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กรอบแนวคิด 
ในการพลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ.

• Back to School 
• Focus on Classroom 
• Teacher as a Key Success 
• School as Learning Organization



ว 9, ว 10, ว 11, ว 12/ 2564

ว 3/2564  ว 4/2564

 ว 23 / 2563 กําหนดอัตรากําลังของ รร. 
 ว 24/2564 กําหนดวิธีการบริหารอัตรากําลัง 
 ว 10/2565 วิธีการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก

มติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2564 

MOU กับสภาคณบดีครุศษสตร์/ 
ศึกษาศาสตร์





มาตรฐานตําแหน่ง  
และ 

มาตรฐานวิทยฐานะใหม่ 



ระดับการปฏิบัติงานที คาดหวังตามวิทยฐานะ 

- แก้ไขป  หา 
  (Solve the problem) 
 
 

ครูช านา การ 

ครูช านา การพิเศษ 

ครูเชี ยวชา  

ครูเชี ยวชา พิเศษ 

- ริเริ มพัฒนา 
  (Originate and Improve) 

- คิดค้นและปรับเปลี ยน   
  (Invent and Transform) 
           
            

- สร้างการเปลี ยนแปลง 
  (Create an Impact)  
 
              
 
 
 

- ปรับประยุกต์ 
  (Apply and Adapt) 
 
 

คร ู

- ปฏิบัติและเรียนรู้ 
  (Execute and Learn) 
 
 

ครูผู้ช่วย 
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ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติและเรียนรู ้  
(Execute & Learn) 
 
ปรับประยุกต์ 
(Apply & Adapt) 
 
แก้ไขปัญหา 
(Solve the problem) 
 
ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve 
 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 
 
 
สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 
 

สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ  
 
สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์ 
กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานต าแหน่งและปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์ 
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
 
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ จนท าให้ 
คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี  
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 
 
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
และปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ใหค้ าปรึกษาผู้อื่น  
และเป็นผู้น าในวิชาชีพ 
 
 





กรอบความคิด 

Performance Appraisal : PA 

ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 

ม.55 คงวิทยฐานะ 

- Performance (Clip การสอน) 
- Powerful Pedagogies  
  (Clip & Lesson Study) 
- Student Outcomes  
  (Project, folio, etc.) 
 
(21st Century Skills/ Work-related Skills) 

ม.54 เลื อนวิทยฐานะสูงขึ น 
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ม.72 การประเมินเงินเดือน

ส่งผลงานผ่านระบบ 
DPA Online



เ ตุผลการจัดทํา (ราง) เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า          

ใน ถาน ึก า ังกัด ํานักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน

เกณฑใ ม (ป 2564)
มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพ

เกณฑเดิม (ป 2545)
1.  เกณฑเดิมใชมาเปนเ ลานานก า 18 ป ไม อดคลอง

    กับบริบทการจัดการเรียนรูใน ต รร ท่ี 21

2.  อัตราการเกิดลดลง  เด็ก ัยเรียนลดลง          

    โรงเรียนขนาดเล็กมีจําน นเพ่ิมข้ึน มีอัตรากําลัง     

    ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ

3.  การคําน ณจะใชเพียงมิติเชิงการบริ าร (ครูตอเด็ก)            
    ซึ่งมีผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการ อน

4.  เกณฑเดิมไม ามารถตอบ นองภารกิจดานการ ึก า

    ไดอยางมีประ ิทธภิาพ

1. โรงเรียนขนาดเล็กมคีรู  

    อยางนอย 4 คน 

      - ประถม ึก า

      - ภา าไทย

      - คณิต า ตร

      - ปฐม ัย รือ ภา าอังกฤ

2. ใช Work Load (ชม. อน 

    และ ชม.เรียน) เปนปจจัย              

    การกํา นดอัตรากําลัง

3.  มีอัตรากําลังบุคลากร     

    าย นับ นุนการ ึก า         

    ท่ีเ มาะ ม

4.  แผนพัฒนาคุณภาพและ

     ประ ิทธิภาพโรงเรียน

     ขนาดเล็ก (ป 2563 – 2565)

1.  ตอบโจทยนโยบาย

    การ ึก ายกกําลัง อง     

2. เด็กมีทัก ะในการอาน เขียน 

    (Literacy) และการคิด

    ิเคราะ  (Numeracy
3. ลดงานธุรการของครู /    
    คืนครู ู องเรียน

4. เช่ือมโยงไป ูการ างแผน

    ผลิต รร า และพัฒนาครู   

    ในอนาคต และ ูนย HECE
5.  โรงเรียนขนาดเล็ก           

    มีประ ิทธิภาพในการจัด  

    การเรียนการ อน ูงข้ึน

6.  ลดค ามเ ลื่อมล้ํา



การดําเนนิการในป ี2564-2565



สร้างขวัญกาํลงัใจสร้างขวัญกาํลงัใจ11  

เสนอเงินเพิ�มพิเศษจากสภาพการทาํงาน 
เดือนละ 3,000 บาท

ใหค้รูที�ปฏบิติังานในพื�นที�ยากลําบากใหค้รูที�ปฏบัิตงิานในพื�นที�ยากลําบาก

ลดระยะเวลาการขอวทิยฐานะ
จาก 4 ป� เหลอื        ป�3



จดัสวสัดกิารและเพิ�มกรอบ
อตัรากาํลงับุคลากรทางการศึกษา

เพิ�มกรอบอตัรากาํลงัสายสนบัสนนุ
ใหส้ถานศกึษา

เพิ�มเงนิพิเศษเจา้หน้าที�พัสด ุ
เดอืนละ 2,000 – 6,000 บาท



สร้างกลไกบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ประกาศใชห้ลกัเกณฑ์

 " จัดการเรียนการสอน
และใชท้รัพยากรร่วมกับโรงเรียนหลัก "

โรงเรียนคุณภาพ 



ลดความเหลื�อมลํ�า 
สร้างความเทา่เทยีมดา้นคณุภาพใหโ้รงเรียนBack

to
School

จดัสรรอัตรากําลงักวา่ 20,453 อตัรา 
ตามเกณฑอ์ตัรากาํลงัสถานศกึษา

ในรูปแบบใหม่



ลดความซํ�าซอ้นในการประเมนิ
คนืครูสูห้่องเรียน

 

วางระบบการประเมนิใหม ่
โดยใชเ้กณฑ ์       

(Performance Appraisal) 

ประเมนิเงนิเดอืน

เลื�อนวทิยฐานะ

คงวทิยฐานะ

เป�นเรื�องเดยีวกนั

PA



ประเมนิวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ประเมนิวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน ์ 

ลดเอกสาร 
สร้างระบบการประเมนิที�ทนัสมยั 

รวดเร็ว ยติุธรรม และมปีระสทิธิภาพ



Team

“HRMS” 
(Human Resource Management System) 

About Services Portfolio

จดัการขอ้มลูบคุคลผ่านระบบออนไลน์จัดการขอ้มลูบคุคลผ่านระบบออนไลน์

ใชร้ะบบจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนประวตั ิ(กพ.7) อเิลก็ทรอนกิส์ 
แทนเอกสาร เพิ�มความสะดวก  เข้าถงึงา่ย 

ยกระดบัความเป�น E - Government  ของกระทรวงศกึษาธกิาร 



ปรับมาตรฐานตาํแหนง่ สร้างภาวะผู้นําทางวิชาการ 
ให้ ผอ. / รอง ผอ. โรงเรียน เข้าถงึหอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 5 ชั�วโมง/สปัดาห์

ปรับการประเมนิการสอนของครูผ่าน 8 ตัวชี�วดั 
ที�สะท้อน Smart Teaching และ Active Learning

“Focus on classroom” 
มุง่คณุภาพผลลพัธ์ที�ผู้เรียน



วางระบบการสรรหาบุคคลวางระบบการสรรหาบุคคล99 เพื�อเข้าสูวิ่ชาชพีครูและบคุลากรทางการศกึษาเพื�อเข้าสูวิ่ชาชพีครูและบคุลากรทางการศกึษา
ทกุสายงานใหมท่ั�งหมดทกุสายงานใหมทั่�งหมด

ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
ผอ./รอง ผอ. เขตพื�นที�การศกึษา ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา  

 ศึกษานเิทศก ์และหลกัเกณฑก์ารสอบครูผู้ชว่ย



สร้างระบบมาตรฐานจริยธรรม
ในการปฏบัิตงิาน

ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรม
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ครอบคลมุคณะกรรมการที�กฎหมายกาํหนด

บรรจเุรื�องจรยิธรรม
ไว้ในการสรรหา บรรจ ุแตง่ตั�ง และประเมนิ

 ในทุกระดบัและสายงาน



งานที่รอการพิจารณาของ อกคศ.เขตฯ ในปีงบประมาณ 2566

ความท้าทาย  ใน 4 เดือนแรก (กพ. - พค. 66)  

1. ณ วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (พฤษภาคม 2566) ครู  ผอ.รร. รอง ผอ. รร. ต้องพร้อมทํางาน  
       _สอบบรรจุครูผูช้ว่ย 
      - สอบคัดเลือก ผอ. รองผอ. รร.   
      - การพิจารณาเรื่องการยา้ยครูที่มีคําขอรอไว้แล้ว  
2. ดําเนินการพิจารณารับรองคุณสมบัติและสุ่มกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ที่มีครูเสนอขอผ่านระบบเขา้มารอแลว้  
3.  พิจารณาเรื่องวินัยทีส่่งตอ่มาจาก กศจ.  
4. งานอื่นๆ ที่สง่ต่อจาก กศจ.  

ความท้าทาย  ใน 4 เดือนหลัง (มิย. - กย. 66)  

1. จัดทําแผนอัตรากําลังของเขตพื้นที่ฯ ตาม ว23/2563 โดยใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.  และเสนอ กคศ. เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราคืนหลังเกษียณ  
2. พิจารณาโยกยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  ให้แล้วเสร็จใน 1 ต.ค. 66   
3. พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
4. พิจารณาการย้ายครูรอบที่ 2 ให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2/2566  
5. งานอื่นๆ





กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนกังาน ก.ค.ศ.


