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สํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุมงานจัดการงานบุคคล 1

(ขาราชการพลเรือนสามัญ , ลูกจางประจํา , พนักงานราชการ)

กลุมงานจัดการงานบุคคล 2

(ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

กลุมงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ

กลุมงานสิทธิประโยชนและขอมูลบุคคล 

กลุมงานนิติการ



หนาท่ีความรับผิดชอบ

ของกลุมงานจัดการงานบุคคล 2

งานอัตรากําลัง

งานสรรหาและงานสอบ

งานบรรจุและแตงตั้ง



งานอัตรากําลัง
การกําหนดกรอบอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

- สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนจากสถานศึกษา ณ วันท่ี       10 มิถุนายน ของทุกป
- ใหสถานศึกษากรอกขอมลูลงในโปรแกรมการคํานวณกรอบอัตรากําลัง
- กรอกขอมูลจํานวนนักเรียนทุกแผนกวิชา ทุกชั้นป รวมนักเรียนระยะส้ันดวย
- กรอกขอมูลจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูจริง ณ ปจจุบัน
- กรอกขอมูลลงโปรแกรมท่ี สอศ. กําหนดเทานั้น
- โปรแกรมจะคํานวณกรอบอัตรากําลังของสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ.กําหนด



งานอัตรากําลัง

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557
เร่ือง เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

การคํานวณอัตรากําลังแบงตามกลุมภารกิจ 

เปน 3 กลุม ดังน้ี

1) กลุมครูผูสอน

2) กลุมผูบริหารสถานศึกษา

3) กลุมสนับสนุนการสอน



งานอัตรากําลัง

กลุมครูผูสอน คํานวณอัตรากําลังจากชั่วโมง             การปฏิบัติงานใน
หนึ่งสัปดาห (Work Loads) ดังน้ี

กลุมงานสอนในหมวดวิชาสามัญ และหมวดวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยก
รรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ และกลุมงานสอน
หลักสูตรระยะส้ัน



งานอัตรากําลัง

ปฏบิัตงิานสอนตามตารางสอน

- ระดับ ปวช. สัปดาหละ 18 ชั่วโมง

- ระดับที่สูงกวา ปวช. สัปดาหละ 15 ชั่วโมง

ปฏิบัตงิานที่เก่ียวเน่ืองกับงานสอน สัปดาหละ 10 – 13 ชั่วโมง

- การทําแผนการสอน การเตรยีมการสอน

- การสรางสื่อ/เครื่องมือประเมนิ การตรวจสอบการสอน

ปฏบิัตงิานอื่นที่ไมใชงานของกลุมสนับสนุนการสอนแตเปนงานที่ผูบังคับบัญชา

มอบหมาย สัปดาหละ 2 ชั่วโมง

รวมจํานวนชั่วโมงการปฏิบัตงิาน 30 ชั่วโมงในหน่ึงสัปดาห



งานอัตรากําลัง

กลุมงานสอนในหมวดวชิาชพีประเภทวชิาศลิปกรรม ประเภทวชิาเกษตรกรรม และ

ประเภทวชิาประมง

ปฏบิัตงิานสอนตามตารางสอน

- ระดับ ปวช. สัปดาหละ 15 ชั่วโมง

- ระดับที่สูงกวา ปวช. สัปดาหละ 10 ชั่วโมง

ปฏบิัตงิานเกี่ยวเนื่องกับงานสอน  สัปดาหละ 13 – 18 ชั่วโมง

ปฏบิัตงิานอ่ืนที่ไมใชงานกลุมสนบัสนุนการสอน 

สัปดาหละ 2 ชั่วโมง

รวมจํานวนชั่วโมงการปฏิบัตงิาน 30 ชั่วโมงในหน่ึงสัปดาห



งานอัตรากําลัง

กลุมงานสอนหลกัสตูรระยะสั้น

ปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน สัปดาหละ 18 ชั่วโมง

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกบังานสอน  สัปดาหละ 10 ชั่วโมง

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมใชงานกลุมสนบัสนุนการสอน 

สัปดาหละ 2 ชั่วโมง

รวมจํานวนชั่วโมงการปฏิบัตงิาน 30 ชั่วโมงในหน่ึงสัปดาห



งานอัตรากําลัง

กลุมผูบริหารสถานศึกษา คิดอัตรากาํลงัจากภาระงานบริหารสถานศึกษา โดย
เปรียบเทียบจากจํานวนหองเรียน

กลุมสนับสนุนการสอน คิดจากปริมาณงานสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาที่
สงผลตอคุณภาพการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทผูชวยครู มีหนาท่ีเตรียมอุปกรณการสอน     ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ชวย
ครูผูสอนในชั่วโมงปฏิบัติงาน ดูแลรักษาอุปกรณการสอน

2. ประเภทสนับสนุนการสอนท่ัวไป ไดแก งานบัญชีและการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ



งานอัตรากําลัง

การคิดหองเรียน
1.ปจจัยที่ใชในการกําหนดเปนหองเรยีน มดีังนี้
- ระดับการศกึษา เชน ระดับ ปวช. , ระดับ สูงกวา ปวช. เปนตน
- ประเภทหมวดวชิาที่ศกึษา เชน หมวดวชิาสามัญ หมวดวชิาประเภทวชิาชีพ
- ประเภทหลักสูตร เชน หลักสูตรระยะสัน้ เปนตน
2. การคดิจํานวนหองเรยีน
- กรณทีี่มจีํานวนนักเรยีนนอยกวาขนาดหองเรยีนที่กําหนด        หากมจีํานวนไมตํ่ากวา 15 คน ให
นับเปนหน่ึงหองเรยีน
- กรณทีี่มนัีกเรยีนจํานวนเทากับหรือมากกวาขนาดหองเรยีน        ที่กําหนดใหนําจํานวนนักเรยีน
ทัง้หมดหารดวยขนาดหองเรยีน       ที่กําหนด หากมจีํานวนนักเรยีนเหลือเศษ ไมตํ่ากวา 10 คน              
ใหนับเพิ่มไดอกีหน่ึงหองเรยีน



งานอัตรากําลัง

จํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาหของผูเรียนยดึตามโครงสรางหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ประเภทวชิา

จํานวนช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหตามหลักสูตร

ระดับ ปวช. (6 

ภาค)

ระดับ ปวส. (6 

ภาค)

ระดับ ปวส.พเิศษ (6 ภาค)

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมง

เรยีนตาม

หลักสูตรตอ

สัปดาห

28 31 26

วชิาสามัญ วชิาชพี วชิาสามัญ วชิาชพี วชิาสามัญ วชิาชพี

7 21 6 25 6 20



งานอัตรากําลัง

เกณฑมาตรฐานอตัรากําลังในสถานศึกษา
1. การคํานวณจํานวนอตัรากําลังที่ทําหนาที่สอนในสถานศึกษา

1.1 หลักสูตรปกติ
1.1.1 หมวดวิชาสามัญทุกสถานศึกษา และหมวดวิชาชีพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมทองเที่ยว
T = GC

L



งานอัตรากําลัง

โดยที่ T (Teacher) = จํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาที่สอน

G (Group)    = จํานวนหองเรยีน กําหนดดังนี้

(1) ปวช. จํานวนนกัเรยีน 40 คน เทากับ 1 หองเรยีน

(2) สูงกวา ปวช. จํานวนนกัเรยีน 30 คน เทากับ 1 หองเรยีน

(3) เศษของจํานวนนักเรยีนตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

คดิเพิ่มอกี 1 หองเรยีน 

(4) หากสถานศกึษาเปดสอนในหมวดวชิาไมสอดคลองกับประเภทสถานศกึษา จะคดิจํานวนหองเรยีนได

ตอเม่ือมจีํานวนนักเรยีนหองแรก   ไมต่ํากวา 15 คน



งานอัตรากําลัง
C (Curriculum) = จํานวนช่ัวโมงที่นักเรยีนตองเรยีนตามหลักสูตร 

ใน 1 สัปดาห ดังนี้

(1) หมวดวชิาสามัญ  - ระดับ ปวช. เทากับ 7 ช่ัวโมง

- ระดับสูงกวา ปวช. เทากับ 6 ช่ัวโมง

(2) หมวดวชิาชพี - ระดับปวช. เทากับ 21 ช่ัวโมง

- ระดับ ปวส. เทากับ 25 ช่ัวโมง

- ระดับ ปวส.พเิศษ เทากับ 20 ช่ัวโมง

L (Teaching Load) = จํานวนช่ัวโมงสอนของครู 1 คน ที่ตองสอนในหนึ่งสัปดาห กําหนดดังน้ี

(1) ระดับ ปวช. เทากับ 18 ช่ัวโมง

(2) ระดับสูงกวา ปวช. เทากับ 15 ช่ัวโมง



งานอัตรากําลัง
ตัวอยาง วทิยาลัยการอาชพีกรุงเทพม ีนักเรยีน 500 คน สาขาวิชาบัญช ีปวช. ป 1 จํานวน 100 คน ป 2 จํานวน 100 

คน ป 3 จํานวน 100 คน ปวส. ป 1 จํานวน 100 คน ปวส. ป 2 จํานวน 100 คน ดังนั้น วก.กรุงเทพ จะมกีรอบ
อัตรากําลังครูไดกี่คน

T = GC
L

แทนคาดังนี้  G = มนีักเรยีน ปวช. จํานวน 300 คน หองเรยีนละ 40 คน เทากับ 8 หอง รวมกับ มนีักเรยีน ปวส.
จํานวน 200 คน หองเรยีนละ 30 คน เทากับ 7 หอง รวมทัง้หมด 15 หอง

C = ปวช. เทากับ 21 ชม.  ปวส. เทากับ 25 ชม.
L = ปวช. เทากับ 18 ชม. ปวส. เทากับ 15 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  8x21 = 9.3  = 9 คน
18

T ปวส. =  7x25 = 11.67  = 12 คน
15

ดังนั้นวทิยาลัยการอาชพีกรุงเทพมกีรอบอัตรากําลังครูสาขาบัญชไีดทั้งหมด 21 คน



งานอัตรากําลัง
การคํานวณกรอบอัตรากําลังครูสายสามญั

T = GC

L

แทนคาดังนี้  G = มนีักเรยีน ปวช. จํานวน 300 คน หองละ 40 คน เทากับ         8 หอง ปวส. 200 คน หองละ 30 คน 

เทากับ 7 หอง รวมทัง้หมด เทากบั          15 หอง

C = ปวช. เทากับ 7 ชม.  ปวส. เทากับ 6 ชม.

L = ปวช. เทากับ 18 ชม. ปวส. เทากับ 15 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  8x7 = 3.11  = 3 คน

18

T ปวส. =  7x6 = 2.8 = 3 คน

15

ดังนั้นวทิยาลัยการอาชพีกรุงเทพมกีรอบอัตรากําลังครูสายสามัญไดทั้งหมด 6 คน

รวมวทิยาลัยการอาชพีกรุงเทพจะมกีรอบอัตรากําลังครูไดทั้งหมด = 21+6 = 27 คน



งานอัตรากําลัง

1.1.2 หมวดวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ

T = GC
L

โดยที่ T (Teacher) = จํานวนอัตรากําลังบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอน
G (Group) = จํานวนหองเรียน กําหนดดังน้ี

(1) จํานวนนักเรียน 30 คน เทากับ 1 หองเรียน
(2) เศษของจํานวนนักเรียนต้ังแต 10 คนข้ึนไป 

คิดเพิ่มอีก 1 หองเรียน 
(3) หากสถานศึกษาเปดสอนในหมวดวิชาไมสอดคลองกับประเภทสถานศึกษา จะคิด

จํานวนหองเรียนไดตอเม่ือ       มีจํานวนนักเรียนหองแรกไมตํ่ากวา 15 คน



งานอัตรากําลัง

C (Curriculum) = จํานวนช่ัวโมงที่นักเรยีนตองเรยีนตามหลักสูตร 

ใน 1 สัปดาห ดังนี้

(1) ระดับ ปวช. เทากับ 21 ช่ัวโมง

(2) ระดับ ปวส. เทากับ 25 ช่ัวโมง

(3) ระดับ ปวส.พเิศษ เทากับ 20 ช่ัวโมง

L (Teaching Load) = จํานวนช่ัวโมงสอนของครู 1 คน ที่ตองสอนในหนึ่งสัปดาห กําหนดดังน้ี

(1) ระดับ ปวช. เทากับ 18 ช่ัวโมง

(2) ระดับสูงกวา ปวช. เทากับ 15 ช่ัวโมง



งานอัตรากําลัง
ตัวอยาง วทิยาลัยเทคนคินราธวิาส ม ีนักเรยีน 150 คน สาขาวิชาชางยนต         ปวช. ป 1 จํานวน 50 คน  ป 2 จํานวน 

40 คน ป 3 จํานวน 30 คน ปวส. ป 1 จํานวน 20 คน ปวส. ป 2 จํานวน 10 คน ดังนั้นวิทยาลัยเทคนคินราธวิาส จะ
มกีรอบอัตรากําลังครูไดกี่คน

T = GC
L

แทนคาดังนี้  G = มนีักเรยีน ปวช. จํานวน 120 คน หองเรยีนละ 30 คน เทากับ 4 หอง รวมกับ มนีักเรยีน ปวส. จํานวน 
30 คน หองเรยีนละ 30 คน เทากับ  1 หอง รวมทัง้หมด 5 หอง

C = ปวช. เทากับ 21 ชม.  ปวส. เทากับ 25 ชม.
L = ปวช. เทากับ 18 ชม. ปวส. เทากับ 15 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  4x21 = 4.67  = 5 คน
18

T ปวส. =  1x25 = 1.67  = 2 คน
15

ดังนั้นวทิยาลัยเทคนคินราธวิาสมกีรอบอัตรากําลังครูสาขาชางยนตไดทั้งหมด 7 คน



งานอัตรากําลัง
การคํานวณกรอบอัตรากําลังครูสายสามัญ

T = GC

L

แทนคาดังนี้  G = มีนักเรยีน ปวช. จํานวน 120 คน หองละ 40 คน เทากับ  3 หอง ปวส. 30 คน หองละ 30 คน 
เทากับ 1 หอง รวมทัง้หมด เทากับ  4 หอง

C = ปวช. เทากับ 7 ชม.  ปวส. เทากับ 6 ชม.

L = ปวช. เทากับ 18 ชม. ปวส. เทากับ 15 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  3x7 = 1.17  = 1 คน

18

T ปวส. =  1x6 = 0.4  = 0 คน

15

ดังนั้นวทิยาลัยเทคนคินราธวิาสมกีรอบอัตรากําลังครูสายสามัญไดทั้งหมด 1 คน

รวมวทิยาลัยเทคนคินราธวิาสจะมกีรอบอัตรากําลังครูไดทั้งหมด = 7+1 = 8 คน



งานอัตรากําลัง

1.1.3 หมวดวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม เกษตรกรรม และประมง

T = GC
L

โดยที่ T (Teacher)= จํานวนอัตรากําลังบุคลากรที่ทําหนาทีส่อน
G (Group)   = จํานวนหองเรยีน กําหนดดังนี้
(1) จํานวนนักเรียน 30 คน เทากับ 1 หองเรียน
(2) เศษของจํานวนนักเรียนต้ังแต 10 คนข้ึนไป 
คิดเพิ่มอีก 1 หองเรียน 
(3) หากสถานศึกษาเปดสอนในหมวดวิชาไมสอดคลองกับประเภทสถานศึกษา จะคิด

จํานวนหองเรียนไดตอเม่ือมีจํานวนนักเรียนหองแรกไมตํ่ากวา 15 คน



งานอัตรากําลัง

C (Curriculum) = จํานวนชั่วโมงท่ีนักเรียนตองเรียน           ตามหลักสูตร ใน 1

สัปดาห ดังน้ี

(1) ระดับ ปวช. เทากับ 21 ชั่วโมง

(2) ระดับ ปวส. เทากับ 25 ชั่วโมง

(3) ระดับ ปวส.พิเศษ เทากับ 20 ชั่วโมง

L (Teaching Load) = จํานวนชั่วโมงสอนของครู 1 คน  ท่ีตองสอนในหนึ่งสัปดาห 

กําหนดดังนี้

(1) ระดับ ปวช. เทากับ 15 ชั่วโมง

(2) ระดับสูงกวา ปวช. เทากับ 10 ชั่วโมง



งานอัตรากําลัง
ตัวอยาง วทิยาลัยเกษตรนาน ม ีนักเรยีน 600 คน สาขาวิชาเกษตรกรรม ปวช. ป 1 จํานวน 200 คน   ป 2 จํานวน 100 

คน ป 3 จํานวน 100 คน ปวส. ป 1 จํานวน 100 คน ปวส. ป 2 จํานวน 100 คน ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรนาน จะมี
กรอบอัตรากําลังครูไดกี่คน

T = GC
L

แทนคาดังนี้  G = มนีักเรยีน ปวช. จํานวน 400 คน หองเรยีนละ 30 คน เทากับ 14 หอง รวมกับ   มนีักเรยีน ปวส.
จํานวน 200 คน หองเรยีนละ 30 คน เทากับ 7 หอง รวมทัง้หมด 21 หอง

C = ปวช. เทากับ 21 ชม. ปวส. เทากับ 25 ชม.
L = ปวช. เทากับ 15 ชม. ปวส. เทากับ 10 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  14x21 = 19.6  = 20 คน
15

T ปวส. =  7x25 = 17.5  = 18 คน
10

ดังนั้นวทิยาลัยเกษตรนานมกีรอบอัตรากําลังครูสาขาเกษตรกรรมไดทั้งหมด 38 คน



งานอัตรากําลัง
การคํานวณกรอบอัตรากําลังครูสายสามัญ

T = GC

L

แทนคาดังนี้  G = มีนักเรยีน ปวช. จํานวน 400 คน หองละ 40 คน เทากับ 10 หอง ปวส. 200 คน หองละ 30 คน 
เทากับ 7 หอง รวมทัง้หมด เทากับ 17 หอง

C = ปวช. เทากับ 7 ชม.  ปวส. เทากับ 6 ชม.

L = ปวช. เทากับ 18 ชม. ปวส. เทากับ 15 ชม.

ดังนัน้  T ปวช. =  10x7 = 3.88  = 4 คน

18

T ปวส. =  7x6 = 2.8  = 3 คน

15

ดังนั้นวทิยาลัยเกษตรนานมกีรอบอัตรากําลังครูสายสามัญไดทั้งหมด 7 คน

รวมวทิยาลัยเกษตรนานจะมกีรอบอัตรากําลังครูไดทั้งหมด = 38+7 = 45 คน



งานอัตรากําลัง

1.2 หลักสูตรระยะสั้น
มขัีน้ตอนการอัตรากําลังดังนี้

1.2.1 หาจํานวนหองเรยีนในแตละหลักสูตร

หองเรียนแตละหลักสูตร = จํานวนผูเขารับการอบรมแตละหลักสูตร

30

โดยที่ (1) จํานวนผูเขารบัการอบรมในแตละหลกัสูตรต่าํกวา               15 คน ไมนํามา

คํานวณหาอัตรากําลังครูใหใชวธิกีารจางผูเชี่ยวชาญ

(2) เศษของจํานวนผูเขารับการอบรมตัง้แต 10 คน ขึ้นไปใหปดเพิ่มขึ้นอกี 1 หองเรยีน



งานอัตรากําลัง

1.2.2 หาจํานวนช่ัวโมงสอนท้ังป เพื่อนํามาใชคํานวณอัตรากําลังครูและ

ผูบริหาร

จากชั่วโมงสอนท้ังป = G1C1+G2C2+G3C3+…+GnCn

หรือ = ΣGiCi เม่ือ i = 1, 2, 3,…,n

ดังนั้น ช่ัวโมงสอนท้ังป = ผลรวมของผลคูณระหวางหองเรียนกับจํานวน

ช่ัวโมงสอนในแตละหลักสูตร



งานอัตรากําลัง

1.2.3 หาอัตรากําลังครูผูสอนในหลักสูตรระยะสั้น

อัตรากําลังครูผูสอน = ชั่วโมงสอนท้ังป

Ly

Ly = จํานวนช่ัวโมงสอนของครูหน่ึงคนท่ีสอนในหน่ึงป

(กําหนด 828 ชั่วโมง มาจาก 18x1,380 ชั่วโมง)

30



งานอัตรากําลัง
ตัวอยาง วทิยาลัยสารพัดชางเลย เปดสอนหลักสูตรระยะส้ันซอมแอร จํานวน  60 ชั่วโมง มผีูเขารับการอบรม 120 คน  

หลักสูตรตัดเย็บเสือ้ผา จาํนวน     30 ชั่วโมง มผีูเขาอบรม 180 คน หลักสูตรการทําอาหารไทย จํานวน         45

ชั่วโมง ผูเขาอบรม 300 คน ดังนัน้วิทยาลัยสารพัดชางเลย                จะมกีรอบอัตรากําลังครูไดกี่คน

อัตรากําลังครูผูสอน = ชั่วโมงสอนทัง้ป

Ly

แทนคาดังนี้      หองเรยีนหลักสูตรซอมแอร = 120/30 = 4 หองเรยีน

หองเรยีนหลักสูตรตัดเย็บเสือ้ผา = 180/30 = 6 หองเรยีน 

หองเรยีนหลักสูตรทําอาหารไทย = 300/30 = 10 หองเรยีน

ดังนัน้  ชั่วโมงสอนทั้งป = (4x60)+(6x30)+(10x45) = 870 ชั่วโมง

อัตรากําลังครูผูสอน = 870/828 = 1.05 คน

ดังนั้นวทิยาลัยสารพัดชางเลยมกีรอบอัตรากําลังครูไดท้ังหมด 1 คน



งานอัตรากําลัง

เง่ือนไขการใชอัตรากําลังกลุมครูทําหนาท่ีสอน

(1) เม่ือคํานวณจํานวนอัตรากําลังท่ีทําหนาท่ีสอนไดเทาใดแลว ในจํานวน

ดังกลาวใหกําหนดเปนอัตรากําลังขาราชการครูไดไมเกิน รอยละ 90 สวนท่ี

เหลือใหกําหนดเปนพนักงานราชการหรือครูอตัราจาง

(2) ในจํานวนอัตรากําลังท่ีคํานวณไดใหสถานศึกษากําหนดเปนจํานวน

อัตรากําลังในแตละประเภทวิชา โดยกําหนดจากจํานวนจากจํานวนชั่วโมง

เรียนในแตละประเภทวิชาในสถานศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษา

ของ สอศ.



งานอัตรากําลัง

2. การกําหนดจํานวนอัตรากําลังที่ทําหนาที่บริหารในสถานศกึษา

2.1 กําหนดจากจํานวนหองเรยีน ดังตอไปนี้

จํานวนหองเรยีน     (หอง) ผูอํานวยการสถานศกึษา

(คน)

รองผูอํานวยการสถานศกึษา

(คน)

1 - 2 1 -

3 - 15 1 1

16 - 25 1 2

26 - 36 1 3

37 ขึ้นไป 1 4



งานอัตรากําลัง
2.2 การกําหนดจํานวนหองเรยีน ใหกําหนดจากจํานวนนักเรียนตามระดับการศกึษาและ

หมวดวชิาชพีประเภท

ระดับการศกึษา หมวดวชิาชพีประเภท จํานวนนกัเรยีนตอหอง

ปวช. 1. พาณชิยกรรม

2. อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

3. อ่ืนๆ

ใชวธิกีารคํานวณของกลุมครูผูสอน

(40 : 1)

ปวช. 1. อุตสาหกรรม

2. คหกรรม

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

4. ศลิปกรรม

5. เกษตรกรรมและประมง

ใชวธิกีารคํานวณของกลุมครูผูสอน

(30 : 1)

สูงกวา ปวช. ทุกประเภท ใชวธิกีารคํานวณของกลุมครูผูสอน

(30 : 1)



งานอัตรากําลัง

ตัวอยาง 
วิทยาลัยพณชิยการกรุงเทพ ม ีนักเรยีน 400 คน 

หองเรยีนประเภทพาณชิยกรรม = 400/40 = 10 หอง

ดังน้ัน มกีรอบอัตรากําลังรองผูอํานวยการไดทั้งหมด 1 คน

วทิยาลัยเทคนคิกรุงเทพ ม ีนักเรยีน 1,200 คน 

หองเรยีนประเภทอุตสาหกรรม = 1,200/30 = 40 หอง

ดังน้ัน มกีรอบอัตรากําลังรองผูอํานวยการไดทั้งหมด 4 คน

วทิยาลัยเกษตรกรุงเทพ ม ีนักเรยีน 900 คน 

หองเรยีนประเภทเกษตรกรรม = 900/30 = 30 หอง

ดังน้ัน มกีรอบอัตรากําลังรองผูอํานวยการไดทั้งหมด 3 คน



งานอัตรากําลัง
2.3 ในสถานศึกษาท่ีเปดหลักสูตรระยะส้ันโดยไมมีการเปดสอนหลักสูตรระยะส้ันโดย

ไมมีการเปดหลักสูตร ปวช. หรือสูงกวา ปวช. หาจํานวนหองเรียนกําหนดจํานวน

อัตรากําลังผูบริหารไดดังน้ี

จํานวนหองเรียน = ชั่วโมงสอนท้ังป

1,080

เหลือเศษ 0.5 ปดเพิ่มข้ึนอีก 1 หองเรียน

(1,080 มาจาก 2 ภาคเรียน x 18 สัปดาห x 30 ชั่วโมง)



งานอัตรากําลัง
ตัวอยาง

วทิยาลัยสารพัดชางกรุงเทพ ม ีจํานวนชั่วโมงสอนทัง้ป เทากับ 18,500 ชั่วโมง

จํานวนหองเรยีน = ชั่วโมงสอนทัง้ป

1,080

แทนคา จํานวนหองเรยีนระยะสัน้ = 18,500  = 17.12 = 17 หอง

1,080

ดังน้ันวทิยาลัยสารพัดชางกรุงเทพมกีรอบอัตรากําลังรองผูอํานวยการไดทั้งหมด 2 คน



งานอัตรากําลัง
3. การคํานวณจํานวนอัตรากําลังที่ทําหนาที่สนับสนุนการสอน

สมการคํานวณจํานวนอัตรากําลังท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการสอน

P =  aG+b

30

เม่ือ P = จํานวนอัตรากําลังที่ทําหนาทีส่นับสนุนการสอนในสถานศกึษา

a = จํานวนช่ัวโมงปฏบิัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห  ที่เพิ่มขึ้นหากมจีํานวนนักเรยีน
เพิ่มขึ้น (มคีาเทากับ 8.5)

G = จํานวนหองเรยีน (ใชจํานวนหองเรยีนตามผลการคํานวณหองเรยีนจากเกณฑคํานวณ
หองเรยีนผูบรหิาร)

b = จํานวนช่ัวโมงปฏบิัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห ที่ไมเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยแม
จะมจํีานวนนักเรยีนเพิ่มขึ้น (มคีาเทากับ 24.5)

30 = จํานวนช่ัวโมงที่ปฏบิัติงานในหนึ่งสัปดาห



งานอัตรากําลัง

ตัวอยาง 
วทิยาลัยเทคนคิกรุงเทพ ม ีนักเรยีน 1,200 คน 

หองเรยีนประเภทอุตสาหกรรม = 1,200/30 = 40 หอง

ใชสูตร  P = aG+b

30

แทนคา  P = (8.5x40) + 24.5    = 12.15 = 12 คน

30

กําหนดอัตรากําลังขาราชการสายสนับสนุนไดไมเกนิกึ่งหน่ึง คอื 6 คน

ที่เหลอือกี 6 คน กําหนดเปนพนักงานราชการหรืออัตราจาง



งานอัตรากําลัง

- การกําหนดตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง

การตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือน         

การเปลี่ยนตําแหนง

- การกําหนดตําแหนงท่ีเกิดข้ึนใหมจะตองเสนอ          ก.ค.ศ. พิจารณากําหนด

ใหมให

- การเกลี่ยอัตรากําลังสวนใหญจะเกลี่ยอัตราจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง

ภาพรวมเกินเกณฑไปกําหนดใหมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังภาพรวม      

ขาดเกณฑ



งานอัตรากําลัง

 การเกล่ียอัตรากาํลังขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555

 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกล่ียอัตรากาํลังขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา



งานอัตรากําลัง

การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 

7 ประเภท ดังนี้

1. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูฯ ตําแหนงสาย

งานการสอน         ไปกําหนดเปนตําแหนงสายงานการสอน จํานวน 

6 กรณี ดังน้ี

1.1 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ียุบเลิก ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมใน

สถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑ



งานอัตรากําลัง

1.2 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังเกินเกณฑไปกําหนดเปนตําแหนง

เดิมในสถานศึกษาท่ีต่าํกวาเกณฑ

1.3 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครบตามเกณฑไปกําหนดเปน

ตําแหนงเดิมในสถานศึกษา     ท่ีต่ํากวาเกณฑ

1.4 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังต่าํกวาเกณฑนอยกวาไปกําหนด

เปนตําแหนงเดิม          ในสถานศึกษาท่ีต่ํากวาเกณฑมากกวา



งานอัตรากําลัง

1.5 ตัดโอนจากสถานศึกษาในเขตชายแดนภาคใต           ไปกําหนดเปน

ตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑ

1.6 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครบตามเกณฑไปกําหนดเปนตําแหนง

เดิมในสถานศึกษา      ท่ีตํ่ากวาเกณฑ

2. การตัดโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือนตําแหนง     สายงานการสอนไป

กําหนดเปนตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง          

ต่ํากวาเกณฑ



งานอัตรากําลัง

3. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตําแหนงสายงานบริหาร

สถานศึกษาไปกําหนดเปนตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา จํานวน 2

กรณี ดังน้ี

3.1 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ียุบเลิกไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมใน

สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังผูบริหารสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ

3.2 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีเกินเกณฑไปกําหนดเปนตําแหนงเดิม ใน

สถานศึกษาท่ีต่ํากวาเกณฑ



งานอัตรากําลัง

4. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตําแหนงสายงานบริหาร

สถานศึกษาไปกําหนดเปนตําแหนงสายงานการสอน จํานวน 2 กรณี ดังน้ี

4.1 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ียุบเลิกไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมใน

สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังสายงาน        การสอนต่ํากวาเกณฑ

4.2 ตัดโอนจากสถานศึกษาท่ีเกินเกณฑไปกําหนดเปนตําแหนงเดิม ใน

สถานศึกษาท่ีต่ํากวาเกณฑ



งานอัตรากําลัง

5. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูฯ ท่ี ศธ.โอนไปให
ทองถิ่นไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวา
เกณฑ

6. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตําแหนงศึกษานิเทศก ไปกําหนด
เปนตําแหนงเดิม                  ในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังศึกษานิเทศก
ต่ํากวาเกณฑ

7. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปกําหนดเปนรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีต่ํากวาเกณฑ



งานสรรหาและงานสอบ

- การสรรหาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันท่ี 26 เมษายน 
2562

ใหสวนราชการกําหนดวิธีการคัดเลือก องคประกอบการคัดเลือก ตัวช้ีวัด 
เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี การเรียกบรรจุ ขอตกลง ในการปฏิบัติหนาท่ี             
ตามความเหมาะสม

โดยนําเสนอ ก.ค.ศ.ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ



งานสรรหาและงานสอบ

คุณสมบัติตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
1) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสวนราชการท่ี
สมัครเขารับการคดัเลือก
2) มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูฯ พ.ศ. 2547
3) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานตําแหนง         ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด

4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา



งานสรรหาและงานสอบ

คุณสมบัติตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
1) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสวนราชการท่ีสมัคร

เขารับการคัดเลือก
2) มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูฯ 

พ.ศ. 2547
3) มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

ตําแหนงท่ี ก.ค.ศ.กําหนด
4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา



งานสรรหาและงานสอบ
การสรรหาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี

- การสอบคัดเลือกตําแหนงครูผูชวย

- การสอบแขงขันตําแหนงครูผูชวย

โดยแบงการสอบเปน 2 เขต คือ เขตท่ัวไป และเขตชายแดนภาคใต



งานสรรหาและงานสอบ
การสอบคัดเลือก หมายถึง การสอบกรณีพิเศษ      โดยการคัดเลือกพนักงาน
ราชการครูอัตราจาง         ในสังกัด สอศ. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน 3 ป ข้ึนไป

การสอบแขงขัน หมายถึง การสอบกรณีปกติ         โดยเปดสอบแขงขันบุคคล
ท่ัวไป ท้ังในและนอก สังกัด สอศ.ไมจํากัดอายุงาน

การกําหนดสัดสวนอัตราวางในการสอบคดัเลือก       และการสอบแขงขัน

สอบคัดเลือก  รอยละ 80 ของอัตราวางในแตละป

สอบแขงขัน   รอยละ 20 ของอัตราวางในแตละป



งานสรรหาและงานสอบ
การสอบคัดเลือกครูผูชวย
เขตท่ัวไป ใชหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/

ว 16

ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557

เขตชายแดนภาคใต ใชหลักเกณฑฯตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 

17                    ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557

การสอบแขงขันครูผูชวย
เขตท่ัวไปและเขตชายแดนภาคใต ใชหลักเกณฑและวิธีการ  ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563



งานสรรหาและงานสอบ
การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ตําแหนงศกึษานิเทศก
การสอบคดัเลือกตําแหนงศกึษานเิทศก ใชหลักเกณฑและวธิกีารตามหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 

16 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557

คุณสมบัตขิองผูมีสทิธิ์เขารับการคัดเลอืก

1) ตองเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

2) มีวุฒิไมต่ํากวาปรญิญาตรทีางการศกึษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.กําหนด      เปนคุณสมบัตเิฉพาะ

3) ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาตร ีและ        2 ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาโท 

ขึ้นไป

4) มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีศกึษานเิทศก



งานสรรหาและงานสอบ

การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

แบงการสอบเปน 2 ประเภท ดังน้ี

1. การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2. การสอบแขงขันบุคลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)

การกําหนดสัดสวนอัตราวาง

-สอบคัดเลือก รอยละ 60 ของอัตราวางในแตละป

-สอบแขงขัน  รอยละ 40 ของอัตราวางในแตละป



งานสรรหาและงานสอบ
การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2)

ใชหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.     ท่ี ศธ 0206.5/1011 ลง

วันท่ี 15 ธันวาคม 2557

การสอบแขงขันบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2)

ใชหลักเกณฑและวิธีการ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.     ท่ี ศธ 0206.5/ว 27 ลง

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555



งานสรรหาและงานสอบ
- การอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ไปทําการสอบแขงขันหรือ

สอบคัดเลือก ในสวนราชการอ่ืน

โดยใหสถานศึกษาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ            การอาชีวศึกษาอนุญาตให

ไปสอบแขงขันหรือคัดเลือก

- การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

โดยสถานศึกษาตองประเมิน 3 เดือน/ครั้ง รวม 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน



การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

กลุมงานจัดการงานบุคคล 2

สํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



หลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง

เขม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 

2561

หลักเกณฑฯใหมนี้ใชกับครูผูชวยท่ีบรรจุ            ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561

เปนตนไป

สําหรับครูผูชวยท่ีบรรจุกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ใหใชหลักเกณฑฯ ว 20 เดิม



หลักเกณฑและวธิกีารการเตรยีมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

- ประเมินทุก 6 เดือน จํานวน 4 ครั้ง รวม 2 ป

- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม จํานวน 3 คน จากการเสนอรายช่ือของสถานศึกษา 

ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ

2. ผูดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษา เปนกรรมการ

3. ผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา                  เปนกรรมการ



หลักเกณฑและวธิกีารการเตรยีมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

เกณฑการประเมิน  4 คร้ัง ดังน้ี

ครั้งท่ี 1 ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ 60

ครั้งท่ี 2 ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ 60

ครั้งท่ี 3 ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ 70

ครั้งท่ี 4 ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ 70

กรณีครูผูชวยผานเกณฑการประเมิน

- ใหประเมินตอไปจนครบ 2 ป 4 ครั้ง 

- ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.สอศ. พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป



หลักเกณฑและวธิกีารการเตรยีมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

กรณีครูผูชวยไมผานเกณฑการประเมิน 

- หากเลขาธิการ กอศ. เห็นดวย แจงผลการประเมิน     และความเห็นใหทราบ 

โดยใหโอกาสโตแยง ภายใน 5 วันทําการ หากเลขาธิการ กอศ. พิจารณาแลวยัง

เห็นวา       ไมสมควรใหเขารับราชการตอไปก็สั่งใหออกจากราชการและแจงคําสั่ง

ใหผูนั้นทราบ

- หากเลขาธิการ กอศ.ไมเห็นดวย อาจใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขมพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง และหากผลการประเมินยังไมผาน

เกณฑ           การประเมินอีก ก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตอไป



หลักเกณฑและวธิกีารการเตรยีมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 5 หมวด ดังน้ี

หมวดท่ี 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน

หมวดท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน

หมวดท่ี 4 การมีสวนรวมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

หมวดท่ี 5 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล



ขอพึงระวัง

 สถานศึกษาไมรายงานผลการประเมินให สอศ. ทราบ ทุก 6 เดือน

 สถานศึกษาสงสรุปผลการประเมินเมื่อครบ 2 ป  4 คร้ัง ลาชา

 จะทําใหมีผลกระทบตอสิทธ์ิในการย่ืนคํารอง            ขอยายประจําป



งานบรรจุและแตงตั้ง



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันท่ี 5

กรกฎาคม 2549

การยายขาราชการครู มี 3 กรณี ดังน้ี

1. การยายกรณีปกติ

2. การยายกรณีพิเศษ

3. การยายกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

1. การยายกรณีปกติ ไดแก

(1) การยายเพื่ออยูรวมกับคูสมรส

(2) การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา

(3) การยายเพื่อกลับภูมิลําเนา



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

2. การยายกรณีพิเศษ

(1) การยายติดตามคูสมรส

(2) การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง

(3) การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต

(4) การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา คูสมรส    ซึ่งเจ็บปวยรายแรง



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

3. การยายกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ

(1) การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการ       ในหนวยงานการศึกษา

(2) การยายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีปกติ

1. ไมอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ         หรือการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขม

2. ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบัน ไมนอยกวา       12 เดือน นับถึงวันที่ย่ืน

คําขอ

3. ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา

4. กรณียายสับเปล่ียนตองมีอายุราชการเหลือไมนอยกวา 12 เดือน นับถึงวันที่ 30

ก.ย. ของปที่เกษียณอายุราชการ



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีพิเศษ

1. การยายติดตามคูสมรส

(1) ไมอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขม

(2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานของรัฐ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจดทะเบียนกอนวันท่ีคูสมรสไดรับแตงต้ังไปดํารงตําแหนง

ใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีพิเศษ (ตอ)

2. การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง

เปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานานและ

แพทยแผนปจจุบัน      ในทองถ่ินไมสามารถรักษาได ซึ่งมีหลักฐาน           

ทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีพิเศษ (ตอ)

3. การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต

เปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม ปองราย       โดยมีหลักฐานทางราชการ

ยืนยัน และผูบังคับบัญชาช้ันตนใหคํารับรอง



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีพิเศษ (ตอ)

4. การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส             ซ่ึงเจ็บปวยรายแรง

(1) ผูขอยายเปนบุตรคนเดียวหรือบุตรซ่ึงเหลืออยู           คนเดียวของบิดา 

มารดา หรือคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง

(2) บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง             หรือโรครายแรงตอง

รักษาตอเน่ืองเปนเวลานาน            ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบัน

รับรอง



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

คุณสมบัติของผูขอยาย กรณีพิเศษ (ตอ)

5. การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ

กรณีท่ีมีความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติ       ของผูท่ีทางราชการ

ประสงคจะใหยาย             ให อ.ก.ค.ศ.สอศ.พิจารณาไดตามความ

เหมาะสม



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑการพิจารณายาย กรณีปกติ
1. ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ตามท่ี

สถานศึกษาตองการ
2. ผลการปฏิบัติงาน
3. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
4. ความอาวุโสตามหลักราชการ
5. ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ี      ในหนวยงาน

การศึกษาปจจุบัน
6. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน           ในสถานศึกษา
7. เหตุผลการขอยาย



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑการพิจารณายาย กรณีพิเศษ

ให อ.ก.ค.ศ.สอศ. กําหนดแนวทางการพิจารณา โดยใหคํานึงถึงเหตุผล 

ความจําเปน และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับทางราชการ



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑการพิจารณายาย 
กรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ
1. การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการ               ในหนวยงาน

การศึกษา 
กรณีที่เกิดปญหาในสถานศึกษาที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 
และมีความจําเปนตองยายเพื่อเปนการแกปญหานั้น การพิจารณาให
คํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการ และความเปนธรรม
แกขาราชการครู        และบุคลากรทางการศึกษาดวย



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยขา้ราชการครู      

และบุคลากรทางการศึกษา
หลกัเกณฑก์ารพิจารณายา้ย กรณีเพ่ือประโยชน์

ของทางราชการ (ตอ่)
 2. การยา้ยเพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษา
 กรณีท่ีสถานศึกษามีความจาํเป็นตอ้งมีการ

พฒันาคณุภาพการศึกษาเป็นพิเศษตามนโยบาย
ของราชการ ใหพิ้จารณายา้ยผูมี้ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ ์ท่ีเหมาะสมเป็น
พิเศษตรงตามความตอ้งการ



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑการพิจารณายาย

หนวยงานการศึกษาท่ีจะรับยาย ตองมีอัตรากําลังไมเกิน

เกณฑอัตรากําลัง หรือกรอบอัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ระยะเวลาในการยื่นคํารองขอยาย

การยายกรณีปกติ 

ใหย่ืนคํารองขอยายไดปละ 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ

คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 - 15 สิงหาคม



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ระยะเวลาในการยื่นคํารองขอยาย (ตอ)

การยายกรณีพิเศษ ใหย่ืนคํารองขอยายได             เมื่อมีคุณสมบัติท่ี

จะยายกรณีพิเศษ สาํหรับ การยายติดตามคูสมรส ตองขอภายใน 1

ป  นับแตวันท่ีคูสมรสไดรับคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใหม



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา
ใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ท่ี ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563
- กําหนดย่ืนคํารองขอยายปละ 1 คร้ัง              ในระหวางวันท่ี 1 –
15 สิงหาคม
- กําหนดองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย
- อ.ก.ค.ศ. สอศ.พิจารณาการยาย คร้ังท่ี 1 ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม
ของทุกป



หลักเกณฑและวธิกีารยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา
การกําหนดองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย 

ประกอบดวย
- ความรู ความสามารถ ประสบการณ
- ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี
- วิสัยทัศน การประพฤติตน ภูมิลําเนา
- ความอาวุโสตามหลักราชการ
- องคประกอบอื่นๆเพิ่มเติม



ขอสังเกตการยาย

1. สถานศึกษาท่ีขอยายมีอัตราวาง

2. วุฒิการศึกษาตรงตามความตองการของสถานศึกษา

3. วุฒิการศึกษาอยูในลําดับตนๆ



งานบรรจุและแตงต้ัง
การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบงเปน 2

ประเภท ดังน้ี
1. การโอนขาราชการครูฯระหวางสวนราชการ      ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.2 /ว 13 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

2. การโอนขาราชการประเภทอื่นมาดํารงตําแหนงครู ใหดําเนินการตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันท่ี 12
กุมภาพันธ 2558



งานบรรจุและแตงต้ัง

การชวยปฏิบัติราชการ

อนุญาตใหชวยปฏิบัติราชการได 6 กรณี ดังน้ี

- ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยงภัย

- ถูกขมขูคุกคามตอชีวิต

- เจ็บปวยรายแรงตองรักษาตัวกับแพทยประจํา

- ตามโครงการพระราชดําริ

- เพื่อติดตามคูสมรส

- เพื่อประโยชนทางราชการ



งานบรรจุและแตงต้ัง
การแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนง

แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี
1. กรณีผูอํานวยการสถานศึกษายังคงดํารง  ตําแหนงอยูในสถานศึกษา 
-ใหสถานศึกษาแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามลําดับไวลวงหนา
-ออกคําสั่งแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนง       ลงนามโดย
ผูอํานวยการวิทยาลัย

- สงสําเนาคําสั่งแจงให สอศ.เพื่อทราบและ หมายเหตุในทะเบียน
ประวัติตอไป



งานบรรจุและแตงต้ัง

การแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนง
2. กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ โอนยาย ลาออก

หรือเสียชีวิต
-ใหสถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกรองผูอํานวยการ จํานวน 1 ทาน

-เสนอรายช่ือท่ีไดรับการคัดเลือกใหกับ สอศ.
-สอศ. ออกคําสั่งแตงต้ังรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
จนกวาจะมีผูอํานวยการสถานศึกษาทานใหมไปดํารงตําแหนงแทน



งานบรรจุและแตงต้ัง

การลาออกจากราชการ

ผูย่ืนขอลาออกจากราชการ จะตองย่ืนแบบ          ขอลาออกจาก

ราชการ กอนวันท่ีลาออกจากราชการไมนอยกวา 30 วัน จากน้ันให

สถานศึกษาเสนอ สอศ. ออกคําสั่งใหออกจากราชการ จึงจะสามารถ

ออกจากราชการได



จบการนําเสนอ
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