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เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557) 

–––––––––––––––––––––––––– 
 สืบเนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังเดิมที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดความเหมาะสมกับ
ภารกิจการจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือให้มีเกณฑ์อัตราก าลังที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
จัดการศึกษา ก.ค.ศ. จึงปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 
 1. การค านวณอัตราก าลั งจะต้องแบ่ งค านวณตามกลุ่ มภารกิจ  ซึ่ งแบ่ ง เป็น  
3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 กลุ่มครูผู้สอน 
 1.2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.3 กลุ่มสนับสนุนการสอน 
 2. กลุ่มครูผู้สอน  คิดประมาณการอัตราก าลังครูผู้สอนจากจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
(Work Loads) ในหนึ่งสัปดาห์   ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มงานสอนในหมวดวิชาสามัญ และหมวดวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และกลุ่มงานสอนหลักสูตรระยะสั้น 
   2.1.1 ปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน  
    – ระดับ ปวช. สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง 
    – ระดับท่ีสูงกว่า ปวช. สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง 
   2.1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับงานสอน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานสอน
ตามตารางสอน  แต่เป็นงานที่จะต้องให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติ เท่านั้น  ได้แก่ การท าแผนการสอน 
การเตรียมการสอน  การสร้างสื่อ/เครื่องมือประเมิน  การตรวจสอบผลการสอนและรายงานผล 
การสอนเสริม ฯลฯ สัปดาห์ละ 10–13 ชั่วโมง 
   2.1.3 ปฏิบัติ งานอ่ืนที่ ไม่ ใช่งานของกลุ่มสนับสนุนการสอนแต่เป็นงาน 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่ม การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น สัปดาห์ละ  
2 ชั่วโมง 
   รวมจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Work Loads) 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์    
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  2.2 กลุ่มงานสอนในหมวดวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
และประเภทวิชาประมง  
   2.2.1 ปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน  
    – ระดับ ปวช. สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง 
    – ระดับท่ีสูงกว่า ปวช. สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 
   2.2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับงานสอน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานสอน
ตามตารางสอน  แต่เป็นงานที่จะต้องให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติ เท่านั้น ได้แก่ การท าแผนการสอน  
การเตรียมการสอน  การสร้างสื่อ/เครื่องมือประเมิน  การตรวจสอบผลการสอนและรายงานผล 
การสอนเสริม ฯลฯ สัปดาห์ละ 13–18 ชั่วโมง 
   2.2.3 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานของกลุ่มสนับสนุนการสอนแต่เป็นงานที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระ  การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
   รวมจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Work Loads) 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์    
  2.3 กลุ่มงานสอนหลักสูตรระยะสั้น 
   2.3.1 ปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง 
   2.3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับงานสอน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานสอน
ตามตารางสอน  แต่เป็นงานที่จะต้องให้ครูเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น ได้แก่ การเตรียมการสอน  การเตรียมสื่อ/
เครื่องมือประเมิน การตรวจสอบผลการสอนและรายงานผลการสอนเสริม ฯลฯ สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 
   2.3.3 ปฏิบัติ งานอ่ืนที่ ไม่ ใช่งานของกลุ่มสนับสนุนการสอนแต่เป็นงาน 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ปฏิบัติงานหัวหน้าหลักสูตร  การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
   รวมจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Work Loads) 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์    
 3. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา  คิดอัตราก าลังจากภาระงานบริหารสถานศึกษา โดย
เปรียบเทียบจากจ านวนห้องเรียน 
 4. กลุ่มสนับสนุนการสอน  คิดจากปริมาณงานสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรง  
ซึ่งแบ่งประเภทอัตราก าลังได้  2 ประเภท คือ  
  4.1 ประเภทผู้ช่วยครูมีหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์การสอนในสถานที่ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยครูผู้สอนในชั่วโมงปฏิบัติ ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสอนให้พร้อมใช้   
  4.2 ประเภทท าหน้าที่สนับสนุนการสอนทั่วไป ได้แก่ งานบัญชีและการเงิน งานพัสดุ 
งานธุรการ ฯลฯ  
 5. การคิดห้องเรียน  
  5.1 ปัจจัยที่ใช้น ามาก าหนดเป็นห้องเรียน มีดังนี้ 
   (1) ระดับการศึกษา เช่น ระดับ ปวช. , ระดับ สูงกว่า ปวช. เป็นต้น 
   (2) ประเภทหมวดวิชาที่ศึกษา เช่น หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาประเภทวิชาชีพ เป็นต้น 
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   3) ประเภทหลักสูตร เช่น หลักสูตรระยะสั้น  เป็นต้น 
  5.2 การคิดจ านวนห้องเรียน 
   (1) กรณีที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่าขนาดห้องเรียนที่ก าหนด หากมีจ านวน 
ไม่ต่ ากว่า 15 คน ให้นับเป็นหนึ่งห้องเรียน  
   (2) กรณีที่มีนักเรียนจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าขนาดห้องเรียนที่ก าหนดให้น า
จ านวนนักเรียนทั้งหมดหารด้วยขนาดห้องเรียนที่ก าหนด หากมีจ านวนนักเรียนเหลือเศษไม่ต่ ากว่า  
10 คน ให้นับเพิ่มได้อีกหนึ่งห้องเรียน  
 6. จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของผู้เรียนยึดตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ประเภทวิชา 

จ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนตอ่สัปดาหต์ามหลักสตูร 
ระดับ ปวช. 

(6 ภาค) 
ระดับ ปวส.  

(4 ภาค) 
ระดับ ปวส. พิเศษ* 

(6 ภาค) 
หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

1. อุตสาหกรรม 104 167 93 124 93 157 
2. พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว 102 167 85 124 85 157 
3. ศิลปกรรม 102 167 85 124 85 157 
4. คหกรรม 102 167 87 124 87 157 
5. เกษตรกรรม/ประมง 102 167 86 124 86 157 
6. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 105 167 93 124 93 157 
 *ปวส. พิเศษ เป็นหลักสูตร ปวส. ที่จัดการศึกษาระดับ ปวส. ให้บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. 
ที่ไม่ตรงสาขาที่เรียนในระดับ ปวส. หรือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีช่ัวโมงเรียน 
ในวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มขึ้น ท าให้จ านวนช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรมากกว่าในหลักสูตร สูงกว่า ปวช. ปกติ 
 

       จากตารางแสดงจ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ตามหลักสูตร  สามารถหา
ค่าเฉลี่ยจากจ านวนชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์ ได้ดังนี้ 

ประเภทวิชา 
จ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงเรียนตอ่สัปดาหต์ามหลักสตูร 

ระดับ ปวช. (6 ภาค) ระดับ ปวส. (4 ภาค) ระดับ ปวส.พิเศษ* (6 ภาค) 
หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง หน่วยกิต ช่ัวโมง 

จ านวนช่ัวโมง
เรียนตาม
หลักสตูร 
ต่อสัปดาห ์

 28  31  26 
วิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาสามัญ วิชาชีพ วิชาสามัญ วิชาชีพ 

7 21 6 25 6 20 

 

 จากแนวคิดดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาได้
ดังนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา 
 1.  การค านวณจ านวนอัตราก าลังทีท่ าหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
  1.1 หลักสูตร ปกติ  
   1.1.1 หมวดวิชาสามัญทุกสถานศึกษา และหมวดวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 

    T  =  
L

GC
 

        โดยที่ T (Teacher)  = จ านวนอัตราก าลังบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน 
         G (Group) = จ านวนห้องเรียน ก าหนดดังนี้ 
     (1)  ปวช. จ านวนนักเรียน 40 คน เท่ากับ 1 ห้องเรียน 
     (2) สูงกว่า ปวช. จ านวนนักเรียน 30 คน เท่ากับ 1ห้องเรียน 
     (3) เศษของจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  
      คิดเพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้องเรียน  
     (4) หากสถานศึกษาเปิดสอนในหมวดวิชาไม่สอดคล้อง 
      กับประเภทสถานศึกษา จะคิดจ านวนห้องเรียนได้
      ต่อเมื่อมีจ านวนนักเรียนห้องแรกไม่ต่ ากว่า 15 คน 

C (Curriculum) = จ านวนชั่วโมงที่นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตร  
  ใน 1 สัปดาห์ ดังนี้ 
  (1) หมวดวิชาสามัญ  
   – ระดับ ปวช. เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
   – ระดับสูงกว่า ปวช. เท่ากับ 6 ชั่วโมง 
  (2) หมวดวิชาชีพ  
   –ระดับ ปวช. เท่ากับ 21 ชั่วโมง 
   –ระดับ ปวส. เท่ากับ 25 ชั่วโมง 
   –ระดับ ปวส.พิเศษ เท่ากับ 20 ชั่วโมง 
L (Teaching Load) = จ านวนชั่ วโมงสอนของครู  1 คน ที่ต้องสอนใน 

 หนึ่งสัปดาห์ ก าหนดดังนี้ 
  (1) ระดับ ปวช. เท่ากับ 18 ชั่วโมง  
  (2) ระดับสูงกว่า  ปวช. เท่ากับ 15 ชั่วโมง 
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   1.1.2 หมวดวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

    T  =  
L

GC
 

        โดยที่ T (Teacher)  = จ านวนอัตราก าลังบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน 
         G (Group) = จ านวนห้องเรียน ก าหนดดังนี้ 
     (1)  จ านวนนักเรียน 30 คน เทา่กับ 1 ห้องเรียน 
     (2)   เศษของจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  
      คิดเพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้องเรียน  
     (3) หากสถานศึกษาเปิดสอนในหมวดวิชาไม่สอดคล้อง 
      กับประเภทสถานศึกษา จะคิดจ านวนห้องเรียนได้
      ต่อเมื่อมีจ านวนนักเรียนห้องแรกไม่ต่ ากว่า 15 คน 

C (Curriculum) = จ านวนชั่วโมงท่ีนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตร  
  ใน 1 สัปดาห์ ดังนี้ 
  (1) ระดับ ปวช. เท่ากับ 21 ชั่วโมง 
  (2) ระดับ ปวส. เท่ากับ 25 ชั่วโมง 
  (3) ระดับ ปวส.พิเศษ เท่ากับ 20 ชั่วโมง 
L (Teaching Load) = จ านวนชั่ วโมงสอนของครู  1 คน ที่ต้องสอนใน 

 หนึ่งสัปดาห์ ก าหนดดังนี้ 
  (1) ระดับ ปวช. เท่ากับ 18 ชั่วโมง  
  (2) ระดับสูงกว่า  ปวช. เท่ากับ 15 ชั่วโมง 

 

   1.1.3 หมวดวิชาชีพประเภทวิชาศิลปกรรม เกษตรกรรม และประมง 
 

    T  =  
L

GC
 

        โดยที่ T (Teacher)  = จ านวนอัตราก าลังบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน 
         G (Group) = จ านวนห้องเรียน ก าหนดดังนี้ 
     (1)  จ านวนนักเรียน 30 คน เท่ากับ 1 ห้องเรียน 
     (2)   เศษของจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  
      คิดเพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้องเรียน  
     (3) หากสถานศึกษาเปิดสอนในหมวดวิชาไม่สอดคล้อง 
      กับประเภทสถานศึกษา จะคิดจ านวนห้องเรียนได้
      ต่อเมื่อมีจ านวนนักเรียนห้องแรกไม่ต่ ากว่า 15 คน 
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C (Curriculum) = จ านวนชั่วโมงท่ีนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตร  
  ใน 1 สัปดาห์ ดังนี้ 
  (1) ระดับ ปวช. เท่ากับ 21 ชั่วโมง 
  (2) ระดับ ปวส. เท่ากับ 25 ชั่วโมง 
  (3) ระดบั ปวส.พิเศษ เท่ากับ 20 ชั่วโมง 
L (Teaching Load) = จ านวนชั่ วโมงสอนของครู  1 คน ที่ต้องสอนใน 

 หนึ่งสัปดาห์ ก าหนดดังนี้ 
  (1) ระดับ ปวช. เท่ากับ 15 ชั่วโมง  
  (2) ระดับสูงกว่า  ปวช. เท่ากับ 10 ชั่วโมง 

  1.2 หลักสูตรระยะสั้น 
   มีข้ันตอนการหาอัตราก าลังดังนี้ 
   1.2.1 หาจ านวนห้องเรียนในแต่ละหลักสูตร 

    ห้องเรียนแต่ละหลักสูตร = 
30

กสูตรรมแตล่ะหลั ้ารบัการอบจ านวนผู้เข
 

    โดยที่ 
    (1) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรต่ ากว่า 15 คน ไม่น ามา
ค านวณหาอัตราก าลังครูให้ใช้วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
    (2) เศษของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปให้ปัดเพ่ิมขึ้น
อีก 1 ห้องเรียน 
   1.2.2 หาจ านวนชั่วโมงสอนทั้งปีเพ่ือน ามาใช้ค านวณอัตราก าลังครูและผู้บริหาร  
    จาก ชั่วโมงสอนทั้งปี  = G1C1+G2C2+G3C3+…+GnCn 
 
                หรือ =  iiCG   เมื่อ i = 1, 2, 3,…,n 
    โดยที่ 
    (1) G1 คือ ห้องเรียนหลักสูตรที่ 1 
     G2 คือ ห้องเรียนหลักสูตรที่ 2 
     G3 คือ ห้องเรียนหลักสูตรที่ 3 
     Gn คือ ห้องเรียนหลักสูตรที่ n 
    (2) C1 คือ จ านวนชั่วโมงสอนหลักสูตรที ่1 
     C2 คือ จ านวนชั่วโมงสอนหลักสูตรที่ 2 
     C3 คือ จ านวนชั่วโมงสอนหลักสูตรที่ 3 
     Cn คือ จ านวนชั่วโมงสอนหลักสูตรที่ n 
ดังนั้น ชั่วโมงสอนทั้งปี = ผลรวมของผลคูณระหว่างห้องเรียนกับจ านวนชั่วโมงสอนในแต่ละหลักสูตร 
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   1.2.3 หาอัตราก าลังครูผู้สอนในหลักสูตรระยะสั้น 

    อัตราก าลังครูผู้สอน = 
yL

ท้ังปีช่ัวโมงสอน  

    Ly = จ านวนชั่วโมงสอนของครูหนึ่งคนที่สอนในหนึ่งปี   

      (ก าหนด 828  ชั่วโมง  มาจาก 
30

380,1x18
ชั่วโมง) 

  เงื่อนไขการใช้อัตราก าลังกลุ่มครูท าหน้าที่สอน 
   (1) เมื่อค านวณจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สอนได้เท่าใดแล้ว ในจ านวน
ดังกล่าวให้ก าหนดเป็นอัตราก าลังข้าราชการครูได้ไม่เกิน ร้อยละ 90  ส่วนที่เหลือให้ก าหนดเป็น
พนักงานราชการหรือครูอัตราจ้าง  
   (2) ในจ านวนอัตราก าลังที่ค านวณได้ให้สถานศึกษาก าหนดเป็นจ านวน
อัตราก าลังในแต่ละประเภทวิชา โดยก าหนดจากจ านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละประเภทวิชาใน
สถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 2.  การก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่บริหารในสถานศึกษา 
  2.1 ก าหนดจากจ านวนห้องเรียน ดังต่อไปนี้ 

จ านวนห้องเรียน (ห้อง) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (คน) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (คน) 
1 – 2 
3 – 15 
16 – 25 
26 – 36 
37 ขึ้นไป 

1 
1 
1 
1 
1 

– 
1 
2 
3 
4 

 

  2.2 การก าหนดจ านวนห้องเรียน ให้ก าหนดจากจ านวนนักเรียนตามระดับการศึกษา
และหมวดวิชาชีพประเภท 

ระดับการศึกษา หมวดวิชาชีพประเภท จ านวนนักเรียนต่อห้อง 
ปวช. 1. พาณิชยกรรม  

2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. อ่ืน ๆ 

ใช้วิธีการค านวณของกลุ่มครผููส้อน 
(40 : 1) 

 
ปวช. 1. อุตสาหกรรม  

2. คหกรรม  
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4. ศิลปกรรม  
5. เกษตรกรรม และประมง 

ใช้วิธีการค านวณของกลุ่มครผููส้อน 
(30 : 1) 

 

สูงกว่า ปวช. ทุกประเภท ใช้วิธีการค านวณของกลุ่มครผููส้อน 
(30 : 1) 
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   2.3 ในสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นโดยไม่มีการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.
หรือสูงกว่า ปวช. หาจ านวนห้องเรียนก าหนดจ านวนอัตราก าลังผู้บริหารได้ดังนี้  

   จ านวนห้องเรียน = 
080,1

ท้ังปีช่ัวโมงสอน
 

      เหลือเศษ 0.5 ปัดเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน 
      (1,080 มาจาก 2 ภาคเรียน x 18 สัปดาห์ x 30 ชั่วโมง) 
 

 3. การค านวณจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าทีส่นับสนุนการสอน  
  3.1 แนวคิดในการก าหนดอัตราก าลัง 
    การคิดจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอน  เป็นการคิดจาก
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาต่อสัปดาห์ โดยจ าแนกเป็น (1) จ านวน
ชั่วโมงที่แปรผันตามจ านวนห้องเรียน (a) และ (2) จ านวนชั่วโมงที่ไม่แปรผันตามจ านวนห้องเรียน (b) 
    เมื่อได้จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาดังกล่าว
แล้ว สามารถน ามาก าหนดเป็นสมการค านวณจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนได้ดังนี้ 

     P = 
30

b  aG  

  เมื่อ  P =  จ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา 
    a  = จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห์   
     ที่เพ่ิมข้ึนหากมีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน (มีค่าเท่ากับ  8.5) 
          G = จ านวนห้องเรียน (ใช้จ านวนห้องเรียนตามผลการค านวณ 
      ห้องเรียนจากเกณฑ์ค านวณห้องเรียนผู้บริหาร) 
    b  = จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห์   
     ที่ไม่เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแม้จะมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
     (มีค่าเท่ากับ  24.5) 
    30 =  จ านวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานในหนึ่งสัปดาห์ 
  เงื่อนไขการใช้เกณฑ์ 
 จากจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนในสถานศึกษาที่ค านวณได้ 
สถานศึกษาสามารถก าหนดเป็น อัตราบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  
ได้ก็ต่อเมื่อเป็นสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่  480 คนขึ้นไป และก าหนดได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เหลือให้ก าหนดเป็นพนักงานราชการหรืออัตราจ้างอ่ืน  ในสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 
ต่ ากว่า 480 คน ให้ก าหนดอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนเป็นพนักงานราชการหรืออัตรา
จ้างเท่านั้น ส าหรับการที่จะเลือกก าหนดอัตราก าลังดังกล่าว ให้เป็นไปตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษาพิจารณาเลือกจากมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  สายงานต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม. 


