








































 



 



 



แนวทางการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
..................................................................... 

 
  โดยมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติกำหนดเกณฑ์
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใหม่ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่งมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับ
บริบท สามารถจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กให้สูงขึ้น จึงได้วางแผนการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ดังต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางนี้ 
จะใช้บังคับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  โดยให้สถานศึกษามีอัตรากำลัง 

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงานสนับสนุน ซึ่งกำหนดเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 119 คน ลงมา 
1.2 สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คน ขึ้นไป 

2. กลุ่มสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครสวรรค์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมสถานศึกษา 

ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

3. ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จำแนกดังนี้ 
3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง  ระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 
3.2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง 
   ทั้งนี้ การคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ กำหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานของครูเท่ากับ  20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. การกำหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก  
 
 
 
 
 

…5/ จำนวนนักเรียนต่อห้อง 
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5. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พิจารณาตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ดังนี้ 
5.1 ระดับปฐมวัย    (ชั้นอนุบาล 1 – 3)  กำหนด  30 คน ต่อห้อง 
5.2 ระดับประถมศึกษา   (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) กำหนด  30 คน ต่อห้อง 
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) กำหนด  35 คน ต่อห้อง 
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลา   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) กำหนด  35 คน ต่อห้อง 

  การคิดจำนวนห้องเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้คิดเพ่ิมอีก  1  ห้อง 
เช่น ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียน 38 คน (มีเศษ 8) จะคิดเป็น 1 ห้อง  และชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียน 45 คน (มีเศษ 15 คน) 
จะคิดเป็น 2 ห้อง  รวมจำนวนห้องท่ีจะนำไปคำนวณอัตรากำลังระดับปฐมวัย จำนวน 3 ห้อง 

6. กำหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สำหรับการคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลัง ใหม่  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร 
ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร 

ต่อสัปดาห์ 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า  800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 

 

การคำนวณอัตรากำลัง 
7. การคำนวณอัตรากำลัง ให้คำนวณตามสายงาน ดังนี้ 

7.1 ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 

7.1.1 สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 40 คน ลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลัง 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

7.1.2 สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 41 คน ขึ้นไป (ทุกพ้ืนที่) ให้กำหนด 
อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 

จำนวนนักเรียน 
อัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา 

รวม 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

41 – 119 คน 1 อัตรา  -- 1 อัตรา 
120 – 719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 

720 – 1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 
1,080 – 1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 

ตั้งแต่ 1,680 คน ขึ้นไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 
 

  โดย ให้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน ไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  
และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ทั้งนี้ กลุ่มสถานศึกษา ถือเป็นเพียงหนึ่งสถานศึกษา และกลุ่มสถานศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 41 คน ขึ้นไป 
ให้กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตามตารางข้อ 7.1.2 

…/ 7.2 ตำแหน่งสายงานการสอน 
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7.2 ตำแหน่งสายงานการสอน 
7.2.1 สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คน ลงมา  

กำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนในสถานศึกษา ตามแต่กรณี ดังนี้ 
(1) สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา 

กำหนดอัตรากำลังตำแหน่งสายงานการสอน ดังนี้ 
 

จำนวนนักเรียน จำนวนครูสายงานการสอน 

                 < 30  คน ลงมา 3 คน 
31 – 40  คน 4 คน 
41 – 80  คน 6 คน 
 81 – 119 คน 8 คน 

 

(2) สถานศกึษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  
และหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดอัตรากำลังตำแหน่งสายงานการสอน ดังนี้ 
 

      (2.1) ระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา ให้นำจำนวน
นักเรียนระดับปฐมวัยรวมกับจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา แล้วกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน ตามตาราง (1) 
 

(2.2) ระดับมัธยมศึกษา ให้นำจำนวนห้องเรียนแต่ละระดับ
การศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร และชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู มาคำนวณตามสูตร ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

   เมื่อคำนวณอัตรากำลังตามข้อ (2.1) และข้อ (2.2) แล้ว ให้นำผลการคำนวณมารวมกัน 
เป็นอัตรากำลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มเป็น 1 อัตรา 

7.2.2 สถานศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ขึ้นไป 
 กำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนในสถานศึกษา โดยนำจำนวน 

นักเรียนแต่ละระดับการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร และชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู มาคำนวณตามสูตร ดังนี้ 
 

 
 
 
 
              เมื่อคำนวณอัตรากำลังในแต่ระระดับการศึกษาแล้ว ให้นำมารวมกันเพ่ือกำหนด
เป็นอัตรากำลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น 
              และการคำนวณอัตรากำลังสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษาแล้ว   
หากมีเศษ 0.5 ขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มเป็น 1 อัตรา 
 

…/ กรณีโรงเรียนสาขา 
 

อัตรากำลัง =
จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา 𝑥 ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์

ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คน ต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง)
 

อัตรากำลัง =
จำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา 𝑥 ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์

ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คน ต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมง)
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   กรณ ีโรงเรียนสาขา ซึ่งเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด)  
จะคำนวณอัตรากำลังสายงานการสอนแยกออกจากโรงเรียนหลัก และนำมารวมกันเป็นอัตรากำลังสายงานการสอน
ของโรงเรียนหลัก 

7.3 สายงานสนับสนุนการศึกษา 
      อัตรากำลังสายงานสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง อัตราพนักงานราชการ 

ตำแหน่งครูผู้สอน  ครูอัตราจ้างที่ได้รับจัดสรรการจ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอัตราจ้างปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จะกำหนดให้มีในแต่ละสถานศึกษ า 
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความสำคัญจำเป็น และภาระงานของแต่ละสถานศึกษา จะพิจารณาจัดสรร 
หรือเกลี่ยอัตรากำลังให้เป็นไปตามความสำคัญและจำเป็น เพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูสายงานการสอน ทั้ง
จากสภาพความขาดอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด และหรือตามความขาดแคลนครูตามสภาพจริง   

     ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรร หรือเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และ/หรือครู
อัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณร่ายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเป็นไปตามนโยบาย
การบริหารอัตราพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน) และอัตราจ้างครู ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กำหนด และเป็นไปตามงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ นั้นๆ 

 
 

********************************* 
 
 


