
รายงานผลการบริหารอัตรากําลัง 

ในสถานศึกษา  

ปการศึกษา 2561 

กลุมบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 



ความสําคัญของการบริหารอัตรากําลัง 

• เพื่อใหไดมาและธํารงรกัษากําลังคนไวในจํานวนและคุณภาพที่ตองการ 

• ใชกําลังคนทีมี่อยูใหเกิดประโยชนสงูสดุ 

• พยากรณปญหาเก่ียวกับอัตรากําลงั 

• เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพือ่ปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับ

อัตรากําลัง 

• เปนจุดเริ่มตนในการทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับสภาพ         

กําลังคน และเชื่อมโยงไปสูการจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสม 

 



สภาพปจจุบัน/ปญหา 
• ขอมูลพื้นฐานในการบรหิารอัตรากําลังในสถานศกึษา       

(10  มิถุนายน  2561) 
1. จํานวนนักเรียน  51,746   คน 

2. อัตราครู       2,783   อัตรา 

3. อัตรา  ผอ.รร.       233  อัตรา 

4. อัตรา รอง ผอ.รร.                53  อัตรา 

• อัตรานักเรียน : ครู     93  :  5 

• อัตรากําลังครู ตามเกณฑ ก.ค.ศ. เกินเกณฑ +19 

• อัตรากําลังผูบริหารสถานศกึษา(รอง ผอ.รร.)          

ตามเกณฑ ก.ค.ศ.  เกินเกณฑ  +12 



ประเภทโรงเรยีน จํานวนโรงเรยีน นักเรียน:ครู เกณฑ ก.ค.ศ. 

ประถมศึกษา 152 113 : 6 +17 

ขยายโอกาส 81 147 : 8 +8 

สภาพปจจุบัน/ปญหา 

• ขอมูลอัตรากําลังในสถานศึกษา(10  มิถุนายน  2561) แยกตามประเภทสถานศึกษา 

ประเภทโรงเรยีน จํานวนโรงเรยีน นักเรียน:ครู เกณฑ ก.ค.ศ. 

ประถมศึกษา 152 19 : 1 +12 

ขยายโอกาส 81 55 : 3 +19 

• ขอมูลอัตรากําลังในสถานศึกษา(31  มีนาคม  2562) แยกตามประเภทสถานศึกษา 



สภาพปจจุบัน/ปญหา 

• ขอมูลอัตราเกษียณอายุราชการของขาราชการในสถานศึกษา ป 2561 - 2563 

ตําแหนง ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ผอ.รร. 19 12 16 

รอง ผอ.รร. 6 4 2 

ครู 118 126 149 

รวม 143 142 167 



สภาพปจจุบัน/ปญหา 

• ขอมูลอัตราหองเรียน : ครู    5  :  6  

• ขอมูลโรงเรียนที่ครูไมครบชั้นเรยีนแยกตามขนาดโรงเรียน 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

(โรง) 

ครูไมครบชั้น 

(โรง) 

หมายเหตุ 

1-120 คน 61 57 

121-250 คน 99 0 

250 คนขึ้นไป 73 0 

รวม 233 57 รอยละ 24.46 



ขอมูลครูแยกวิชาเอกตามมาตรฐานวชิาเอก 
ปการศึกษา 2561 (ขอมูล  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561) 

วิชาเอก คน วิชาเอก คน 

ประถมศึกษา 385 ดนตรี 47 

ปฐมวัย 225 คอมพิวเตอร 127 

ภาษาไทย 227 นาฏศิลป 48 

คณิตศาสตร 239 พลศึกษา 121 

ภาษาอังกฤษ 241 ศิลปศึกษา 46 

สังคม 183 สุขศึกษา 50 

วิทยาศาสตร 276 อื่นๆ  767 



ขอมูลความขาดแคลนวชิาเอกตามมาตรฐานวชิาเอก 
ปการศึกษา 2561 (ขอมูล  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561) 

วิชาเอก อัตรา วิชาเอก อัตรา 

ประถมศึกษา -68 ดนตรี -33 

ปฐมวัย -146 คอมพิวเตอร -28 

ภาษาไทย -106 นาฏศิลป -20 

คณิตศาสตร -84 พลศึกษา -41 

ภาษาอังกฤษ -75 ศิลปศึกษา -13 

สังคม -68 สุขศึกษา -7 

วิทยาศาสตร -45 อื่นๆ  -11 



ผลการบริหารอัตรากําลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เปรียบเทียบขอมูล 10 มิถุนายน 2561 กับปจจุบัน 

เกณฑ ก.ค.ศ. 10  มิ.ย.2561 ปจจุบัน 

31 มี.ค.2562 

หมายเหตุ 

โรงเรียนเกินเกณฑ 66 23 ลดลง 43 โรง 

โรงเรียนขาดเกณฑ 39 3 ลดลง 36 โรง 

โรงเรียนพอดีเกณฑ 128 207 เพ่ิมขึ้น 79 โรง 



การบรรจุครูผูชวย 
ปการศึกษา 2561 (ขอมูล  ณ วันที่  31 มีนาคม 2562) 

วิชาเอก จํานวน(คน) วิชาเอก จํานวน(คน) 

ประถมศึกษา 20 ดนตรี 8 

ปฐมวัย 49 คอมพิวเตอร 1 

ภาษาไทย 30 นาฏศิลป 2 

คณิตศาสตร 25 พลศึกษา 3 

ภาษาอังกฤษ 26 ศิลปศึกษา 1 

สังคม 8 สุขศึกษา 1 

วิทยาศาสตร 5 คหกรรม 1 

รวมทั้งสิ้น 180 



• การเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป สงผลใหครูตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด

เปลี่ยนแปลง มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

• สถานศึกษาในสังกัดยังขาดความเขาใจการจัดทําแผนอัตรากําลังครแูละการกําหนดมาตรฐานวิชาเอกที่

จําเปนตองมีในสถานศึกษา 

• การเกลี่ยอัตรากําลังครูจากสถานศึกษาที่มีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเกินเกณฑ        

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ไมสามารถแกปญหาครูไมครบ

ชั้นเรียนหรือครูไมครบตามมาตรฐานวิชาเอกได 

• การยายของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ไมสามารถจัดสรรอตัรากําลังครทูดแทนตามมาตรฐาน

วิชาเอกที่โรงเรียนตองการ  ดวยสาเหตุเหลายประการ เชน อัตรากําลังของโรงเรียนเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.

กําหนด  การขาดมาตรฐานวิชาเอกหลายวิชา  ไมมีครูขอยายในวิชาเอกตรงตามมาตรฐานวิชาที่กําหนด  

หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในวิชาเอกตามมาตรฐานนั้นๆ  

• นโยบายบรรจุนักเรียนทุนตามโครงการตางๆ มีการกําหนดวิชาเอกของนักเรียนทุนที่ไมตรงตามความตองการ

ของสถานศึกษา  จึงไมสามารถแกปญหาการขาดแคลนครตูามมาตรฐานวิชาเอกได 

 

ปญหา/อุปสรรคที่พบ 
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