข้าใจแผนงานและนโยบาย 
    ๖) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่จะตรวจสอบว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานและคุณภาพของงานที่ก าหนดไว้และได้รับการยอมรับ 
(S) กลยุทธ์ ความย่ังยืน (Strategies, Sustainable)  
 
 
 
 
๑. กลยุทธ์ (Strategies) คือ การบริหารจัดการที่เป็นระบบยุทธศาสตร์ส าคัญ ๓ ระบบ 

(RMD) อันประกอบด้วย  

R Responsibility 

S 

Strategies 

Sustainable 
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         ๑) ระบบเสาะหาคน(R – Recruitment) เป็นการออกแบบและจัดการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช่” คือ คนดี คนเก่ง หรือ เรียกว่า 
บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent) เช่น การวางแผนที่เหมาะสม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  

    ๒) ระบบรักษาคน (M – Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาระบบการจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กร
เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน เช่น การสร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

    ๓) ระบบพัฒนาคน (D – Development) เป็นการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างทันสมัย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้คู่
คุณธรรม จะท าให้องค์กรนั้นๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก  

    กลยุทธ์ในลักษณะที่เรียกว่าสมรรถนะ (Competency) ที่ส าคัญ ได้แก่ กลยุทธ์การมีวินัย
ในตัวเอง (Self-Discipline) กลยุทธ์ทักษะวิเคราะห์ (Analytical Skill) กลยุทธ์วิญญาณของผู้น า
(Entrepreneurial Concept) กลยุทธ์การบูรณาการที่สอดคล้องและเหมาะสมตามสภาพจริง 
(Integration of According and suitability on  the state is TRUE) กลยุทธ์การขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง (Driving Dynamics) กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กลยุทธ์
ความคิดเชิงรุก (Proactive Thinking) กลยุทธ์ความสามารถการจัดการอารมณ์ (Emotional 

Quotient) กลยุทธ์ศาสตร์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กล
ยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการและการปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Translational Chang)  
กลยุทธ์ทักษะความรู้อย่างรอบด้าน (Round Side, Skills & Knowledge) กลยุทธ์องค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญา (Wisdoms Knowledge)  กลยุทธ์การมีส่วนร่วม(Corporative) กลยุทธ์วัฒนธรรม
องค์กร (Organize Cultural) 

 ๒. ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
และตอบสนองความต้องการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการก าหนด
คุณลักษณะของต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ คุณสมบัติ และอัตราก าลังบุคลากรทาง
การศึกษาที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณภาพ น าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและ
ยั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา 

    ๑) รักษาความเป็นเลิศในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกลยุทธ์เพ่ือเสริมจุดแข็งในการเป็นผู้น า
ด้านคุณภาพและการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการพัฒนากระบวนการ
ท างาน การควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานด้วยความรอบคอบ 
อย่างเหมาะสม บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเพ่ือการเติบโต ของการศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

    ๒) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ที่มีคุณค่า มีความหลากหลาย ครบวงจรและคุณภาพเยี่ยม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่ไม่หยุดนิ่ง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน 
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    ๓) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ ปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความไม่แน่นอน บริหารจัดการอย่างรอบคอบ และบริหาร
กระจายความเสี่ยง โดยเพิ่มความหลากหลาย และมีฐานะ ที่แข็งแกร่งและม่ังคงยิ่งขึ้น 

    ๔) พัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ในการด าเนินการพัฒนาบุคคลากรและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยการสร้างบรรยากาศให้บุคคลากรทุกระดับ คิดนอก
กรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
กล้ารับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ในทางที่เป็นประโยชน์
ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
บุคคลากรมีการเรียนรู้เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

    ๕) การเคารพสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จากการส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล การจัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างาน
อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้บุคลากรมีดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความดีเพ่ือสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมกัน 

    ๖) แบ่งปันองค์ความรู้ ในการจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) 
ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งจากภายในและภายนอก มีการแบ่งปันองค์ความรู้นั้นๆ ให้บุคลากรได้น าไปใช้ หรือ
ปฏิบัติได้จริง เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

    ๗) สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Cultural) ที่ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และเกิดพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตน 

การจัดการทรัพยากรบุคคล CLUSTERS บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นในหลัก ๓ ห่วง คือ 
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันกับ อีก ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการที่เป็นระบบส าคัญ ๓ ระบบ ประกอบด้วย ระบบเสาะหาคน (Recruitment) ระบบ
รักษาคน (Maintenance) ระบบพัฒนาคน (Development) 

                                  
 
 

 

 

พอประมาณ 

มี
ภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอ้ม/วัฒนธรรม 
สมดุล/ย่ังยืน/พร้อมรับและก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

 

ความรู ้ คุณธรรม 

ระบบเสาะหาคน 
- วางแผนทรัพยากร 
- สรรหา คัดเลือกบุคคล 
- สร้างค่านิยม 

 

ระบบรักษาคน 
- ผลตอบแทน 
- คุณภาพชีวิต 
 
 

 

ระบบพัฒนาคน 
- พัฒนาและฝึกอบรม 
- พัฒนาองค์กร 
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R – Recruitment (ระบบเสาะหาคน) เป็นการออกแบบและจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช่” ก็คือคนดี คนเก่ง หรือปัจจุบันเรียกว่า บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent) 
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การสร้างวัฒนธรรม CLUSTERS 
 M – Maintenance (ระบบรักษาคน) เป็นการบ ารุงรักษาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการรักษาคนดี คนเก่งไว้ในองค์กร มีการสร้างสภาพแวดล้อมใน
องค์กรเพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างระบบ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน การจัดระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม ความเจริญเติบโตในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน 

D – Development (ระบบพัฒนาคน) เป็นการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างทันสมัย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้คู่คุณธรรม 
จะท าให้องค์การนั้นๆ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร 

ถ้าพิจารณา กระบวนการทั้ง ๓ ระบบคือ การเสาะหาคน การรักษาคน และการพัฒนาคน ก็
จะครอบคลุมถึงหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM : Human Resource Management)  

แนวทางการบริหารจัดการและด าเนินงานอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางในการบริหารจัดการและด าเนินงานที่มีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(Guidelines on Management and Implementation of a Sustainable Philosophy 

of Sufficiency Economy) มี ๑๐  ประการ เรียกว่า “องค์กรเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency 

Economy Organization ) จะสามารถสร้างความส าเร็จแก่องค์กรทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางดังกล่าวมีดังนี้ 

๑. มองการณ์ไกล ไม่มุ่งหวังผลก าไรในระยะสั้นแต่คิดถึงผลในระยะยาว จากการมีวิสัยทัศน์ 
มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและบุคลากรการศึกษา ทั้งนี้ ควรค านึงถึงผลที่จะได้
ในระยะยาวมากกว่าผลที่จะได้ในระยะสั้นเพ่ือการด าเนินงานอย่างยั่งยืนในอนาคต 

๒. ให้คุณค่าแก่บุคลากรการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการให้ความส าคัญ เห็น
คุณค่าและศักดิ์ศรีบุคลากรทางการศึกษาทุกส่วนฝ่าย ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานปัจจุบันและที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต 

๓. จริงใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม จากการค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กรการศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยจะต้องบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

๔. ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในองค์กรการศึกษา จะต้องให้การส่งเสริม
และสนับสนุนกับการวิจัยและพัฒนาด้านวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรการศึกษา โดยเฉพาะถ้า
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เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในสถานศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับนวัตกรรม
นั้นๆให้มาก เพราะจะท าให้บุคลากรมีก าลังใจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สู่การพัฒนาผู้เรียน  

๕. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อม บุคลากรครู ผู้เรียน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน เครื่องมือต่างๆ ให้เกิด Highest and 

Best Use มากที่สุด 
๖. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากการจัดหาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร 

งบประมาณ และความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านกระบวนการในการผลิต 
บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กรการศึกษา ควรจัดหาเทคโนโลยีเพียงพอ 
ครบถ้วน และเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด 

๗. ด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการด าเนินงานอย่างรอบคอบ มีการวางแผนในการ
ด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรด าเนินการแบบ
ก้าวกระโดดหรือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่มีแผนรองรับ มีการด าเนินงานในลักษณะที่เรียกว่า 
“Right Sizing” กล่าวคือ ด าเนินงานให้มีขนาดที่เหมาะสมถูกต้องกับสภาวะแวดล้อมให้มากท่ีสุด 

๘. ลดความเสี่ยงโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง จากการรู้ถึงสภาพการของนโยบาย แผน
และกิจกรรมทางการศึกษาที่ด าเนินกิจการอยู่ ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรหรือมีความเสี่ยงในเรื่อง
ใดบ้าง จะต้องยอมรับความเป็นจริง อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงที่ว่ามี ความสามารถในการ
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใด หรือในสภาวการณ์เช่นนี้จะมีความเสี่ยงในการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 
ควรหาวิธีการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

๙. แบ่งปันองค์ความรู้ จากการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ต่างๆ ที่มี
อยู่ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรการศึกษา โดยมีการแบ่งปันองค์ความรู้นั้นๆ ให้บุคลากร
การศึกษาได้น าไปใช้หรือปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาองค์กรการศึกษา ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน 

๑๐. สร้างวัฒนธรรมองค์กรการศึกษา จากความพยายามสร้างวัฒนธรรมในองค์กรการศึกษา 
ให้เกิดข้ึน เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเกิดพฤติกรรมที่ถือ
ว่าเป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะขององค์กร เมื่อบุคคลภายนอกพบเห็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา ก็จะ
สามารถรู้ได้ว่าบุคลากรผู้นั้นเป็นบุคลากรขององค์กรการศึกษาใด ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรการศึกษา 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกําหนดแนวทางวางแผนอัตรากําลัง 
๑o ป มีขั้นตอนการดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑  การประชุมและอบรม
เชิงปฏิบัติการ ขั้นที่  ๒ กระบวนการ  ขั้นที่ ๓  การวิเคราะหและสังเคราะห ของการขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  
 

การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล CLUSTERS ที่มีประสิทธิภาพ 
  

ดานการบริหารงานบุคคล  

เพื่อใหการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางสําคัญของการขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาค โดยมีประเด็นสําคัญใน ๗ ประเด็น ไดแก   

๑.  แนวทางการจางอัตราจางและเลือกสรรตําแหนงพนักงานราชการ 

     ๑.๑ แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
            ๑) พนักงานราชการ จางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมเกิน 4 ป 
            ๒) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ใหกําหนดกลุมงานตามประเภทพนักงาน

ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไว 3 กลุมงาน คือ กลุมงานบริการ กลุมงาน
เทคนิคทั่วไปและกลุมงานบริหารทั่วไป  

            ๓) การบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการในสถานศึกษา เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับบัญชีจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการทั่วไป จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแลว  

            ๔) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ ใหคํานึงถึงความรู 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนราชการเปนสําคัญ  

            ๕) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูดําเนินการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงาน
ราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางวิธีการเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการไมนอยกวา ๕ คน เพื่อปฏิบัติหนาทีเกี่ยวกับการสรรหาหรือเลือกสรรไดตามความ
เหมาะสม เชน คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสัมภาษณ เปนตน  

ตอนที่ ๔ 
การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล CLUSTERS ที่มี

ประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง  
ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 
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             ๖) การเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษาของระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกรณี
ตําแหนงวาง  ใหเกลี่ยตําแหนง อัตราคาตอบแทน ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครู ต่ํากวา
เกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และมีความจําเปนของการขาดแคลนอัตรากําลังครูกอน สวนระดับ
สถานศึกษาใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ไดรับการเกลี่ยไปยังสถานศึกษาแหง
ใหม โดยใหนําผลการประเมินดังกลาว นําไปประกอบการทําสัญญาจางเพื่อการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาแหงใหม ที่ตอเนื่องจากสถานศึกษาเดิม สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ๑.๒ การดําเนินการสรรหาและบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
           ๑) การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากเงินงบประมาณรายจาย ใหจางตาม

ระยะเวลาการจางที่ไมเกินปงบประมาณ และลูกจางชั่วคราวในการปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ตองมี
คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติของระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม               

           ๒) การคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ใน
สถานศึกษา ใหดําเนินการโดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการคัดเลือกและประเมินผล 
ตามหลักเกณฑวิธีการและแนวปฏิบัตทิี่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด  
            ๓) การสรรหาลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณในทุกตําแหนง ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กําหนดไว 

    ๑.๓ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากเงินงบประมาณ
รายจาย 

           ใหผูดําเนินการคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือกกอนวันรับสมัคร ไมนอยกวา ๗ 
วัน และรับสมัครไมนอยกวา ๕ วัน และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการคัดเลือก โดยสอบ
ขอเขียน ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป สอบสัมภาษณ ภาค ข ของความเหมาะสมกับตําแหนง 
จํานวน    

    ๑.๔ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากเงินนอก
งบประมาณ ของสถานศึกษา 

          ๑) สถานศึกษาใดที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะจัดสรรเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษา เพื่อจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากอน  

          ๒) การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
ตองจางตามระยะเวลาการจางไมเกินปงบประมาณ 

          ๓) สถานศึกษาที่ประสงคขอจางลูกจางชั่วคราว ดวยเงินนอกงบประมาณ ใหเสนอ
ขอความเห็นชอบไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน พรอมรายละเอียด
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ที่เกี่ยวกับการขอจาง ระยะเวลาการจาง อัตราคาจาง จํานวนอัตราที่ขอจางและเงื่อนไขการจางเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ พรอมรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           ๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถพิจารณาหลักเกณฑในการจางตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง กําหนด 

    ๑.๕ การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว 

          ๑) ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ 
      (๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับลูกจางชั่วคราวใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา 
      (๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สําหรับลูกจางชั่วคราวในศูนย
การศึกษาพิเศษ ลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

           ๒) ลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
      (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา  สําหรับลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา 
      (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สําหรับ
ลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

๒.  การปรับปรุงเกณฑการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู ตําแหนง 
ครูผูชวย 

           ๒.๑ การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน
บัญชีอื่น โดยใหทําได โดยไดรบัความเห็นชอบจากศึกษาธิการภาค หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี และโดย
การตกลงยินยอมของ กศจ. เจาของบัญชีและ กศจ. ที่ขอรายชื่อผูสอบแขงขัน ได 
            ๒.๒ การขอรายชื่อผูสอบแขงขันได 
                   ๑) ใหขอรายชื่อผูสอบแขงขันไดจาก กศจ. ใกลเคียงในเขตศึกษาธิการภาค
เดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกลเคียงที่สุด โดยความ
เห็นชอบจากศึกษาธิการภาค  
                   ๒) หาก กศจ. ใกลเคียงในเขตศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไมมีผูสอบแขงขันได
ตามคุณวุฒิที่ขอ  ใหขอจาก กศจ. ที่มีพื้นที่ใกลเคียงในเขตศึกษาธิการภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทาง
จากที่ตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกลเคียงที่สุด โดยความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. 
                   ๓) กรณี อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงคจะขอรายชื่อ
ผูสอบแขงขันได ใหพิจารณาขอจากบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ. ที่ใกลเคียงที่สุด ตามลักษณะ
ภูมิศาสตรกับหนวยงานการศึกษา ที่บรรจุและแตงตั้ง 
              ๒.๓ การดําเนินการของ กศจ. ที่ขอใชรายชื่อผูสอบแขงขันได  
                    ๑) ให กศจ. พิจารณาและมีมติกําหนดคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกที่วาง  ตรงตามความตองการและความจําเปนของสถานศึกษาเทากับจํานวนตําแหนงวางนั้น 
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                    ๒) ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานมติ กศจ. เหตุผลความจําเปน 
พรอมทั้งระบุรายชื่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผูสอบแขงขันได ที่ไดพิจารณาตามลําดับและ
ขั้นตอน ตามขอ ๒)  เปนที่เรียบรอยแลว ใหศึกษาธิการภาค หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
                    ๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากศึกษาธิการภาค หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
แลว ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจงมติพรอมรายชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง ไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผูสอบแขงขันได เพื่อขอรายชื่อผูสอบแขงขันไดตามคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือ 
สาขาวิชาเอก ที่ตองการเทากับจํานวนตําแหนงวางที่บรรจุและแตงตั้ง ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับภายใน ๗ วัน ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากศึกษาธิการภาค หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  
                    ๔) เมื่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดรับรายชื่อผูสอบแขงขันได ที่จัดลําดับ
ที่เอกสารหลักฐานการสมัครสอบแขงขัน หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยูที่สามารถติดตอได
ของผูสมัครใจจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สงรายชื่อผูสอบแขงขันไดแลว ใหรายงาน กศจ. เพื่อ
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ทั้งนี้ บัญชีผูสอบแขงขันไดที่ประกาศใหม ใหมีอายุการขึ้นบัญชี
เทากับบัญชีเดิม  
                     ๕) ใหเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้ง โดยใหใช
ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ 
โดยผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรฐานตําแหนง ใหแลวเสร็จกอนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี พรอมสงสําเนาคําสั่งบรรจุ
และแตงตั้งผูสอบแขงขันไดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. 
จํานวน ๑ ชุด 
                      ๖) ใหแจงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สงรายชื่อผูสอบแขงขันไดทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเสนอ กศจ. เจาของบัญชี ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผูสอบแขงขันได
ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว พรอมทั้งรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ก.ค.ศ. ทราบ ทั้งนี้ การดําเนินการ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายชื่อ
ผูสอบแขงขันได จาก กศจ. เจาของบัญชี 
              ๒.๔ การดําเนินการของ กศจ. เจาของบัญชี  
                    ๑) ให กศจ. พิจารณาเพ่ือมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได 
                    ๒) กรณี กศจ. อนุมัติใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได ใหสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผูสอบแขงขันได ตามรายชื่อและจํานวนที่ไดรับอนุมัติตาม
แบบที่กําหนด แลวสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเปนรายบุคคล ตามที่อยูที่ปรากฏในใบสมัคร 
หรือที่อยูที่ไดแจงเปลี่ยนไว โดยแจงรายละเอียดใหผูสอบแขงขันไดทราบ เกี่ยวกับลําดับที่ที่ผู
สอบแขงขันไดมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในแตละคุณวุฒิ กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
พรอมรายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาที่จะบรรจุแตงตั้ง  และใหเลือกสถานศึกษาที่ตองการจะบรรจุและ
แตงตั้ง เรียงตามลําดับตั้งแตลําดับที่ 1 ถึงลําดับสุดทาย ทั้งนี้ การสอบถามตามวรรคหนึ่ง อาจใหมีการ
สอบถามความสมัครใจของผูสอบแขงขันไดมากกวาจํานวนที่ขอ เพื่อเปนผูสมัครสํารองตามจํานวนที่
เห็นวาเหมาะสมในคราวเดียวกัน โดยตองระบุใหชัดเจนวา ผูถูกสอบถามความสมัครใจรายนั้น ถูก
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สอบถามในฐานะผูสมัครสํารอง และจะไดรับการพิจารณาเมื่อมีตําแหนงวาง และการตอบรับของผู
สอบแขงขันได ทั้งกรณีสมัครใจและไมสมัครใจ ใหแสดงความจํานงตามแบบที่กําหนด แลวสงคืนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หากพนกําหนดถือวาผูถูกสอบถามความ
สมัครใจสละสิทธิ์ในการแสดงความจํานงในครั้งนี้ และยังคงการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดไวตามลําดับที่
เดิม ในบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ. เดิม 
                      ๓) เมื่อไดรับหนังสือตอบรับจากผูสอบแขงขันไดแลว ใหพิจารณาดําเนินการ
เฉพาะผูที่สมัครใจ ดังนี้ (๑) จัดลําดับที่ โดยผูที่ไดลําดับที่ดีกวาในบัญชีผูสอบแขงขันได จะไดรับการ
พิจารณากอน (๒) เมื่อจัดลําดับที่แลว ใหแจงรายชื่อ ลําดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัครสอบแขงขัน                
หนังสือสอบถามความสมัครใจ และที่อยูที่สามารถติดตอไดของผูสมัครใจ ใหสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายชื่อผูสอบแขงขันไดทราบ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป และรายงานศึกษาธิการภาคหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
                     ๔) เมื่อไดรับหนังสือแจงการประกาศขึ้นบัญชี และคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบแขงขันได  จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายชื่อผูสอบแขงขันไดแลว ใหเสนอ กศจ. 
ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผูสอบแขงขันไดรายนั้น แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและ ก.ค.ศ. ทราบ 
              ๒.๕ การใดที่อยูระหวางดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการนํารายชื่อผู
สอบแขงขันได โดยในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ใหดําเนินการตอไปจน
แลวเสร็จ 
              ๒.๖ กรณีไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ได ใหเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 

    ๓.๑ การรายงานระบบสารสนเทศระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับโรงเรียน ใหสามารถใชงานไดทันทวงท ี

    ๓.๒ การตอบสนองนโยบายผูบริหารระดับสูง 

    ๓.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Online เพื่อดูภาพรวมทั้งประเทศ เชน ขอมูล

อัตรากําลัง การศึกษา วุฒิการศึกษา เปนตน 

    ๓.๔ การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ ที่สามารถเขาถึงไดในภาพรวมระดับประเทศ 

ระดับศึกษาธิการภาค ระดับศึกษาธิการจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 

๔. การปรับปรุงเกณฑการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) 

     อาศัยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒ศ๕๕๙ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น ก.ค.ศ. จึง
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กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ผูดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

       ๔.๑ การคัดเลือกใหยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีโดยยึดถือระบบคุณธรรม 
ความเสมอภาค ความโปรงใสและตรวจสอบไดและคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ  

       ๔.๒ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
               ๑) ปจจุบันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอื่น   ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสถานศึกษา หรือขาราชการ
พลเรือนสามัญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             ๒) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  

             ๓) ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

             ๔) เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสถานศึกษาหรือในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการพล
เรือนสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึง 
ปจจุบัน 

              ๕) ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) หรือขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ประสงคจะเขารับการคัดเลือกสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่ตนเอง มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว 

              ๖) ตําแหนงที่อนุมัติใหคัดเลือก คือ ตําแหนงที่มีอยูตามกรอบอัตรากําลัง                                    
                  (๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่วางและมีอัตราเงินเดือนอยู

ตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนดในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือในสถานศึกษา  
                  (๒) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่วางไมมีอัตราเงินเดือน ใหตัด

โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปกําหนดในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษาเดียวกัน 
หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน ที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

               ๗) การกําหนดสัดสวนจํานวนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือนเพื่อใชในการ
ดําเนินการคัดเลือก ใหสวนราชการเปนผูพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม และการกําหนด
ตําแหนงวางตําแหนงใดที่จะใชในการคัดเลือก ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูกําหนด โดยผาน
ความเห็นชอบของ กศจ. รวมทั้งใหคัดเลือกตามวัน เวลา ที่สวนราชการกําหนด 

               ๘) เกณฑการตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน ภาค ก ความรู
ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และ ภาค ค ความ
เหมาะสมกับตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ และรวมกันทุกภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
จึงจะถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก 
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                ๙) การประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ให ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่ไดคะแนน 
ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และ ภาค 
ค ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหเรียงจากมากไปหานอย กรณีที่ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมทั้ง 3 
ภาคเทากันใหผูที่ไดคะแนน ภาค ค มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ค เทากัน
อีก ใหผูที่ไดคะแนน ภาค ข มากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ข เทากันอีก 
ใหผูที่มีอาวุโสตามหลักราชการอยูในลําดับที่ดีกวา  

                 ๑o) การแตงตั้งเรียงตามลําดับที่ครบตามจํานวนตําแหนงวางที่ไดประกาศรับ
สมัครในคราวเดียวกันโดยไมมีการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 

                     ๑๑) แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิม หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

                  ๑๒) กรณีการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงวางที่ไมมีอัตราเงินเดือน ใหตัดโอน
อัตราเงินเดือนของผูไดรับการคัดเลือกตามตัวมากําหนดในตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งนั้น 

๕.  การปรับปรุงเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 

     ๕.๑ กําหนดวันและเวลาในการดําเนินการคัดเลือก พรอมกัน 
     ๕.๒ กํากับ ติดตามการดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและ

ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
     ๕.๓ ออกขอสอบ ภาค ก กลุมทั่วไป กําหนดตัวชี้วัดและคะแนนองคประกอบในการ

ประเมิน ภาค ข ทั้งกลุมทั่วไป และกลุมประสบการณ 
     ๕.๔ ดําเนินการจัดสอบภาค ก และ ภาค ข ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
     ๕.๕ เพิ่มระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ปริญญาตรี เปน ๖ 

ป ปริญญาโท เปน ๔ ป หัวหนากลุม หัวหนาหนวย ผูอํานวยการกลุม หัวหนางาน ไมนอยกวา ๒ ป 
ครูชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป 

๖. ระเบียบวิธีการขอจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ.สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ๖.๑ โครงสราง อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          ๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เปนประธานอนุกรรมการ 
          ๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกํากับดูแลดานบริหารงาน

บุคคล  เปนรองประธานอนุกรรมการ 
          ๓) เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนอนุกรรมการ  
          ๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนโดยตองมีผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลและ

ดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ 
          ๕) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เปนอนุกรรมการ

และเลขานุการ 
      ๖.๒ อํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่พิจารณา
ดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. 
หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค 
มอบหมาย 

    หมายเหตุ :  เหตุผลในการเสนอตั้ง อ.ก.ค.ศ.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อทําใหการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสวนที่ 
ก.ค.ศ. ดําเนินการมีความรวดเร็วและสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาในหนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา เชน การเกลี่ยอัตรากําลังขามเขตพื้นที่การศึกษา และหรือขามจังหวัด  การยาย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ขามสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือขามจังหวัด  เปนตน  

      ๗. การปรับปรุงหลักเกณฑการเสนอขอวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

          ๗.๑ ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมี
ผลงานดีเดน ที่ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหนง (ว ๑๓/๒๕๕๖) เพื่อขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

          ๗.๒ แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Theoretical Pedagogical Knowledge: 

TPK) สรุปสาระสําคัญ คือ ใชสําหรับการประเมินสายงานการสอนกับสายงานการนิเทศ ในวิทย
ฐานะชํานาญการถึงเชี่ยวชาญ ซึ่งจะถูกประเมินโดยการทดสอบ ๒ ดานคือ ดานที่ ๑ ดานความรู
ความสามารถเชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge: TK) และดานที่ ๒ ดานวินัยคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและประสบการณวิชาชาชีพ (Pedagogical Knowledge: PK) และ
มีคณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด โดยทําการประเมิน ๒ สวนดวยกัน คือ สวนที่ ๑ ผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน สวนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ไมเกิน ๕o หนา) ซึ่งใน
สวนของการประเมินดานคุณภาพผูเรียน ไมควรมุงเนนที่ผลการทดสอบ O-NET เพียงอยางเดียวควร
ใหความสําคัญดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวย 

            ๗.๓ จัดหลอมรวมทั้ง ๒ แนวทางที่นําเสนอ ใหเปนหลักเกณฑและวิธีการเดียวกัน
ทุกสายงาน โดยไมมีการแยกสายงานใดโดยเฉพาะใชเกณฑเดียวกัน โดยเนนใหมีการจัดทําขอตกลง 
ในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) และขอตกลงตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประเมิน ในการจัดทําขอตกลง ในการพัฒนางาน สําหรับระยะเวลาในการพัฒนางาน 
ยังไมไดขอสรุปวาใชเวลาในการพัฒนางาน ๑ ป หรือ ๒ ป แตผูรับการประเมินตองถูกประเมินเปน
ระยะๆ เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งควรใชเวลาในการพัฒนางาน จํานวน 
๑ ป เพื่อใหผูขอรับการประเมินไดพัฒนางานดานอื่นตอที่สามารถนํามาบูรณาการใหเกิดคุณภาพและ
องคความรูที่หลากหลาย 
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             ๗.๔ ในการประเมินสมรรถนะของผูรับการประเมิน ทุกสายงาน ตองครอบคลุม
สมรรถนะของการปฏิบัติงาน นั่นคือ ดานความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ในการ
ปฏิบัติงานของแตละสายงานและแตละตําแหนงที่มีความแตกตางกันไป 

              ๗.๕ รูปแบบวิธีการประเมินสมรรถนะ ตองพิจารณาใหสอดคลองกับสมรรถนะ
นั้นๆ เชน การทดสอบโดยใชขอสอบอาจใชไดกับดานความรู สมรรถนะบางดานอาจใชขอสอบวัดไมได 
เปนตน ซึ่งควรใชการสัมภาษณ หรือการประเมินตามสภาพจริง  

ดานการวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๑. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 

    ๑) ปรับหลักเกณฑ กคศ. ประถมใหมีครูครบชั้นเรียน มัธยมใหมีครูครบทุกกลุมสาระ 
    ๒) ใหมีครูสายงานสนับสนุน เพื่อชวยทํางานธุรการ งานการเงินหรืองานอื่นๆ ใหครูมี

หนาที่สอนอยางเดียว และมีการคืนอัตราเกษียณ 100% 
   ๓) ใหยกเลิกการจัดสรรอัตราเกษียณคืนในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 250 คน 

และมีการวางแผนอัตรากําลังในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังมีประสิทธิภาพ 
   ๔) กําหนดเกณฑการคํานวณอัตรากําลังใหเปนไปตามสภาพปจจุบัน และแกไขหลักเกณฑ

การเกลี่ยอัตรากําลังตาม ว.๑๙ มกีารสรางขวัญและกําลังใจ 
   ๕) แกหลักสูตรการคํานวณอัตรากําลังใหม และมีมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลัง จาก

โรงเรียนเกินไป โรงเรียนขาดในตําแหนงที่มีคนครองที่สามารถสนองตอบตอ โรงเรียน ไมใชการ
สนองตอบความตองการบุคคล 

  ๖) มีการจัดวางแผนอัตรากําลัง และปรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 
  ๗) การปรับตําแหนงพนักงานราชการที่เกินเมื่อวางลงไปกําหนดเปนตําแหนงธุรการ

โรงเรียน/ลูกจางประจํา และอัตรากําลังครูครบชั้นและเปนไปตามเกณฑ รวมทั้งอัตรากําลังครูใน
โรงเรียนมีวิชาอกตรงตามความตองการจําเปน ตลอดจนวางแผนอัตรากําลังแบบปฏิบัติไดจริง มีครู
ครบชั้น ตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

๒. ดานการเกลี่ยอัตรากําลังและบรรจุแตงตั้งครู 

    ๑) ปรับเกณฑ การคิดอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และสรางแรงจูงใจใหกับครูที่อยู 
โรงเรียนเกินเกณฑ เชน สามารถเบิกคาเชาบาน ความดีความชอบ 

    ๒) กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลัง และใหมีมาตรการในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ปนตนเหตุในการเกลี่ยอัตรากําลัง 

    ๓) ปรับเกณฑสามารถบริหารเกลี่ยอัตรากําลังได และเกณฑที่กําหยดใหเอื้อกับสภาพ
พื้นที่แตละภูมิภาคไมใชใชเกณฑ กคศ.ที่กําหนดเปลี่ยนไปเพื่อพวกพอง และเกลี่ยใหมีครูครบชั้นตาม
วิชาเอกทีข่าดแคลน 
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๓. ดานการสรรหาและบรรจุ 

    ๑) การสอบแตละครั้งใหสามารถคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถไดตามความตองการ
วิชาเอก และปรับปรุงหลักสูตรการสอบคัดเลือกใหสอดคลองกับความรูประสบการณที่นําไปใชจริงใน
ตําแหนงครูผูชวย 

    ๒) การสรรหาพนักงานราชการ ควรมอบอํานาจให สพท. เปนผูดําเนินการ และปรับปรุง
การออกคําสั่งใหมอบอํานาจให ผอ.เขตฯเปนผูออกคําสั่งทุกตําแหนงทุกวิทยฐานะ เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็ว สะดวกในการดําเนินการ 

    ๓) มีการสรรหาครูและผูอํานวยการโรงเรียนใหครบทุกโรงเรียนโดยเร็วที่สุด และใหมี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเดียว เพื่อที่ไดไมมีปญหาการบรรจุและแตงตั้ง และให 
สพฐ. กําหนดปฏิทินการคัดเลือกครู สอบแขงขัน การคัดเลือก ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน โดยเร็ว 

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

สภาพการดําเนินงาน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”เพื่อตอบโจทยวาจะทํา
อยางไรเพื่อใหผูปกครอง นักเรียนและครูมีความสุขในการเรียนการสอนที่สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐมนตรีซึ่งตองการใหพิจารณาในเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปจจุบัน โดยที่ผานมาจะตองเลิกเรียนใน
เวลา ๑๖.oo น. เปลี่ยนเปนเลิกเรียนในเวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อนําเวลา ๒ ชั่วโมงที่เหลือนั้นไปจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมความรูและทักษะใหแกเด็ก โดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒ ไดมีโรงเรียน
เขารวมตามโครงการคิดเปนรอยละ ๑๐ คือประมาณ ๓,๘๓๑ โรงเรียนและมีโรงเรียนคูขนานอีก 
๑,๔๖๑ โรงเรียน  

จากการดําเนินงานตามโครงการของ สพฐ. ไดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติผานสื่อ
โทรทัศน ETV อีกทั้งการ Road Map ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อให
ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดดําเนินงานอยางมีเปาหมายไปพรอมๆกัน และในปการศึกษา ๒๕๕๙ 
จะมีโรงเรียนเขารวมตามโครงการ ประมาณ ๑๕,ooo โรงเรียน ซึ่งสพฐ. จะไดดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ขอเสนอจากที่ประชุมผูบริหารระดับกลุมจังหวัด (CLUSTERS)   

 ๑. ดานการติดตาม ควรมีการลดแบบการติดตาม AAR / คณะติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เทาที่จําเปนและกระชับใหมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ดานชื่อโครงการ ควรมีการปรับคําสําคัญ (Key Word) ในชื่อของโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู” ดังนี้ 
         * ปรับเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

     * บูรณาการเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
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 ๓. ดานการสราง Smart Trainer โดยเชิญศึกษานิเทศกที่เกษียณอายุราชการหรือรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมาเปน Smart Trainer เนื่องจากแตละเขตพื้นที่
การศึกษามีศึกษานิเทศกไมเพียงพอตอการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน ดวย 
 ๔. ดานความเชื่อมั่น ซึ่งสถานศึกษาบางแหงโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญที่มีการแขงขันสูง 
ผูปกครองยังขาดความมั่นใจในการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เนื่องจาก
ตองการใหบุตรหลานสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใหได 
 ๕. ดานการจัดกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมตามโครงการยังไมครบ ๔H โดยสวนใหญยัง
เนนที่ Health กับ Hand ยังขาดในดาน Head กับ Heart  

๖. ดานงบประมาณสนับสนุน ที่โรงเรียนสวนใหญมีความกังวลในเรื่องของงบประมาณ สื่อ/
อุปกรณในการจัดกิจกรรมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  

ขอสรุปเชิงนโยบาย 

 ๑. การประชาสัมพันธ สื่อสารและการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 
ตอผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง ไดรับทราบและเขาใจตรงกัน ใหมีตอเนื่องมากยิ่งข้ึน  
 ๒. การจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานตาม
โครงการ อยางเหมาะสม  
 ๓. การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมีการนําเสนอ Best Practice จากการดําเนินงานตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 
 ๔. กําหนดแนวทางการประเมินติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู” ใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลที่หนวยงานตนสังกัดตองการและการเพิ่มภาระงานใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนหรือครู มากจนเกินไป 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

สภาพการดําเนินงาน 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๑๕๕๑ ไดเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ 
หลายประเด็นไดแก เปลี่ยนจาก ๔ ชวงชั้นเปน  ๓ ระดับไดแกระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงไดเปลี่ยนจากการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังให
เปนตัวชี้วัด และมกีารวัดผลประเมินผลการเรียนเปนรายภาค กอปร สวนกลางมีบทบาทในการเขามา
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตัวชี้วัด   

นอกจากนั้นยังพบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีปญหา
หลายประการ เชน การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและทองถิ่น  การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ยังไมสามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
จึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยไดมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทาง



77 
 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใชยังไม
สามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการ
ดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผู เรียนใช
ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในการติดตอสื่อสารและการคนควาหาความรูจากแหลง
การเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ เปนตน 

ขอเสนอจากที่ประชุมผูบริหารระดับกลุมจังหวัด (CLUSTERS)   

๑. ดานการสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตองสนับสนุน สงเสริมดาน
การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวาง
ยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล  

๒. ดานเอกสารประกอบหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร 
เชน คูมือการใชหลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู เอกสารประกอบหลักสูตร
กลุมสาระตางๆ แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยใน
สถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหประชาชนทั่วไป ผูปกครองและนักเรียน มีความเขาใจและรับทราบบทบาทของตนเองใน
การพัฒนาตนเองและสังคม 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมี
กิจกรรมภาคปฏิบัติ การเชื่อมโยง กระบวนการถายทอดที่สารมารถบูรณาการภูมิปญญาสากลและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหไดสัดสวนและสมดุลทีส่อดคลองกันมากยิ่งขึ้น 
    ๔. ดานนวัตกรรมการศึกษา ควรผลิตนวัตกรรมการศึกษาเพื่อแกไขปญหาดานการเรียนรูของ
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรสรางซอฟตแวรทางดานไอทีการศึกษา ไซเบอร สื่อการ
สอนที่ทันสมัย คอมพิวเตอรสารสนเทศ และอื่นๆ 

 ๖. ดานหลักสูตร ควรปรับหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและลดความซ้ําซอนของเนื้อหาตาม
ระดับชั้นไดอยางเหมาะสม 

ขอสรุปเชิงนโยบาย 

๑. การมีองคกรมหาชนหรือกรมวิชาการดูแลรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรทุกระดับ รวมทั้ง
ทําหนาที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานหลักสูตรการศึกษาขึ้นโดยตรง เพื่อกําหนดองคความรูแตละระดับ
จากกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนและลดเนื้อหาการเรียนรูใหนอยลงเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน  

๒. การปฏิรูประบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาใหมที่เนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
ผูเรียน และการเชื่อมโยงกับตําแหนงผูบริหารการศึกษา เงินคาวิทยฐานะ ดวยการใชแบบทดสอบ
ระดับชาติ  

๓. การมีนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย หองสมุดมีชีวิต 
อุทยานการเรียนรูทุกภูมิภาคในระดับจังหวัดลงสูทองถิ่นเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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การตกช้ําชั้น 

สภาพการดําเนินงาน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๑๕๕๑ กําหนดใหการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตั้งอยูบนพื้นฐาน ๒ ประการคือการประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน 
เปนการประเมินผลระหวางการจัดการเรียนรูเพื่อประปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและการสอน
ของครแูละการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรูเชน เมื่อจบการ
เรียนรู จบรายวิชาและการตดัสินการเรียน ตัดสินเปนรายวิชาโดยใชการประเมินผลระหวางเรียนและ
ปลายป/ปลายภาค ตามสัดสวนที่สถานศึกษากําหนด 

 ๑. การเรียนชั้นระดับประถมศึกษา 

    ๑) ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘o ของเวลาเรียนที่กําหนด
และผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 

    ๒) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

๒. การเลื่อนชั้นระดับมัธยมศึกษา 
    ๑) ผูเรียนมีรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด 
     ๒) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และการเรียนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นไมต่ํากวา ๑.๐๐ 

๓. การเรียนช้ํารายวิชา 
    ผูเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ ครั้ง แลวไมผานเกณฑการประเมินให

เรียนซ้ํารายวิชานั้น 
 ๔. การเรียนซ้ําชั้น 

    ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา ๑.๐๐ มีแนวโนมวาจะเปน
ปญหาตอการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ผูเรียนมีผลการเรียนไมผานเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษานั้น 

ขอเสนอจากที่ประชุมผูบริหารระดับกลุมจังหวัด (CLUSTERS)   

๑) ดานการวัดผล ควรทําตามระเบียบวัดผลอยางเครงครัด การประเมินผานตองประเมิน ๓ 

สวน ไดแก (๑) เวลาเรียน (๒) ความรูแตละวิชา (๓) ทักษะความคิดโดยครูตองมีการประเมินผูเรียน

ตามระเบียบวัดผลที่ไดกําหนดไว 

๒) ดานการกําหนดมาตรฐาน ควรกําหนดมาตรฐานชวงชั้นอยางชัดเจน/ สอบจบประโยค/

สอบตกชวงชั้น 



79 
 

๓) ดานการตกซ้ําชั้นเห็นดวย แตกระทําโดยเรียนชั้นไหนตกชั้นนั้น 

๔) ดานการประกาศผล ควรมีการออกประกาศ(การสอบตก) คิดวาไดผลดีกวาการไมออก

ประกาศ 

๕) ดานการคัดกรองนักเรียน ตองมีการคัดกรองนักเรียนเรียนรูชา/ เด็กชนเผา  เปนฐาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๖) ดานการซ้ําชั้น โดยการสอบตกของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตองแยกออกจากกัน

และควรแกไขตั้งแตตนน้ําคือ ชั้นประถมศึกษาใหมีการวัดรายปและชั้นมัธยมศึกษาใหวัดผลเปนราย

เทอม มีการซ้ํารายวิชาไปจนถึงซ้ําชั้นซึ่งถาเด็กอานออกและเขียนไดในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ก็จะตามมา

และ ถาหากอานไมได ใหชวยเหลือพัฒนาและสงเสริมกันทุกรายวิชา 

๗) ดานงบประมาณ ซึ่งการใหชั้นประถมศึกษาซ้ําชั้นเปนการลงทุนไมมากเทากับชั้น

มัธยมศึกษาหรืออาชีวะท่ีตองซ้ําชั้น 

๘) ดานกระบวนการ โดยกระบวนการของแตละโรงเรียน โรงเรียนขาดครู พื้นฐานการเตรียม

นักเรียน ครูไมมีทักษะในการสอน เห็นควรใหซ้ําชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๒ หรือไมใหซ้ําชั้นแตใหเรียน

อยูชั้นเดิม 

ขอสรุปเชิงนโยบาย 

๑. การกําหนดแนวปฏิบัติใหมีการเรียนซ้ําชั้นไดเพราะถาเด็กอานไมออกเขียนไมได จะสงผล

เสียในระดับการเรียนที่สูงขึ้น 

๒. การพัฒนาครูผูสอนใหเรียนรูและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตลอดจนการสอนซอม

เสริมและพัฒนานักเรียนใหเหมาะสมตามศักยภาพ 

๓. การชี้แจงทําความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ําชั้นกับผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ไดแก 
ครูผูสอน ผูบริหารผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

การวัดผล/ประเมินผล 

สภาพการดําเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการทดสอบ การประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเพื่อใหระบบการทดสอบและการประเมิน
คุณภาพผูเรียนใหมีความนาเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Testing : O-

NET) ที่ใหเพ่ิมรูปแบบการทดสอบแบบอัตนัยมาใชในการทดสอบดังกลาว รวมถึงการปรับระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางแทจริง มีแนวทางการดําเนินงาน ๘ ดาน  

๑. ระบบการทดสอบและประเมินคุณภาพผูเรียน 
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    ๑) นํารูปแบบขอทดสอบอัตนัยมาใชในการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (คิดเปนรอยละ ๒o ของคะแนนทั้งหมดสงผลใหครูปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนและวิธีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน และเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนกอนที่จะทําการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

    ๒) พัฒนาคลังขอสอบ (Item Bank) ที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หาหลักสูตรที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน เทียบเทานานาชาติ  

    ๓) ประเมนิความสามารถในการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๔ 
ในปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อวินิจฉัยขอบกพรองเกี่ยวกับ
การอานออกเขียนได ของผูเรียนนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล 

    ๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบปลายป/ภาคเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน
กลางที่ สพฐ. พัฒนาขึ้นใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลักเพื่อใหขอสอบที่ใชในการทดสอบคุณภาพ
ผูเรียนในระดับสถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน 

    ๕) เตรียมความพรอมนักเรียนสําหรับการสอบระดับชาติ (PRE O-NET) ระดับชั้น ป.๖ 
และม.๓ ดวยขอสอบมาตรฐานกลางที่ สพฐ. พัฒนาขึ้นจํานวน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะทําการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

    ๖) ติดตาม วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่ใชในการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษา ทั้งในดานการกําหนดลักษณะโครสรางของขอสอบ ความสอดคลองของ
ขอสอบกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และระดับพฤติกรรมที่มุงวัด เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาดวยระบบการวัดและประเมินผลในชันเรียน 

     ๗) พัฒนาศักยภาพครูผูสอน ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ในการ
สรางและตรวจใหคะแนนขอสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
พัฒนาแกนนํา ขับเคลื่อนแนวทางการทดสอบดวยขอสอบอัตนัย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

     ๘) กําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของระดับชาติ (National 

Framework for Educational Assessment) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย รวมกับ
สถาบันการทดสอบระดับนานาชาติของแคมบริดจ (Cambridge International Examination)  

ขอคิดเห็นของท่ีประชุมผูบริหารกลุมจังหวัด (CLUSTERS) 

  ๑. สทศ. ตองเปดกวางใหทุกสวนที่เกี่ยวของรวมกันออกขอสอบ โดยคํานึงถึงวาคุณภาพของ
ขอสอบมีอํานาจจําแนก  ความยาก งาย มีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรงหรือไม  
 ๒. การายงานผล สทศ. ตองรวมรับผิดชอบในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไมวาจะมีการวิเคราะห
ความแตกตางตามบริบทของโรงเรียนก็ตาม 
 ๓. ควรใหศึกษานิเทศกที่เชี่ยวชาญ (รวมผูเกษียณ) ดานการประเมินผล วัดผล มาเปนที่
ปรึกษา แนะนําวิธีการวัดผล ประเมินผล ใหโรงเรียน  
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 ๔. การสอบสําคัญเทากับการสอน ถาครูผูสอนไมเห็นความสําคัญของการสอบ จะสอนไมถูก
ทาง ควรใหครูผูสอน สอนใหตรงตามตวัชี้วัด แตบุคลากรดานวัดผลขาดแคลนในระดับเขต/โรงเรียน 
 ๕. การสอบ O-NET ผูออกขอสอบมิไดสอน ผูสอนมิไดออกขอสอบ นักเรียนทําขอสอบไมได 
ควรใหครูที่สอน ป.๖ ทั้งประเทศ ออกขอสอบตัวชี้วัดละ ๑ ขอ/ แตละวิชา แลว สทศ. ทําการ
คัดเลือก (อาจใชทาง Online เพื่อประหยัดงบประมาณและตรงตามหลักการ) 
 ๖. การสอบบรรจุเขารับราชการครู ควรประกาศรับผูสําเร็จการศึกษาวิชาเอกการวัดผลดวย 

๗. ควรกําหนดใหแตละ CLUSTERS มีคลังขอสอบ 
 ๘. ควรจัดตั้งชมรมนักวัดผลฯ ประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. สพฐ. ควรจัดทําแบบประเมินผล/วัดผล ที่เปนมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพของแตละ
ทองถิ่น/ภูมิภาค 
 ๒. ใหมีคลังขอสอบกลางของ สพฐ./เขตพ้ืนที่การศึกษา / โรงเรียนที่ไดมาตรฐาน 
 ๓. ใหมีครูวัดผลประเมินผลประจําโรงเรียน 
 ๔. ใหเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต มีคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สภาพการดําเนินงาน 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๒ ในระดับมัธยมศึกษา
และกรมสุขภาพจิตรวมกันจัดทํา ระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเปนกระบวนการดําเนินงานที่มีขั้นตอนวิธีการและ
เครื่องมือในการจัดทําที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก และผูมีสวนรวมทุกฝายทั้งนอกและใน
สถานศึกษา เชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ครูทุกคนเปนตน โดยกําหนด
เปนนโยบายในสถานศึกษาดําเนินการ ตอมาเมื่อมีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 
๒๕๔๖ สพฐ. ซึ่งรับผิดชอบ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ใหสถานศึกษา
ทุกแหง จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและดําเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่อง และยั่งยืน ซึ่ง
นักเรียนทุกคนจะไดรับการดูแล ชวยเหลือ พิทักษ ปกปองคุมครองอยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่
ถูกตอง เหมาะสม และทันการณ โดยไดรับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อใหเปนคนดี มีความสุข และ
ปลอดภัย โดยแนวทางในการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี ๕ องคประกอบไดแก การ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนและการสงตอ ซึ่งแนวทางในการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการทําแผนงานประจําป ของ สพฐ.  

๑. แนวทางในการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มี ๕ องคประกอบ ไดแก การจัดการขอมูลสถานศึกษา การคัดกรองสถานศึกษา การสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษา การปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษา การเรงพัฒนาสถานศึกษา 
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๒. แนวทางการทําแผนงานประจําปงบประมาณ ของ สพฐ. ประกอบดวย ๔ แนวทาง คือ 
     ๑) การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

        ๑.๑) ป ๒๕๕๙-๒๕๖o เปนปแหงการรัก และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 
        ๑.๒) การคัดเลือกและ สพท. เพื่อเขาประกวดและรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
        ๑.๓) กําชับใหสถานศึกษาดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
        ๑.๔) นํารองพัฒนานักจิตวิทยาประจํา สพท. จํานวน ๑๐ เขต 
        ๑.๕ ดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาใหติดตามปองกันและแกไขอุบัติเหตุ 
รวมทั้งในภัยของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     ๒) การสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
         ๒.๑) สงเสริมบูรณาการทางทักษะชี้วัดในกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
         ๒.๒) เรงรัดให สพท. พัฒนาครูประถมและมัธยม โดยเฉพาะครูที่สอนวิชาสุขศึกษา 
พลศึกษา ใหมีความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการ
จัดการความรุนแรง การปองกันและการแกไขการตั้งครรภในวัยรุน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยูใน
พื้นที่ หมูบาน ปญหารุนแรง จํานวน ๑๓,๒๓๖ แหง เปนลําดับแรก 
         ๒.๓) เรงรัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การตั้งครรภในวัยเรียน การรังแก
กัน ความรุนแรง และติดเกม จัดใหมีขอมูลการสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง เนน
การปรับปรุงขอมูลในระบบ NISPA ใหเปนปจจุบัน 
         ๒.๔) การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย และพัฒนาทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย
เสริมสรางทักษะชีวิต 
     ๓) การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
         ๓.๑) ยกระดับการเฝาระวัง ปองกัน พรอมหาแนวทางและจัดทําแผนแกไขพฤติกรรม
นักเรียนไมเหมาะสม จัดพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิ
กําลังกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อรวมกันตรวจพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดอับตาง ๆ ตามโรงเรียนโดยเฉพาะนอก
สถานศึกษา โดยเนน เทศการหรือกิจกรรมตาง ๆ เชน วันวาเลนไทน วันลอยกระทง กีฬาสี วันไหวครู 
เปนตน ชวงเปดภาคเรียน (พ.ค.-มิ.ย. และ พ.ย.-ธ.ค.) ชวงกอนปดภาค (ก.ย.-ต.ค. และ ก.พ.-มี.ค.)
ชวงการสอบตาง ๆ ที่ไปนอกสถานศึกษา เชน สอบ GAT และ PAT 

        ๓.๒) ดําเนินการเฝาระหวางเหตุความรุนแรง หรือทะเลาะวิวาทใชกระบวนการเพื่อน
ชวยเพื่อนเพื่อนคุมครองเพ่ือนเพื่อประสานและระงับเหตุไดทันท ี

        ๓.๓) เปดพื้นที่กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียนกลุมเสี่ยงในชวงเชา/เย็น  
        ๓.๔) เรงรัดอบรมพนักงาน เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.)  
        ๓.๕) การดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ จวท. ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘ 

เรื่องมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาตรงชวงรถยนตและจักรยานยนตในทางการควบคุม
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สถานบริการ โดยกําหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา” ในระดับประถมและอนุบาล โดย
เริ่มกําหนดตั้งแตระดับประถมศึกษากอน สวนอนุบาลใหชะลอไวกอน 

   ๔) การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก 
       ๔.๑) ดําเนินการคุมครอง และชวยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ  
       ๔.๒ จัดทําแผนปองกัน แผนเผชิญเหตุ และซักซอมการปฏิบัติหนาที่ออกสูปฏิบัติตาม

แผนอยางสม่ําเสมอและดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ไดแก การดูแลนักเรียนในสถานศึกษา 
ขอเสนอจากที่ประชุมผูบริหารระดับกลุมจังหวัด (CLUSTERS)   

 ๑. ดานผูบริหาร โดยผูบริหารในระดับโรงเรียนตองไดการสงเสริมสนับสนุนกํากับการ
ดําเนินงานใหจริงจัง 
 ๒. ดานครู โดยครูตองสอดสองพฤติกรรมนักเรียน โดยมีกรณีตัวอยางเชน นักเรียนถูก
ผูปกครองทํารายและทางครูไปเยี่ยมบานนักเรียนพบวานักเรียนไมเคยกินขาวเชา/ขาวเย็นเลย 
เนื่องจากมีลุงเปนผูดูแลกิจการของครอบครัว พอของนักเรียนก็เปนลูกจางในครอบครัว ลุงจะพูดจา
ถากถางอยูตลอดเวลา สวนพอของเด็กก็ไมไดดูแลลูกของตังเอง ไดเงินก็ไปซื้อยาเสพติด เปนตน ทําให
เด็กนักเรียนผูไมไดกินขาวเชา/เย็นเลย เมื่อครูไปเยี่ยมบานจึงไดพบปญหาและหาทางชวยเหลือตอไป 
 ๓. ดานกิจกรรม โดยกิจกรรม To be Number one เปนกิจกรรมตอตานยาเสพติดที่ดีซึ่ง
ทาง สพท. ควรไปดูแลวาใน สพท.ของตนเองมีโรงเรียนใดที่ไดรางวัลนี้เพราะมีงบประมาณสนับสนุน
ใหทําไดตอเนื่อง 

ขอสรุปเชิงนโยบาย 
 ๑. การกํากับติดตามประเมินผลระบบดุแลชวยเหลือนักเรียนในทุกระดับตั้งแตระดับ
สถานศึกษา สพท. และ สพฐ. ตองติดตามกํากับอยางตอเนื่องและเครงครัด 

๒. การดําเนินเพื่อกระตุนและสงเสริมทําสงตอในการทํางาน (Best practice) ในกิจกรรม
การประกวดตาง ๆ เชน กิจกรรม To be Number one  การประกวดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เปนตน 

 
การบริหารงานบุคคล CLUSTERS ที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทย
แลนด ๔.o 
 

ศตวรรษที่ ๒๑ ไทยแลนด ๔.o กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
ทุกฝายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผน
บริหารจัดการที่ดี เพราะการกาวยางที่ชาจะทําใหสามารถตกขบวนและเสียโอกาส ซึ่งการจัด
การศึกษาเปนอีกประเด็นสําคัญ นอกจากจะตองกาวทันความเปลี่ยนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไก
เพื่อการขับเคลื่อนภาคสวนอื่นๆ ใหมีความพรอมในการเขาสูความเปลี่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยสําคัญในการ
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เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมสามารถหยุดยั้งได 
การบริหารจัดการ สูการเปลี่ยนผานศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o เปนการเตรียมคน การสรางคน 
การสรางนวัตกรรม การเชื่อมโยงและเขาถึงเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อการอยูในความเปลี่ยนแปลง จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการวางแผนการขับเคลื่อนทางการศึกษา
สูความสําเร็จในการจัดการศึกษา ที่สามารถแปลงไปสูภาคปฏิบัติไดอยางเปนขั้นตอนที่ผาน
กระบวนการวิจัยสถาบันเพื่อแกปญหาและพัฒนาในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ ปรับเปลี่ยนจุดเนน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ขับเคลื่อนประเทศไปสูโลกท่ีหนึ่ง ซึ่งกระแสความ
เปลี่ยนแปลงขางตน ทําใหในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพูดคุยเรื่องนี้และไดมีการพัฒนาแนวคิดเรื่อง 
ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยความรวมมือของภาคสวนวงการนอก
การศึกษาที่ประกอบดวย บริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญ เชน แอปเปล ไมโครซอฟท วอลดิสนีย 
องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษารัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกร
ความรวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership for 21st  Century Skills) หรือ
เรียกยอๆวา เครือขาย P๒๑  

การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรูจึงเปนโจทยสําคัญสําหรับทุกภาคสวน จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินการ และจะสําเร็จไดก็ตองผานกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับ
กับความทาทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งทักษะสําคัญสําหรับคนยุคศตวรรษที่ ๒๑ และการเปน
ไทยแลนด ๔.o  ดังกลาวจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมีทุนมนุษย 
(Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o เปนยุทธศาสตรฐานความรู 
(Knowledge-based Economic) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) 
การใชและตอยอดองคความรู  การใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & 

Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, 

Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธของระบบการจัดการ (Management Output) ทั้งการเขาถึง 
(Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย
การกาวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ๑. การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ (Identity) จากเดิมแตละคนมีสถานะเปนแคพลเมืองไทย สู
ความเปนคนไทยที่เปนสวนหนึ่งของความเปนพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่งคือความจําเปนที่
จะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือขายของประชาคม และ
การปลุกจิตสํานึกตอตนเองและประชาคม 
 ๒. การปรับเปลี่ยนจุดเนน (Reorientation) จากการเนนสรางคนเพื่อปอนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบโจทยสังคมอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียวสูการเนนของการ
สรางความเติบโตเพื่อรองรับการสรางและปลดปลอยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ 
คุณภาพและความยั่งยืนของผูคนในสังคม(Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู 
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ความคิดสรางสรรค และความสามารถ  (Enablement)  ของเชื่อมั่นในการพัฒนา การเสริมสรางภาวะผูนํา 
(Leaderships) และการเสริมสรางพลังอํานาจ(Empowerment)   

๓. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ 
(Controlling Nature) มาเปนการอยูรวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอยางเปนองครวมและสมดุล 

๔. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเปนสังคมที่คน
มุงมั่นแขงขันตองการเอาชนะผูอื่น (Competition-driven Cultural) มาเปนการทํางานรวมกันใน
ลักษณะการเกื้อกูลและแบงปน (Collaborative Cultural) มีความเมตตาดําเนินชีวิตในความ เอื้อ
อาทรตอกัน 

๕. การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูโลกที่หนึ่ง (First World Nation) จากที่มองแตการมุง
ไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Development Country) ซึ่งใหความสําคัญแตมิติเศรษฐกิจมา
เปนการคํานึงถึงประเด็นดานสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสรางเกียรติภูมิในความเปนชาติ 
(Dignity of Nation) มีจิตสํานึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณคา ที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนา 
“6R12C3E” เพื่อการบริหารจัดการสูการเปลี่ยนผานศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 ๑. การอาน (Reading) เปนการอานแลวเขาใจ สรุปความได รูจักใชความคิดวิเคราะห 
วิจารณและออกความเห็นอยางมีเหตุผล และนําไปประยุกตใชในเชิงสรางสรรค  
 ๒. การเขียน (wRiting) เปนความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใชคํามีความหมายเดนชัด 
อานเขาใจ ไมคลุมเครือ ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เราความสนใจ สรางความประทับใจ  

๓. วิทยาศาสตร (Relation Science) เปนความเขาใจและสามารถนําเอาแนวคิด หลักการ 
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช สามารถใชกระบวนการเพื่อแกปญหา ตัดสินใจ และทําความเขาใจ
และตระหนักถึงคุณคาในความสัมพันธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ๔. คณิตศาสตร (Relation Arithmetic) เปนสิ่งที่ตองการพัฒนาในการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Problem Solvers) 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม Environmental 

Dynamics โลกาภิวัตน 

คนเปน
เคร่ือง
จักร 

คนมี
ชีวิต/

หัวใจ 

Technology 

Systems 

องคกรเชิง
โครงสราง 

Classic 
Neo-

Classic 
Modern 

Information 
Technology 

 
องคกร 
ที่มีชีวิต 

 

Post 

Modern 

ไทยแลนด 
๔.o 

Perspective 
Changing 

 

Paradigm 
Shifted 

 

6R12C3E 

 

ศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 



86 
 

 ๕. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology & Innovation) เปนการทํางานโดย
การนําความรูมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ในลักษณะของ
กระบวนการ (Process) เปนการใชอยางเปนระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือความรูตางๆที่ได
รวบรวมไว เพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติและแกปญหา ผลผลิต (Product) เปนผลมาจากการใช
กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product) 

๖. คุณภาพ (Relation Quality) เปนการสรางคุณภาพเปนสิ่งสําคัญของการบริหารจัดการ
ในองคกรที่จะตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

๗. การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) เปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอย
ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ
เปนผลและเปนอยางนั้นอาศัยหลักการของอะไร 

๘. ความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนความคิด แนวทาง และทัศนคติใหมๆ รวมทั้งความ
เขาใจและการมองปญหาในรูปแบบใหม 

๙. พลังสรางสรรค (Creative Tension) เปนการใชความพยายามทําใหสําเร็จจากชองวาง
ระหวางความจริงในปจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรคกับวิสัยทัศนซึ่งสามารถเปลี่ยนอุป
สรรคใหเปนแหลงของพลังสรางสรรคหรือที่เรียกวาแรงตึงของความคิดสรางสรรค (Holding 

Creative Tension) แรงตึงของความคิดสรางสรรคจะเปนศูนยกลางของความรอบรู 
๑o. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เปนการทํางานที่มีเปาหมายสูอนาคต การ

วางแผนและการทํางานเชิงรุกตองอาศัยขอมูลขาวสาร หรือประสบการณ เนนพันธกิจที่ดําเนินงานได
อยางรวดเร็ว คุมคาและมีคุณภาพ 

๑๑. การสื่อสาร (Communication) เปนกระบวนการถายทอดขาวสารและขอมูล ความรู 
ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตาง ๆ  

๑๒. การรวมมือ (Collaboration) เปนการทํางานรวมกับคนอื่นในทางตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน จากการชวยเหลือซึ่งกัน ดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน 

๑๓. การเกื้อกูลและแบงปน (Collaborative Cultural) เปนความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียง
ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส  

๑๔. สมรรถนะ (Competency) เปนคุณลักษณะที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเปนตัวผลักดันให
บุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวาเกณฑ/เปาหมาย
ที่กําหนดไว  

๑๔. การเชื่อมโยง (Connecting) เปนกระบวนการแสดงความตอเนื่อง 
๑๖. การยึดมั่น (Composition) เปนความมั่นคงที่ไมเปลี่ยนแปลงอยางงายๆ และ

สอดคลองกับความตองการ 
๑๗. การกํากับและติดตาม (Controlling) เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหทราบผลการปฏิบัติงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 



87 
 

๑๘. การใชทรัพยากรที่คุมคา (Cost Effectiveness) เปนการใชทรัพยากรตางๆใหเกิด
ประโยชนและคุมคามากท่ีสุด 

๑๙. การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
และมีความสําคัญในการปรับกระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลและนําพาตนเอง กลุมและ
องคกรใหประสบความสําเร็จ 

๒o. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนความสามารถทํางานใหสําเร็จไมวาจะเปนการบรรลุ
ความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ เปาหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค 

๒๑. การประเมินผล (Evaluation) เปนการนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดรวมกับการ
ใชวิจารณญาณของผูประเมินมาใชในการตัดสินใจ 

 

องคกรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงคุณภาพ ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 
 

องคกรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงคุณภาพ ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o (Organization 

quality of Basic Education, 21st Century: Thailand 4.o) เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
(Transformation of Cultural) มาทํางานรวมกันในลักษณะการเกื้อกูลและแบงปน 
(Collaborative Cultural) มีความเมตตา ดําเนินชีวิตในความเอื้ออาทรตอกัน ในการทํางาน เพื่อให
เปนไปตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน จากการชวยเหลือซึ่งกัน ดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน มีเปาหมายสูอนาคต การวางแผนและการทํางานเชิงรุกที่อาศัยขอมูล
ขาวสาร หรือประสบการณ เนนพันธกิจที่ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและมีคุณภาพ 
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MDU 

Mission, Driven, Unit  

องคกรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงคุณภาพ  
ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 

Organization quality of Basic Education, 21st Century: Thailand 4.o. 

เลขาธิการ กพฐ กพฐ 

สพท. 

(สพป./ สพม. 
 

อ.กพ 
OSM 

ศธภ. – ศธจ. อ.ก.ค.ศ 

สพร. 
ผชช. 

ดานกฏหมาย 

ดานบริหารงานบุคคล 

ดานยุทธศาสตร 
และการมีสวนรวม 

CLUSTERS 

กลุมภารกิจและปฏิบตัิการ 
 

CLUSTERS 

กลุมบรหิารวิจัยและพัฒนา 
CLUSTERS 

กลุมภารกิจอํานวยการ 
 

มาตรฐานและธรรมาภิบาล 
การบริหารขาราชการครู- บุคลากร 

SBM 

สถานศึกษา 

ศูนยการศึกษา 

อื่นๆ 
สมรรถนะและครูมืออาชีพ 

ศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 
มั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน 

คุณภาพและมาตรฐานผูเรียน 
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แผนผังโครงสราง สพร.สพฐ. ใหม 
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ผชช. ดานยุทธศาสตรและ
การมีสวนรวม 

กลุมสงเสริม
การบริหารงาน

บุคคล 

กลุมแผน
อัตรากําลัง 

กลุม
บริหารงาน

ทั่วไป 

กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

กลุม
บริหารงาน
บุคคล ๑ 

กลุม
บริหารงาน
บุคคล ๒ 

กลุมวจิัย
เสริมสรางพัฒนา 

วินัยและวนิัย
อุทรณรองทกุข  

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

กลุมเสริมสราง
ประสิทธภิาพการ
บริหารงานบุคคล 

  อ.ก.ค 
วิสามัญ 

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

กลุมวจิัย
พัฒนา

กฎหมาย  

กลุมวจิัย
พัฒนาในการ
บริหารงาน

บุคคล  

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

อ.ก.ค 
วิสามัญ 

กลุมภารกิจการบริหารงาน
องคคณะบุคคล 

ใหม 

งานเลขานุการ 
อกพ. 

งานเลขานุการ 
อ.ก.ค.ศ. สพฐ. 

 

งานขับเคลือ่น 
การบริหารงานบุคคล 
และ CLUSTERS 

กลุมทะเบียนประวัต ิ

และขอมูลสารสนเทศ 

 

งานทะเบียนประวตั ิ งานขอมูลสารสนเทศ 

ใหม 

งานอทุรณ
รองทุกข 

งานวินัย 

งานบริหาร
ทั่วไป 

อ.ก.ค.ศ 
สพฐ 

(Agenda) 

คณะกรรมการ 

นโยบายเรงดวน 
เชน STEM การ

อาน 
และอื่นๆ 

ใหม 

ใหม 
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การบริหารจัดการที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o ของสํานัก
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการ
ทํางานและการเรียนรูที่บูรณาการรวมกันกับการบริหารจัดการเชิงระบบ และวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณเฉพาะขององคกร จึงเกิดมีพลังการทํางานประสานกันในพหุภาคี  สงเสริมใหมีความ
ตระหนัก การปฏิบัติ ความรัก ความพรอมทีจ่ะพัฒนาและเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชน ยึดธรรมาภิบาล 
การประสานงานรวมมือรวมใจ จากการทํางานเปนทีมที่เนนการมีสวนรวม(Cooperation) และความ
รวมมือ (Cooperative) จากการใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมและรวม
ปรึกษาหารือในกิจกรรมดําเนินการทีม่ีศักยภาพและบรรลุเปาหมายในองคประกอบ ๑๐ H ไดแก  

๑. ความสุขที่มีสุขภาพดี (Happy Body) การมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ในการ
ดํารงชีวิต การปฏิบัติ และการแกปญหา  

๒. ความสุขในการหาความรู (Happy Brain) การพัฒนาตนเอง มีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานและเพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานที่เกิดประโยชน
สูงสุดตอตนเอง และสวนรวม นําสูการพัฒนาเพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  

๓. ความสุขของการมีน้ําใจงาม (Happy Heart) การมีน้ําใจ โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ 
เอื้ออาทรตอกัน ใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

๔. ความสุขในการผอนคลาย (Happy Relax) การผอนคลาย สรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อผอนคลายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เชน การฝก
ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองชอบ เปนตน 

๕. ความสุขที่ปลอดหนี้ (Happy Money) ดํารงชีวิตที่ดี รูจักสิ่งที่สมควรปฏิบัติ ไมประพฤติ
ตนใหมีปญหาหนี้สิน 

๖. ความสุขที่มีทางสงบ (Happy soul) ปฏิบัติตนในทางที่ดี เปนผูที่มีศีลธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม 

๗. ความสุขมคีรอบครัวดี (Happy Family) เปนเสมือนครอบครัวเดียวกันที่มีความอบอุน มี
ความรัก และความมั่นคง เอื้ออาทรกัน การสนับสนุนและเปนกําลังใจตอกัน 

๘. ความสุขมีสังคมดี (Happy Society) มีความรักสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การ
ทํางานรวมกัน และการสงเสริม สนับสนุน หมายรวมถึง การใหความรวมมือและการทํางานเปนทีม 

๙. ความสุขที่มีความสําเร็จ (Happy Successfully) ความสําเร็จที่บรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค วิสัยทัศนและพันธกิจ จิตสํานึกของการทํางานเปนทีม ความตระหนักรู สูการปฏิบัติ 
และมีคุณธรรมและภาวผูนําที่ดี มคีวามยืดหยุนและปรับตัว  

๑o. ความสุขที่ยั่งยืน (Happy Sustainable) ความยั่งยืนในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิด
ความเชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ไดแก เกิดความเปนธรรมในสภาพการงาน 
สภาพการทํางานที่ดี และใหความสําคัญแกบุคลากร บุคลากรไดมีสวนรวม ยอมรับและเชื่อมั่นใน
ความสามารถ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารจัดการสูการเกิดเศรษฐกิจพึง
พา เศรษฐกิจวัฒนธรรมองคกรที่มีเอกลักษณเฉพาะแหงตน หรือ “วัฒนธรรมองคกร”ที่ด ี
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การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) 

 
การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)  เปนกลุมของวิธีการ พรอมทั้งเทคนิคตางๆ ที่ไดระดม

กันเพื่อที่จะคิดคนวิธีการใหม ที่แตกตางไปจากวิธีการเดิม ๆ ในการแกปญหา ซึ่งความคิดนอกกรอบ
ในองคกรถือเปนการปฏิวัติกระบวนการทํางานแบบเดิม ๆ ที่เคยใชบริหารจัดการในอดีต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันยุคเทคโนโลยีการสื่อสารเขามามีบทบาทที่ทําใหการรับรูของบุคลากรเติบโตอยาง
รวดเร็ว ความคิดใหม ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา หากบุคลากรใดมิไดมีการพัฒนาความคิด หรือ ไดนํา
ความคิดดังกลาวออกมาแสดง ก็เทากับเปนการปดกั้นความคิดอยางเสร ีซึ่งการคิดนอกกรอบจะสําเร็จ
หรือไมสําเร็จนั้น อยูที่กลาเปลี่ยนความคิดจากแนวเดิม ๆ หรือไม การใชความคิดในการพัฒนาองคกร 
การเพ่ิมคุณคาใหกับตนเองใหเปนบุคคลที่มีบทบาททั้งในสังคมและองคกร เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การที่
มนุษยหยุดคิด เทากับเปนการหยุดพัฒนา หยุดความกาวหนาของตัวเอง ผูที่รักความกาวหนาในชีวิต
ยอมตองขวนขวานคนหาและพัฒนาขีดความสามารถโดยเริ่มตนจากพลังความคิด เพราะความคิดเปน
บอเกิดของสิ่งดี ๆ สิ่งใหม ๆ ปรัชญาการคิดบวกของการพัฒนาดาน HR ที่วา “ทุกสิ่งที่คิด แคเปลี่ยน
มุมมองความคิดโลกก็พรอมจะเปลี่ยนไปตามความคิดของพลังสรางสรรค” 

  
 
 

การปฏิบัติ
จริง 

(Exercising 
Actionabl) 

การพัฒนา 
(Developmental) 

การยอมรับ 
(Adoptio) 

การคิดคน (Invention) 

การคิดคลอง (Fluency) 

การคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

การคิดยืดหยุน (Flexibility) 
การคิดริเริ่ม (Originality) 

การคิดบูรณาการ (Integration) 

 

ทักษะ ความรู พฤติกรรม ทัศนคต ิ
ความตระหนัก การปรับเปลี่ยนวิธีคิด คานิยม 

อารมณและเปาหมาย 

การคิดนอกกรอบและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที ่๒๑ :  
ไทยแลนด ๔.o 

Lateral Thinking and Leadership Change in 21st Century: Thailand 4.0 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 

 
ผูนําในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด 4.0 สิ่งที่ทาทายความสามารถ คือ ความสามารถนําพา

องคกรของตนใหอยูในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงวาเปนโอกาส การทราบวิธีการคนหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง และทราบวิธีที่จะสราง
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก ดานนโยบายการสราง
อนาคต ดานวิธีการอยางเปนระบบในการมองหาและคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง  ดานวิธีที่ถูกตอง
ในการสรางความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกร ดานนโยบายในการสราง
สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับความตอเนื่อง เพราะนโยบายการสรางสรรคสิ่งใหมอยางเปนระบบ 
สามารถสรางจิตสํานึกใหองคกรในฐานะที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทําใหองคกรมองเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหมภายใตบทบาทสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
๑. การทําความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นมาจากการแขงขันที่ไรพรมแดน โลกกําลังอยูในยุคของเทคโนโลยีและขาวสาร ความรูเปนสิ่งสําคัญ
ที่ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นเมื่อผูนําเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงแลวก็จะสามารถ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา มีผลกระทบหรือมี
ปฏิสัมพันธกับองคกร 

๒. ผูนําตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของ
แผนปฏิบัติการในการปรับแตงสิ่งตาง ๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยางรวดเร็วหรือ
กระทําอยางคอยเปนคอยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกอน
แลวจึงกําหนดเปาหมายและเลือกวิธีที่จะนํามาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งตองอาศัยการ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o 

๑. การทําความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง  
๒. ผูนําตองสรางการเปลีย่นแปลง  
๓. การเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง 
๔. การเปนนักคิด นักพัฒนาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
๕. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย 

๖. การเปนผูประสานงานในองคกรใหเกิด
การทํางานที่ราบรื่น 
๗. การประนีประนอม 
๘. การประชาสัมพันธ 
๙. การประชาสงเคราะห   
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วางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนําไปปฏิบัติตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจและความ
รวมมือจากทุกคนในองคกร มีการเสริมแรงใหกับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงใหบุคลากรในองคกร
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไดเกิดขึ้นแลวและแสดงความขอบคุณตอบุคคลที่
เกี่ยวของและมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแลวจึงทําการประเมินผลตอไป 

๓. การเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ
มีหนาที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพื่อพัฒนา เนนผลการปฏิบัติงานโดย
สวนรวมมากกวาการเนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากรในองคกรรับรูถึงผลการ
ดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทราบถึงสถานการณและวิกฤตการณตางๆที่องคกรเผชิญอยู เชน จุด
แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

๔. การเปนนักคิด นักพัฒนาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers Developers 
keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศนในการบริหารงานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
และไมยึดติดตอสิ่งใด 

๕. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย (Democratic Administrational) รับความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหากับบุคลากรในองคกร 

๖. การเปนผูประสานงานในองคกรใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น (Organization is 
Coordinating a Smooth Operation) มุงใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และประสานงานนอก
องคกรใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิด รวมจัดการศึกษา  

๗. การประนีประนอม (Compromise) ผูนําตองพยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
ขัดแยงในองคกร เปนผูประนีประนอมเมื่อเกิดปญหา 

๘. การประชาสัมพันธ (Public Relations) ผูนําตองสนับสนุนใหทุกคนทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน และนํารายงานมาประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

๙. การประชาสงเคราะห (Public Welfare) ผูนําจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง 
เปนหวงเปนใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความชวยเหลือผูรวมงาน การ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหทุกคนมีความกาวหนา การใหอภัย การตักเตือน การเปนกัลยาณมิตร 

ทักษะของภาวะผูนําศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด ๔.o ที่จะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร ไดแก การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team 
Building) การแกปญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning Project) การกํากับการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) และการสื่อสารที่ดี (Communication and Climate 
set) การสรางสัมพันธ (Relationship Building up) และการสอนงาน (Coaching) การสรางสังคม 
(Social) และการติดสินใจ (Decision Making) การกระตุนจูงใจ (Motivational) การคิดเชิงสะทอน 
(Reflective  Thinking) และการจัดการตนเอง (Self - Management) การใชเทคโนโลยี 
(Technological) การเรียนการสอน (Pedagogical) รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Intelligence) ตลอดจน การบริหารที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ (Administration 
and Flexibly Adapted to the Situation) มีแนวทาง ดังนี้  
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๑. การวางแผน (Planning) การวางแผนที่ดีดวยแผนกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่ชัดเจน
เขาใจงาย โดยการวางแผนนั้นตองมีแนวปฏิบัติที่เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธไดเปนอยางดีและ
สามารถปรับปรุงยืดหยุนใหสอดรับกับนโยบายใหเปนวิสัยทัศน พันธะกิจ เปาประสงค 

๒. การจัดองคกร (Organizing) เปนสิ่งสําคัญไมนอยไปกวาสิ่งใดจะตองมีการจัดโครงสราง
อยางชัดเจนทั้งสายงานจัดบุคคลากรตามสายบังคับบัญชา การแบงหนาที่ของฝายงานอยางเปน
ระบบงาน และมีทีมงานในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) มีการตัดสินใจสั่งการที่เปนกัลยาณมิตร การสั่งการเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนหลักฐานในการบังคับบัญชาดูแลตรวจสอบและติดตาม  

๔. การประสานงาน (Coordinating) ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร ดังนั้นตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปเพื่อประสานงานตางๆ และใหทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
 5. การควบคุม (Controlling) จําเปนตองมีการควบคุม ดูแลทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา 
เพื่อใหการจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 โดยผานองคประกอบพฤติกรรม  ๕  ประการ  คือ 
 

       
 
 ๑.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence)  เปนระดับพฤติกรรมการทํางานที่ผูนําแสดงให
เห็นและเปนกระบวนการทําใหผูรวมงานยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา  ภาคภูมิใจ  ไววางใจในความสามารถ  มีความเสียสละ
เพื่อประโยชนขององคกร มีเปาหมายชัดเจนและมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค การมีวิสัยทัศนและการถายทอดไปยัง
ผูรวมงาน มีความสามารถ มุงมั่น ตระหนักและทุมเท  มีความสามารถในการจัดการ หรือควบคุมตนเอง เห็นคุณคา มี
คุณธรรมและจริยธรรม      
 ๒.  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)  เปนระดบัพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการทํางาน ที่
เปนกระบวนการทําใหผูรวมงาน มีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน การตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง มีการ
คิดเชิงบวกและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย     

Idealized  
Influence 

Inspiration  
Motivation 

Intellectual  
Stimulation 

Individualized  
Consideration 

Teams 
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 ๓.  การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)  เปนระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการทํางาน
ที่เปนกระบวนการกระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการ หรือ แนวทางใหมในการแกปญหา การมองปญหาเชิงระบบในแงมุม
ตางๆ  การวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   
 ๔.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  เปนระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงให
เห็นถึงการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอแบบสองทางและเปนรายบุคคล 
มีการวิเคราะหความตองการและใหคําแนะนํา รวมทั้งการสงเสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองและยึดหลักการ
บริหารงานแบบกระจายอํานาจ  มเีทคนิคการ มอบหมายงาน ที่ดี     
 ๕.  การสรางทีมงาน (Teams)  การมีความสามารถหรือพลังงานพิเศษของบุคคล  การรวมกันของกลุมคน
ขึ้นมาอยางเหมาะสมและทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  




