ตอนที่ 1
หลักการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา
19 (2) กาหนดให้ ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ในการกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังของข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ประกอบกั บพระราชบัญ ญัติ ก ารศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10
กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบาย
ลดขนาดกาลังคนภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดสภาพการจัดอัตรากาลังข้าราชการครูในปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนดทาให้เกิดสภาวะขาดแคลนอัตรากาลัง ครู
ในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างรุนแรงเมื่อคานวณ
อัตรากาลังโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทาให้เกิดประเด็นคาถามว่าเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนดมีความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องทาการศึกษา วิเคราะห์ จัดประชุมเสวนา และได้ข้อสรุปว่า เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงได้ให้ส่วนราชการ
ทีร่ ับผิดชอบดาเนินการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เหมาะสมน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
ก.ค.ศ. ได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและสายอาชีพ ดาเนินการศึกษาจัดทา (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาเปรียบเทียบ
กับการใช้อัตรากาลังจากเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนด ร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบ ซึ่งต่อมา ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและ
สายอาชีพได้จัดทาขึ้น แต่เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาดังกล่าว เป็นเกณฑ์
มาตรฐานอั ต ราก าลั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและน าไปใช้ ใ นการบริ ห ารงาน
ทรัพยากรบุคคลคลาดเคลื่อนไป สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทาคู่มือการใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษา สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน ก.ค.ศ.และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. หลักการและแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในการจัดทาร่ างเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลั งฯ มีแนวทางในการดาเนินงานตั้งแต่การ
รวบรวมข้ อมู ล ศึก ษาวิ เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎีเ กี่ ยวกับ การกาหนดเกณฑ์ม าตรฐานอั ต รากาลั ง
ตลอดจนเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษารวบรวมไว้ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวคิ ด และรู ป แบบ
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหามากที่สุดมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังฯ
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังฯ มีดังนี้
2.1 การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์
(1) การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน วิธีการนี้จะเป็นการคานวณหาจานวนบุคลากร
ที่องค์การต้องการในแต่ละช่วงเวลา จากสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้
จานวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มขึ้น = จานวนบุคลากรทีต่ ้องการทั้งหมด – จานวนบุคลากรคงเหลือ
จานวนบุคลากรที่ต้องการทั้งหมด = จานวนงานทั้งหมดหารด้วยอัตราส่วนของงานต่อบุคลากร

(2) การใช้แบบจาลองการวางแผนรวม (Aggregate Planning Model) วิธีการนี้
จะคาดการณ์ปริมาณความต้องการบุคลากรขององค์การในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้สามารถ
นามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Forecasting Methods) วิธีการนี้จะนา
หลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์ เช่น สมการเส้นตรง (Linear Programming) และการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression Technique) มาช่วยในการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรบุคคลของ
องค์การในช่วงระยะเวลาที่สนใจ
(4) การใช้แบบจาลองของมาร์คอฟ (Markov-model) วิธีการนี้นาหลักการคณิตศาสตร์
ขั้ น สู ง มาประยุ ก ต์ ใ นการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นอนาคต
เพื่อองค์การจะได้จัดเตรียมแผนในการสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง
2.2 มาตรการเลือกเทคนิคในการพยากรณ์
(1) ระยะเวลา (Time Horizon) ปัจจุบันเวลาเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้น ผู้ที่ทาหน้าที่ด้านการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเลือกวิธีการที่มีระยะเวลา
เหมาะสมกับความต้องการของงาน โดยให้ผลลัพธ์ที่ได้มีระดับของความถูกต้องและเชื่อถือได้ เหมาะสม
กับการใช้งาน โดยไม่เสียเวลาในการประเมินผลมากเกินไป
(2) ลักษณะของข้อมูล (Pattern of Data) นักพยากรณ์ที่มีความสามารถจะต้อง
คานึงถึงธรรมชาติหรือลักษณะของข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นสาคัญ เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกเครื่องมือในการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดได้อย่าง
ใกล้เคียง
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(3) ค่าใช้จ่าย (Cost) ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานทุกประเภท ดังนั้น
นักพยากรณ์ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยากรณ์แต่ละวิธีว่ามี
ความเหมาะสมอย่างไร โดยเปรียบเทียบระหว่างกันเอง หรือเปรียบเทียบกับความต้องการของงาน
(4) ความแม่นยา (Accuracy) ความถูกต้องและแม่นยาของเครื่องมือที่ใช้เป็นหัวใจ
สาคัญของการพยากรณ์ ดังนั้น นักพยากรณ์ควรต้องเลือกใช้วิธีการที่มีความถูกต้องและแม่นยาในระดับ
ที่ยอมรับได้สาหรับงานแต่ละชนิด
(5) ความง่ายในการนาไปใช้ (Ease of Application) เนื่องจากสมาชิกแต่ละคน
ของหน่วยงานวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต่างมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
นักพยากรณ์จึงต้องเลือกวิธีการที่มีความง่ายในการนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่สมาชิกทุกคน
ในทีมงานจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีอุปสรรคน้อยที่สุด
3. กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ราก าลั ง ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงาน ก.ค.ศ. ได้นารูปแบบการประเมินผลโครงการ (CIPP Model) และหลักการ
แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลั ง มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดังนี้
3.1 ปัจจัยนาเข้า
3.2 กระบวนการดาเนินการ
3.3 ผลผลิต/ผลลัพธ์
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INPUT
ปัญหาอัตรากาลังในปัจจุบัน
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังปัจจุบัน

แนวคิดในการปรับปรุงอัตรากาลัง

PROCESS
จัดทาร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด ดังต่อไปนี้
1. จัดอัตรากาลังออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา (2) กลุ่มครูผู้สอน
และ (3) กลุ่มสนับสนุนการสอน
2. คิดจานวนอัตรากาลังจากภาระงาน (Work Loads)

OUTPUTS
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

OUTCOMES
1. เกณฑ์ฯ มีจานวนอัตรากาลังสอดคล้องกับสภาพการทางานในสถานศึกษา
2. สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตรากาลังในสถานศึกษา

