
ตอนที่ 1 
หลักการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา 

 
1.  สภาพปัจจุบันและปัญหา 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา  
19 (2) ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 
ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบาย 
ลดขนาดก าลังคนภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดสภาพการจัดอัตราก าลังข้าราชการครูในปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดท าให้เกิดสภาวะขาดแคลนอัตราก าลังครู
ในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างรุนแรงเมื่อค านวณ
อัตราก าลังโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ท าให้เกิดประเด็นค าถามว่าเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดมีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องท าการศึกษา วิเคราะห์ จัดประชุมเสวนา และได้ข้อสรุปว่า เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
ในสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงได้ให้ส่วนราชการ  
ทีร่ับผิดชอบด าเนินการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เหมาะสมน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 ก.ค.ศ. ได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
ในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและสายอาชีพ ด าเนินการศึกษาจัดท า (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาเปรียบเทียบ
กับการใช้อัตราก าลังจากเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและ
สายอาชีพได้จัดท าขึ้น แต่เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาดังกล่าว เป็นเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังที่ เกิดขึ้นใหม่อาจท าให้เกิดความเข้าใจและน าไปใช้ในการบริหารงาน  
ทรัพยากรบุคคลคลาดเคลื่อนไป ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดท าคู่มือการใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2.  หลักการและแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 

 ในการจัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังฯ มีแนวทางในการด าเนินงานตั้งแต่การ
รวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง  
ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษารวบรวมไว้แล้ว เพ่ือให้ได้แนวคิดและรูปแบบ  
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหามากที่สุดมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าร่าง เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังฯ   
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังฯ มีดังนี้  
 2.1  การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน วิธีการนี้จะเป็นการค านวณหาจ านวนบุคลากร
ที่องค์การต้องการในแต่ละช่วงเวลา จากสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ 
 

 
 จ านวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มขึ้น = จ านวนบุคลากรทีต่้องการทั้งหมด – จ านวนบุคลากรคงเหลือ 
 จ านวนบุคลากรที่ต้องการทั้งหมด = จ านวนงานทั้งหมดหารด้วยอัตราส่วนของงานต่อบุคลากร 
 
 

  (2) การใช้แบบจ าลองการวางแผนรวม (Aggregate Planning Model) วิธีการนี้ 
จะคาดการณ์ปริมาณความต้องการบุคลากรขององค์การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือให้สามารถ 
น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) การใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Forecasting Methods) วิธีการนี้จะน า 
หลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์ เช่น สมการเส้นตรง (Linear Programming) และการวิเคราะห์ 
การถดถอย (Regression Technique) มาช่วยในการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรบุคคลของ
องค์การในช่วงระยะเวลาที่สนใจ 
  (4) การใช้แบบจ าลองของมาร์คอฟ (Markov-model) วิธีการนี้น าหลักการคณิตศาสตร์
ขั้นสูงมาประยุกต์ในการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต   
เพ่ือองค์การจะได้จัดเตรียมแผนในการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง 
 

 2.2 มาตรการเลือกเทคนิคในการพยากรณ์ 
   (1) ระยะเวลา (Time Horizon) ปัจจุบันเวลาเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่ด้านการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเลือกวิธีการที่มีระยะเวลา
เหมาะสมกับความต้องการของงาน โดยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีระดับของความถูกต้องและเชื่อถือได้ เหมาะสม
กับการใช้งาน โดยไม่เสียเวลาในการประเมินผลมากเกินไป 
   (2) ลักษณะของข้อมูล (Pattern of Data) นักพยากรณ์ที่มีความสามารถจะต้อง 
ค านึงถึงธรรมชาติหรือลักษณะของข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นส าคัญ  เพ่ือให้สามารถ
คัดเลือกเครื่องมือในการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดได้อย่าง
ใกล้เคียง 



3 
 
   (3) ค่าใช้จ่าย (Cost) ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานทุกประเภท ดังนั้น 
นักพยากรณ์ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยากรณ์แต่ละวิธีว่ามี
ความเหมาะสมอย่างไร โดยเปรียบเทียบระหว่างกันเอง หรือเปรียบเทียบกับความต้องการของงาน 
   (4) ความแม่นย า (Accuracy) ความถูกต้องและแม่นย าของเครื่องมือที่ใช้เป็นหัวใจ 
ส าคัญของการพยากรณ์ ดังนั้น นักพยากรณ์ควรต้องเลือกใช้วิธีการที่มีความถูกต้องและแม่นย าในระดับ
ที่ยอมรับได้ส าหรับงานแต่ละชนิด 
   (5) ความง่ายในการน าไปใช้ (Ease of Application) เนื่องจากสมาชิกแต่ละคน 
ของหน่วยงานวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต่างมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
นักพยากรณ์จึงต้องเลือกวิธีการที่มีความง่ายในการน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่สมาชิกทุกคน
ในทีมงานจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีอุปสรรคน้อยที่สุด 
 
3.  กรอบแนวคิดในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้น ารูปแบบการประเมินผลโครงการ (CIPP Model) และหลักการ 
แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยน าเข้า 
 3.2 กระบวนการด าเนินการ 
 3.3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
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INPUT 
 

ปัญหาอัตราก าลังในปัจจุบัน 
 
   เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังปัจจุบัน     แนวคิดในการปรับปรุงอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 

PROCESS 
 จัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดอัตราก าลังออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา (2) กลุ่มครูผู้สอน 
และ (3) กลุ่มสนับสนุนการสอน  
 2. คิดจ านวนอัตราก าลังจากภาระงาน (Work Loads) 
 
 
 
 
 

OUTPUTS 
 เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 

OUTCOMES 
 1. เกณฑ์ฯ มีจ านวนอัตราก าลังสอดคล้องกับสภาพการท างานในสถานศึกษา 
 2. สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
 


