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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ที่มาและความสำคัญ 

 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
บริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จขององค์กรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ 
สติปัญญา และสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่
สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง องค์กรการศึกษาจะมีความแตกต่างจากองค์กรทั่วไปในเป้าหมาย
ขององค์กร องค์กรทางด้านการศึกษามีภารกิจสำคัญอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคนซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป้าหมายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้จึงอยู่ที่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญขององค์การทางการศึกษา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรศึกษาและแนวทางในการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาพบว่า 
หน้าที่ในการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน รางวัลและ ผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resource Management) คือ การจัดการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพ่ือการศึกษา ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการ
จัดการศึกษา 

การวางแผนกาลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนกำลังคนเพ่ือใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตรากำลังที่ขาดแคลน ในขณะ
ที่ภาพรวมของอัตรากำลังไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว และหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ข้าราชการครูที่สำเร็จ การศึกษาพบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การวางแผน
กำลังคนสำหรับข้าราชการครู จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของข้าราชการครูใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกำหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากาลังครูที่ขาดในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

2. เพ่ือกำหนดมาตรการรองรับความขาดแคลนอัตรากำลังครูจากการเกษียณอายุราชการ 
3. เพ่ือกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือให้โรงเรียน มีอัตรากำลังเพียงพอครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และได้รับจัดสรรครู

สาขา วิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ 
 
สภาพปัจจุบัน 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปัจจุบัน มีครู และบุคลาการทางการศึกษาท้ังหมด 28 คน ดังนี้ 
ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 
2. ครูประจำการ 54 
3. ครูอัตราจ้าง 4 
4. ครูอัตราจ้างต่างชาติ 1 
5. นักการภารโรง 3 
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 5 
8. ลูกจ้าง 6 
9. คนสวน 1 
10. พนักงานขับรถ 1 
11. ยามรักษาการ 1 
 
ปัญหาในการวางแผนกำลังคน 

โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ แต่ขาดครูประจำการในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีครู
ประจำการเกินในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 

-  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่มีครูวิชาเอกนาฏศิลป์ 
-  ขาดแคลนครูวิชาเอกพลศึกษา 
-  ไม่มีครูวิชาเอกแนะแนว 
-  ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์เกินเกณฑ์ 
-  ครูวิชาเอกเคมีเกินเกณฑ์ 
-  ครูต่างชาติมีไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ 

 
 



ส่วนที ่2 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย  
 
พันธกิจ  

1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล และ
พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม   
5. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี  

 
เป้าประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และเป็นพลโลกที่ดี                
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
 

 
 



มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน  
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64 

(DMC)  
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังครู ตามแบบอัตรากำลังที่ สพฐ. กำหนด  
3. สำรวจข้อมูลความต้องการตามขาดแคลน โดยจำแนกรายสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลอัตรากำลัง คำนวณตามที่ สพฐ. กำหนด โดยใช้ข้อมูลนักเรียนจาก
ระบบการจัด เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center : DMC ปี
การศึกษา 2564  

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการ ความขาดแคลน ตามเกณฑ์อัตรากำลัง ที ่สพฐ. กำหนด  

 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของโรงเรียน เพ่ือดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารอัตรากำลัง การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
1. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการตามคุณวุฒิ  วิชาเอก หรือ

มีประสบการณ์สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  
2. รับย้ายครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นและดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
ผลการดำเนินงาน 

 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง จำนวนอัตรา ผลการปฏิบัติ 
1 ขอรับจัดสรรครูวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา ไม่ได้รับการจัดสรร 
2 ขอรับจัดสรรครูวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา ไม่ได้รับการจัดสรร 
3 ขอประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 2 อัตรา ไม่ได้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป  

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สามารถบริหารอัตรากำลังโดยการรายงานอัตรากำลังไปยัง สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลำปาง ลำพูน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังในอัตราที่ขาดแคลน ทำให้ปัญหาการ
ขาดแคลนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีอยู่ เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังของโรงเรียน
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา ดังนี้  

 
ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้โรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังครู  

1. อัตราครูเกินเกณฑ์ที่กำหนด แต่ขาดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  

1. อัตราครูเกินเกณฑ์  
 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยนำข้อมูลสาขาวิชาโท และความสามารถพิเศษของ

บุคลากรไปใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ขอรับการจัดสรรตำแหน่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน  
2. เกลี่ยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกินเกณฑ์ไปช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดตาม

ความสามารถและเหมาะสม 
3. ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน 


