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3

2

1

0
2556 2558 2560 2562 2564 2566

 ขอเสนอการปฏิรูปคุณภาพครูและการสอน
ในชวงการเกษียณอายุราชการของครู 10 ปขางหนา

โอกาสการปฏิรูปในชวงการเกษียณของครูใน 10 ปขางหนา

ภาพที่ 1 ในช�วงป� 2556-2567 จำนวนข�าราชการครูสังกัด สพฐ. จะเกษียณรวมกันประมาณ 1.9 แสนคน

ที่มา: 
ขอมูลป 2556-2560 จากกลุ มสารสนเทศ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอมูลป 2561-2567 จากกลุมงานทะเบียนประวัติ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2

 ระบบการศึกษาไทยกำลังเขาสูชวงเปล่ียนผานสำคัญ
ในชวงป 2556-2567 ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนไมนอยกวา 1.9 แสนคน หรือ
ครึ่งหนึ่งของจำนวนครูทั้งหมดกำลังจะเกษียณอายุราชการ และ
โรงเรียนจะตองคัดเลือกครูใหมประมาณ 1.6 แสนคนเขามาทดแทน
หรือคิดเปนรอยละ 48 ของจำนวนครูทั้งหมดในป 2568 เพื่อให
เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในอนาคต (ภาพที่ 1 และ 2) ความหวัง
ในการปฏิรูปและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพ
การสอนของครูรุนใหมนี้ จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองวางนโยบายที่

เหมาะสมรองรับการเปล่ียนผานนี้

 ชวงการเกษียณอายุราชการนี้เปนโอกาสดีสำหรับ

การยกระดับคุณภาพครู  เพราะสามารถปรับเปลี ่ยนวิธีการ
คัดเลือก กฎกติกาการจางงานและการใหรางวัลครู ซึ่งสามารถ

นำมาใชกับครูที่จะรับเขาใหมนี้  หากประเทศไทยพลาดโอกาส
ในคร้ังน้ี เราจะไมมีโอกาสในลักษณะเดียวกันในอีกหลายทศวรรษ  

 เราควรใชโอกาสนี้เปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการศึกษา
ใหโรงเรียนสามารถสรางระบบความรับผิดชอบ ควบคูไปกับการเพิ่ม
คุณภาพบุคลากรครูและสงเสริมการเรียนรูของครูอยางตอเนื่อง โดย
ควรเรงดำเนินนโยบายดานบุคลากรอยางนอย 3 ประการดังนี้



ป� 2557-2560
ครูจบใหม�ป� 56-60
ผู�มีใบประกอบวิชาชีพ
ท่ียังไม�เป�นครูป� 57

จำนวนท่ีต�องการ

คัดครู 15 คน
จาก 100 คน

5.5  แสนคน

2.7   แสนคน
2.8   แสนคน

+

8.5 หมื่นคน

ป� 2553-2556
ผู�สมัครสอบบรรจุ

ตำแหน�งบรรจุ

สอบผ�าน

คัดครู 10 คน
จาก 100 คน

4 แสนคน

3.7 หมื่นคน

7.6 หมื่นคน

ขอเสนอท่ี 1
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกครู
ใหไดครูเกงตรงตามความตองการ

ของโรงเรียน

ภาพที่ 2 ในช�วงป� 2556-2560 สพฐ. ต�องบรรจุครูใหม�ประมาณ 8.5 หม่ืนคนเพ่ือให�เพียงพอต�อ
ความต�องการครู 3.6 แสนคนในป� 2561 และในช�วงป� 2556-2567 ต�องการบรรจุครูใหม� 1.6 แสนคน
เพ่ือให�เพียงพอความต�องการครู 3.3 แสนคนในป� 2568

ภาพที่ 3 “โอกาสทอง” ในการคัดเลือกครู

ที่มา: 

ผูวิจัยคำนวณจำนวนครูที ่ตองการโดยใชสูตร
จำนวนครูท่ีเหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

และใชจำนวนประชากรวัยเรียนประมาณการจาก
Population Division, United Nations Department 
of Economic and Social Affairs (UN DESA)

ดูเพิ่มเติ่มในภาคผนวกท่ี 1

ที่มา: ขอมูลผูจบคณะศึกษาศาสตร

ในชวงป 2556-2560 จากสภาคณบดี
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง
ประเทศไทย

ขอมูลจำนวนผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ยังไมไดเปนครูจากสำนัก
งานเลขาธิการคุรุสภา 

ขอมูลจำนวนผูสมัครสอบบรรจุขาราช

การครูจากสำนักพัฒนาระบบบริหาร
งานบุคคลและนิติการ (สพร.)

หน�วย: แสนคน

จำนวนครูที่ต�องการ

จำนวนครูเหลือหลังเกษียณ
โดยยังไม�มีการทดแทน

จำนวนครูท่ี สพฐ.ต�องบรรจุใหม�

ช�วงป� 56-67
คัดเลือกครูใหม�ประมาณ 1.6 แสนคน
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ช�วงป� 56-60
คัดเลือกครูใหม�ประมาณ 8.5 หม่ืนคน

3

ประเทศไทยกำลังมีโอกาสดีมากในการคัดเลือกคนเกงเขามาเปนครู เนื่องจากในป 2553-2556 มีผูสมัครสอบบรรจุ
ขาราชการครูผานการสอบท่ัวไปรวมกันประมาณ 4 แสนคน โดยสอบผาน 7.6 หม่ืนคนและไดรับบรรจุจริง 3.7 หมื่นคน 
(ดูรายละเอียดกลองท่ี 1)  น่ันคือ สพฐ. มีโอกาสคัดเลือกครูใหม 10 จาก 100 คน โอกาสการคัดเลือกน้ีนาจะยังสูงตอไปอีก
เน่ืองจากในป 2557 มีผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไมไดเปนครูถึง 2.8 แสนคน และคาดวาในชวงป 2556-2560 
จะมีผูจบคณะศึกษาศาสตรอีก 2.65 แสนคน ในขณะท่ีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตองการครูใหมประมาณ 8.5 หม่ืนคนเพ่ือ
ใหเพียงพอกับความตองการครูในป 2561



ภาพที่ 4-1 ในการสอบคัดเลือกกลาง (admission)

มีจำนวนเลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 ถึง
รอยละ 34 ของผูเลือกคณะศึกษาศาสตรท้ังหมดในป 2556 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 ในป 2551 และในบรรดาผูเลือก
คณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 มีจำนวนผู สอบผาน

ถึงรอยละ 38 ในป 2556 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 26 ในป 2551

ที่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผูวิจัย 

*หมายเหตุ: การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางคณะตางๆ
ควรใชคะแนน O-NET หรือคะแนน GAT (วิชาความถนัดท่ัวไป)
มากกวาคะแนน admission เพราะคะแนน admission 

เปนผลรวมของผลการเรียนตางๆ ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัย

แตละแหงกำหนดองคประกอบคะแนนแตกตางกัน เชน 
ในป 2556 คะแนน admission ในคณะศึกษาศาสตร
บางแหงคำนวณจากคะแนน O-NET รอยละ 30 GPAX รอยละ 20 

GAT รอยละ 20 PAT 5 (วิชาความถนัดวิชาชีพครู) รอยละ 30 
ขณะที่คณะนิติศาสตรบางแหงคำนวณคะแนน O-NET GPAX 
GAT และ PAT 7 (วิชาความถนัดภาษาตางประเทศ) ในสัดสวน 

30:20:30:20 ตามลำดับ แตผูวิจัยจำตองใชคะแนน admission 

เพราะขอมูลของสมาคมอธิการบดีมีเพียงคะแนน admission รวม 
ขณะท่ีสำนักทดสอบแหงชาติ (สทศ.) มีคะแนน O-NET และ GAT 
แตไมมีขอมูลการเลือกคณะฯ เขาเรียน 

หน�วย: ร�อยละของผู�เลือกคณะศึกษาศาสตร�ทั้งหมด
           ร�อยละของผู�เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1                  

จำนวนผู�สอบผ�าน
โดยเลือกอันดับ 1

จำนวนผู�เลือก
อันดับ 1

2551

40
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2556

หน�วย: ร�อยละของคะแนนเต็ม

ศึกษา
ศาสต

ร�
นิเทศศ

าสตร�นิติศา
สตร�

บริหาร
ธุรกิจ
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ภาพท่ี 4-1 จำนวนผู�เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 
และจำนวนผู�สอบผ�านโดยเลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 

ทั้งนี้ ยังมิอาจกลาวไดวามีแตคนเกงเทานั้นมาเรียนครู ในป 2556 ผูสอบผานการคัดเลือกระบบกลาง
(admission) คิดเปนเพียงรอยละ 7 ของการรับนักศึกษาทั ้งหมดซึ ่งอยู ที ่ 6 หมื่นคนตามขอมูลของ
สภาคณบดีศึกษาศาสตรเทานั้น สวนจำนวนที่เหลือสมัครและสอบตรงกับมหาวิทยาลัย

สวนภาพที่ 4-2 แสดงใหเห็นวาในป 2556 คะแนนเฉลี่ยของผูสอบผานคณะศึกษาศาสตรอยูที่รอยละ 56

ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกวาคณะยอดนิยมอื่นในสาขาสังคมศาสตร

จำนวนครูใหมตามชองทางการคัดเลือก

ในปงบประมาณ 2556

22%

12%
ผ�านโครงการให�ทุน
และประกันงานแก� นร. เก�ง

สอบแข�งขันสำหรับ
บุคคลทั่วไป

66%

สอบแข�งขันสำหรับ
ครูอัตราจ�าง

สพฐ. คัดเลือกและบรรจุขาราชการครูผาน 3 ชองทาง ไดแก 1. การสอบสำหรับบุคคลท่ัวไป 

2. การสอบเฉพาะครูอัตราจาง ซ่ึงผูเขาสอบตองเปนลูกจางของโรงเรียน สพฐ. อยางนอย 3 ป 

และ 3. การบรรจุผานโครงการพิเศษ เชน โครงการครูพันธุใหมหรือครูมืออาชีพซ่ึงมีการประกัน

งานใหนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรท่ีเขารวมโครงการ  

ทั้งน้ี สพฐ. จะบรรจุขาราชการครูใหมผานโครงการพิเศษกอน เชน ในป 2554-2556 บรรจุ

ครูใหมผานโครงการครูพันธุ ใหมหรือครูมืออาชีพประมาณปละ 1,000-1,500 อัตรา 

หลังจากนั้น สพฐ. คัดเลือกผานการสอบทั่วไปรอยละ 75 และการสอบเฉพาะครูอัตราจาง

อีกรอยละ 25 ของจำนวนอัตราท่ีเหลือ 

ในปงบประมาณ 2556 สพฐ. มีครูเกษียณอายุปกติ* 8,462 คนและไดรับคืนอัตราบรรจุใหมท้ังหมด 
สพฐ.คัดเลือกครูใหมผานการสอบท่ัวไปประมาณ 5,597 คนหรือรอยละ 66 ของจำนวนครูใหม 

คัดเลือกผานการสอบเฉพาะกลุมครูอัตราประมาณ 1,865 คนหรือรอยละ 22 และคัดเลือก

ผานโครงการพิเศษอีก 1,043 คนหรือรอยละ 12

กล�องที่ 1:  ช�องทางการคัดเลือกข�าราชการครู

ที่มา: จากการสัมภาษณเจาหนาที่ สพร. และ เจาหนาที่ที่ดูแลโครงการ

ผลิตครูพันธุใหม และจากหนังสือการจัดสรรอัตราขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจาก

ผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นงบประมาณ 2554-2556 ของ  สพฐ.

4

ภาพที่ 4-2 เปรียบเทียบคะแนนของผู�สอบ
เข�าคณะศึกษาศาสตร�และคณะอ่ืนๆในป� 2556*

 ขาวดีอีกประการหนึ่งคือ การเรียนคณะศึกษาศาสตรเริ ่มเปนทางเลือกสำหรับ
นักเรียนเกงมากขึ้น (ภาพท่ี 4-1 และ 4-2) สวนหนึ่งเพราะเงินเดือนเฉลี่ยของขาราชการครูไดปรับ

เพิ่มสูงขึ้นจนทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่นที่จบวุฒิปริญญาตรี จากเดิมที่เคยนอยกวาอยางมาก 
(ภาพท่ี 5-1 และ 5-2) ในขณะท่ีการเปนขาราชการยังมีความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการมากกวา
อาชีพโดยท่ัวไปดวย 

หมายเหตุ* ในบางป อาจมีครูจำนวนหน่ึงที่เขารวมโครงการเกษียณกอนกำหนด 



ภาพที่ 6 ขั้นตอนการคัดเลือกใหม�

ท่ีมา: คำนวณจากขอมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ป 2544 และ 2556 ไตรมาสท่ี 3, สำนักงานสถิติแหงชาติ

*หมายเหตุ ใชคามัธยฐานแทนคาเฉลี่ย เพราะวาพนักงานเอกชนบางคนมีเงินเดือนสูงมาก ทำใหคาเฉล่ียสูงข้ึนจนอาจไมไดเปนคาตัวแทนของเงินเดือนพนักงานเอกชน

ภาพที่ 5-1 เปรียบเทียบเงินเดือน*ครูโรงเรียนรัฐและพนักงานเอกชนวุฒิปริญญาตรี 
ในป� 2544 และ 2556    

ภาพที่ 5-2 เปรียบเทียบเงินเดือน*ข�าราชการครูและ
ครูอัตราจ�างในป� 2556

ภาพที ่ 5-1 ในป 2556 ครูที ่สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐไดรับ
เงินเดือนสูงทัดเทียมกับผู ประกอบอาชีพอื ่นที ่จบวุฒิปริญญาตรีเทากัน
ในตลอดทุกชวงอายุ จากเดิมป 2544 ต่ำกวาตลอดทุกชวงอายุ

ยิ ่งไปกวานั้น ในป 2556 ขาราชการครูนาจะเงินเดือนสูงกวาท ี ่ ภาพที่ 5-1 
แสดงไวดวยเพราะโดยปกติการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไมได
แยกประเภทสัญญาจางของครูในโรงเร ียนรัฐ เง ินเด ือนใน ภาพที ่ 5-1 
จึงรวมทั้งขาราชการครู ครูที่เปนลูกจางประจำและครูที่เปนลูกจางชั่วคราว 
ซึ่งลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวนั้นมีเงินเดือนต่ำกวาขาราชการมาก

อายุ

ป� 2556ป� 2544
หน�วย: บาทต�อเดือน

ข�าราชการครู
และลูกจ�างประจำ

อายุ

ป� 2556

ครูอัตราจ�าง/ลูกจ�างชั่วคราว

ทั้งนี้ ในการสำรวจป 2556 ไตรมาสที่ 3 มีการแยกประเภทลูกจางชั่วคราวของ
รัฐไว แตมิไดแยกประเภทลูกจางประจำออกจากขาราชการ ภาพท่ี 5-2 แสดงให
เห็นวาครูอัตราจางชั่วคราวมีรายไดต่ำมากกวาครูอีกสองประเภทมาก
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หน�วย: บาทต�อเดืิอน

พนักงานเอกชน

ครูประถมโรงเรียนรัฐ
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อายุ

หน�วย: บาทต�อเดิือน

พนักงานเอกชน
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เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน ผู�สอบ

สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครสอบ และออกข�อสอบ

จัดสอบและแต�งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�

ขึ้นบัญชีผู�สอบเข�าผ�านของแต�ละเขต โดยเก็บไว�ใช�ได� 2 ป�

เรียกผู�สอบผ�านบรรจุเข�ารับตำแหน�ง

ผู�สอบได�อันดับดีกว�า ได�เลือกโรงเรียนก�อน

เเจ�งจำนวนครูและ
สาขาที่ต�องการ

กำหนดวันสอบ
เกณฑ�การสอบ

สมัครสอบ

ส�งครูท่ีต�องการ

อยางไรก็ตาม  หากไมปรับเปลี ่ยนระบบการคัดเลือกครู โรงเรียน
อาจไมไดครูที ่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตน เพราะไมมี
บทบาทในการคัดเลือกครูเลย  เนื่องจากในปจจุบัน เขตพื้นที่การศึกษา
เป นผ ู  ค ัด เล ือกคร ู โดยจ ัดสอบตามหล ัก เกณฑ ของสำน ักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
โดยมีทั ้งการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ

ทั ้งนี ้ ผู สมัครที ่ผานเกณฑผู สคะแนนขั ้นต่ำ (รอยละ 60) และผาน
การสัมภาษณจะไดขึ ้นบัญชีผู สอบผาน ซึ่งมีอายุ 2 ป ยกเวนกรณี
มีการสอบครั ้งใหม บัญชีเกาจะถูกยกเลิก  ตามระบบในปจจุบันนี ้ 

ผู สอบที ่ไดอันดับดีกวาจะไดเลือกโรงเรียนกอน โรงเรียนจะทราบ
คุณสมบัติก็ตอเมื ่อครูไดรับการบรรจุเขาสู โรงเรียนแลว (ภาพที่ 6)

นอกจากนี้ ขอมูลของ สพฐ. ระบุวาในป 2556 รอยละ 40 ของขาราชการครู
ท่ีเกษียณอายุ 60 ป ไดรับคาตอบแทนตอเดือนประมาณ 40,000 สวนท่ีเหลือไดรับ
คาตอบแทนรวมถึง 60,000 บาท (ดูภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่ง
มากกวาที่ระบุไวในการสำรวจขางตน



ภาพที่  8 จำนวนผู�สอบผ�านและได�ขึ้นบัญชีบรรจุ 2 ป� ในช�วงป� 2551-2557 
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นโยบายและกฎหมายการศึกษา
ความสามารถดานตัวเลข
ภาษาไทยและเหตุผล
ความรูดานความประพฤติ

วิชาการศึกษา
วิชาเอกท่ีจะสอน

สัมภาษณ
และพิจารณาประวัติ

เขตพื้นที่ฯ

เขตพื้นที่ฯ

เขตพื้นที่ฯ

ผู�จัดสอบ
การสอบเฉพาะกลุ�มครูอัตราจ�างการสอบทั่วไป

ภาค ก.
150 คะแนน

ภาค ข.
150 คะแนน

ภาค ค.
50 คะแนน

นโยบายและกฎหมายการศึกษา
ความสามารถดานตัวเลข
ภาษาไทยและเหตุผล
ความรูดานความประพฤติ

วิชาการศึกษา
วิชาเอกท่ีจะสอน

สัมภาษณ
และพิจารณาประวัติ

เขตพ้ืนท่ีฯ

เขตพ้ืนท่ีฯ

เขตพ้ืนท่ีฯ

ผู�จัดสอบ

ภาค ก.
100 คะแนน

ภาค ข.
100 คะแนน

ภาค ค.
100 คะแนน

2551

22 22
27 29

24

13
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2552 2553 2554 2555 2556 2557

ผู�ออกข�อสอบ เขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ. / ส�วนกลาง คณะศึกษาศาสตร�

ภาพที่ 7 ความรู�และความสามารถที่ทดสอบในการคัดเลือกข�าราชการครูและผู�จัดสอบ

ที่มา: ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

จะไดเห็นไดวามีเฉพาะการสอบภาค ข. เทานั้นที่จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
การสอนจริงของครู การสอบในปจจุบันยังไมไดทดสอบทักษะของครูในดาน
เนื ้อหาการจัดการเรียนรู  (pedagogical content knowledge: PCK) 
ซึ ่งเปนทักษะสำคัญของวิชาชีพครู (ดูรายละเอียดเพิ ่มเติมในกลองที ่ 2) 
เชน การวิเคราะหและแกไขความเขาใจผิดของนักเรียน และยังไมมีการ
ทดสอบทักษะในการปฏิบัติการสอนจริง  

ปญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ แนวทางการคัดเลือกที่เปนอยูไมนาจะ
สามารถคัดเลือกครูสอนเกงได  เพราะการสอบแบงออกเปน 3 สวนคือ 
(ดูภาพที่ 7)
1.ภาค ก. ซึ่งจะสอบวัดความรูทั่วไป เชน นโยบาย กฎระเบียบ แนวทาง
  การปฏิบัติตนในวิชาชีพครู ภาษาไทยและเหตุผล 

2.ภาค ข. ซึ่งจะสอบเนื้อหาวิชาเอกที่จะสอนและวิชาการศึกษาทั่วไป
3.ภาค ค. ซึ่งเปนการสอบสัมภาษณ 

ยิ่งไปกวานั้น ขอสอบวัดความรูในปจจุบัน นาจะไมมีคุณภาพและมีความยากงาย
ไมเทากันระหวางเขตพื้นที่การศึกษา เพราะเขตพื้นที่การศึกษาบางแหงใชเวลา
ออกขอสอบเพียง 1-2 วัน และไมไดมีการสรางคลังขอสอบที่มีคุณภาพ  บางเขต
ยังปรับขอสอบบางวิชาใหงายข้ึน เพราะเกรงวาจะมีผูสอบผานนอยเกินไป ดังน้ัน
ครูที่ไมมีความรูพอก็อาจสอบผานได 

ผลการสอบรายวิชาก็มีแนวโนมคลายกัน เชน ในปท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดสอบ
มีผูสอบผานวิชาภาษาไทยประมาณมากกวารอยละ 26  และวิชาคณิตศาสตร

มากกวารอยละ 21 ขณะท่ีในป 2555 และ 2556 มีผูสอบผานวิชาภาษาไทย
ลดลงเหลือเพียงรอยละ 18 และ 7 ตามลำดับ และมีผูสอบผานวิชาคณิตศาสตร
เพียงรอยละ 3 และ 6 ตามลำดับ 

นอกจากน้ี ขอสอบนาจะมีความยากงายไมเทากันในแตละป ดังท่ีเห็นไดวา ในปท่ี
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดำเนินการออกขอสอบ ผูสมัครมากกวารอยละ 20 สอบผาน

ในขณะที่ในป 2555 และ 2556 ซึ่งใหสวนกลางและคณะศึกษาศาสตร
เปนผูออกขอสอบมีผูสอบผานเพียงรอยละ 13 และ 6 ตามลำดับเทาน้ัน (ภาพท่ี 8)
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การคัดเลือก
ของโรงเรียน

กำหนดเกณฑ�สอบผ�าน
และจัดลำดับผู�สอบผ�าน

ดูประวัติ สัมภาษณ�
และให�สอบสอน

การทดสอบ
มาตรฐานชาติ

บัญชีบรรจุครู
ระดับประเทศ

ท่ีมา: ผู�วิจัย

ภาพที่ 9 ข�อเสนอปรับปรุงการคัดเลือก

กล�องที่ 2:  องค�ความรู�และทักษะสำคัญของวิชาชีพครู

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูไดดี ครูควรมีความรูและทักษะพื้นฐาน 3 ดาน

ประกอบดวยความรูเนื้อหาวิชาที่สอน ความรูและทักษะดานการสอน

และความเขาใจนักเรียน หากขาดความรูดานใดดานหนึ่งไป ยอมลดทอน

คุณภาพการสอน เชน ครูรู วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project-based

learning) แตมีความรู คณิตศาสตรไมดี ยอมไมสามารถจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรไดดี  

ย่ิงไปกวาน้ันความรูและทักษะท้ัง 3 ดานตองผสานกันเกิดเปน “ความรูและ

ทักษะดานเนื้อหาวิชาสำหรับการจัดการเรียนรู”(Pedagogical Content

Knowledge: PCK) ซึ่งเปนสมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพครู ครูเรียนรู

เนื้อหาวิชา ไมใชเพียงเพื่อความเปนเลิศดานวิชาการหรือใชความรูไดอยาง

ถูกตองเทาน้ัน เชน การทราบวา 2 - 1 = 0 เปนคำตอบท่ีผิด ถือวาเพียงพอ

สำหรับบุคคลทั่วไป แตครูยังตองเขาใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรู

ของนักเรียน สามารถวิเคราะหความเขาใจผิดในเนื้อหาของนักเรียนได

และสามารถอธิบายหรือจัดการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาดังกลาวได

ตัวอยางขอสอบความรูทักษะดาน PCK วิชาคณิตศาสตร

คำถาม:

หากนักเรียนสับสนวาทำไม 0.2 x 6 ถึงนอยกวา 6 
และ 6/0.2 ถึงมากกวา 6 

คุณวิเคราะหวาทำไมนักเรียนถึงเขาใจผิด และจะอธิบายอยางไร
 
ขอสอบนี้วัดการวิเคราะหความคิดในเนื้อหาเศษสวนของนักเรียน
และการอธิบายใหนักเรียนเขาใจได

การคัดสรรครูเกงใหตรงกับความตองการของโรงเรียนได 
จึงควรปรับปรุงตามแนวทางตอไปน้ี 

การสอบบรรจุครูอัตราจางที่สอนมาแลวอยางนอย 3 ป เปนขาราชการครู
มีกระบวนการคัดเลือกเหมือนการสอบขาราชการครูท่ัวไปเกือบทุกประการ 
เชน ในป 2557  เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดำเนินการสอบทั้งหมด มีเฉพาะ
การสอบสัมภาษณเทาน้ันท่ีมีการพิจารณาผลงานในโรงเรียนของครูอัตราจาง 
โดยมีสัดสวนคะแนนเทากับการสอบวิชาเอก การสอบครูอัตราจางจึงมีปญหา
เชนเดียวกันกับปญหาของการสอบขาราชการครูโดยทั่วไป แมโรงเรียนเดิม
อาจจะรูคุณสมบัติของครูอัตราจางดีกวา แตก็ไมมีโอกาสคัดเลือกครูเชนเดิม 
เพราะครูอัตราจางก็อาจไมไดเลือกโรงเรียนที่ทำงานสอนอยูกอนเดิม   
นอกจากนี้ การสอบนี้อาจมีขอเสียมากขึ้นเนื่องจากเปนการสอบแขงขัน
เฉพาะกลุมครูอัตราจาง ทำใหอาจไมไดครูที ่มีความสามารถมากที่สุด
เมื่อเทียบกับการสอบที่เปดกวางทั่วไป

1. เพิ่มมาตรฐานคุณภาพในการคัดเลือก และเพิ่มบทบาทของโรงเรียน
ในการคัดเลือก โดยจัดการทดสอบในระดับประเทศ ทั้งนี ้ สพฐ. อาจ
พิจารณาใหคุร ุสภาหรือคณะศึกษาศาสตรบางแหงเขามารวมจัดทำ
คลังขอสอบ ซึ่งวัดความรูและทักษะสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 

เชน เนื้อหาการจัดการเรียนรู (PCK)  ทั้งนี้ ผูสอบผานเกณฑคะแนนกลาง
ที่กำหนดขึ้นโดย สพฐ. จะไดรับการขึ้นบัญชีระดับประเทศ และสามารถ
สมัครเขาเปนครูกับโรงเรียนตางๆ ไดโดยตรง โดยโรงเรียนจะพิจารณา
ผลการสอบและอาจทำการทดสอบอื่นๆ เพิ ่มเติม เชน การสัมภาษณ 
หรือการใหสอบสอน1 (ภาพที่ 9)

นอกจากน้ี ควรพิจารณาใหบัญชีรายชื่อผูสอบผานมีอายุยาวขึ้นเชน 3-5 ป 

โดยการทดสอบครั้งใหมไมทำใหรายชื่อผูสอบผานครั้งกอนถูกยกเลิก ซึ่ง
จะชวยใหการคัดเลือกและบรรจุครูใหมรวดเร็วขึ้น โดยโรงเรียนสามารถ
เรียกครูจากบัญชีรายชื่อมาคัดเลือกไดทันที (ดูรายละเอียดขั้นตอนการ
คัดเลือกครูปจจุบันในกลองท่ี 3)
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ที่มา: 

กล�องที่ 3:  ขั้นตอนการบรรจุและคัดเลือกครูใหม�

ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแหงยังมีบัญชีผูสอบเหลืออยู (บัญชีผูสอบ
มีอายุ 2 ป หรืออาจถูกยกเลิกเมื่อมีการสอบใหม) ก็สามารถเรียกบรรจุได
ทันที แตในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีบางแหงตองจัดสอบใหม กระบวนการคัดเลือกน้ี
มีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 7-8 เดือน

ปจจุบัน หลังจากครูเกษียณออกไป เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนยังไม

สามารถเริ่มกระบวนการคัดเลือกและบรรจุขาราชการไดทันที เขตพื้นที่
การศึกษาตองไดรับจัดสรรคืนอัตรากำลังสำหรับการบรรจุกอน แตในบางป 

กระบวนการพิจารณาคืนอัตรากำลังมีความลาชาอยางมาก ในชวงป 
2552-2556 กระบวนการฯ มีระยะเวลาเฉล่ียยาวนานถึง 11 เดือนภายหลัง
ครูเกษียณไปแลว สพฐ. ถึงไดรับคืนอัตรากำลัง 

การคัดเลือกครูใหมจะมีข้ันตอนและกระบวนการรวดเร็วข้ึน หากปรับเปล่ียน
วิธีปฏิบัติตามขอเสนอท่ี 1 และ 2 คือ ให รร. ไดรับทรัพยากรสำหรับจางครู
ไดตามสูตรจำนวนครูท่ีเหมาะสมของ ก.ค.ศ. และใหมีการสอบมาตรฐานชาติ
อยางตอเนื่อง โดยบัญชีผูสอบผานเปนบัญชีสะสม มิใชบัญชีที่ถูกยกเลิก
เมื่อมีการสอบใหม เมื่อครูเกษียณออกไป เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
สามารถทราบจำนวนครูที่บรรจุไดทันที โดยเปรียบเทียบจำนวนครูที่มีอยู
และจำนวนครูท่ีเหมาะสมตามสูตร และสามารถเปดรับสมัครผูท่ีอยูในบัญชี
รายชื่อผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานชาติไดทันที โดยอาจคัดเลือกดวย
วิธีการสอบสอนหรือวิธีอื่นที่ออกแบบโดยโรงเรียน

แนวปฏิบัติตามขอเสนอนี้เอื้อใหโรงเรียนสามารถวางแผนบุคลากรไดดีขึ้น
และออกแบบกระบวนการคัดเลือกไดอยางหลากหลายมากขึ ้น เชน 
โรงเรียนบางแหงตองการใหผูสมัครไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือวัดสมรรถนะ
การสอนและคุณสมบัติตางๆ ซ่ึงวิธีการน้ีอาจใชเวลานานกวาวิธีอ่ืน โรงเรียน

อาจเรียกผูสมัครในบัญชีรายช่ือผูสอบผานการทดสอบระดับชาติ มาเขารวม

กิจกรรมทดสอบกอน โดยยังไมจำเปนตองมีครูเกษียณหรือยายออก 
และทำบัญชีรายช่ือผูสมัครที่ผานการสอบของโรงเรียน  

คำนวณระยะเวลาโดยผู ว ิจ ัย, ขอมูลจากหนังสือการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ และกำหนดการสอบและบรรจุในหลักเกณฑ วิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ควรเปดเผยคะแนนเฉลี่ยของการสอบของคณะศึกษาศาสตรแตละแหงตอสาธารณะ  
เพื่อเปนขอมูลสำหรับการเลือกศึกษาตอของนักเรียนและกระตุนใหเกิดการปรับปรุง
การสอนของคณะศึกษาศาสตร

3. ในระยะสั้น ควรอนุญาตใหผูที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เขาสอบคัดเลือก

ในสาขาหรือพื้นที่ขาดแคลน และชวยเตรียมความพรอมในการสอนใหแกผูสอบผานกลุมนี้   

ในระยะยาว ควรพิจารณาใหทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนเกงในแตละพื้นที่ที่ขาดแคลน
เขาเรียนครู หรือใหทุนแกคนเกงที่จบสาขาขาดแคลนเพื่อเขาหลักสูตรเตรียมความพรอม
อยางเขมขนในคณะศึกษาศาสตร รวมถึงการพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนสำหรับครู ในสาขา

และพ้ืนที่ขาดแคลน

4. ควรใหทั้งครูอัตราจางและบุคคลทั่วไปเขาสอบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ
เชนเดียวกัน เพื่อปองกันการเลนพวกพอง โดยโรงเรียนจะสามารถบรรจุครูอัตราจางเปน
ขาราชการได ก็ตอเม่ือผานการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ  

ประกาศ
สอบ/จัดสอบ

ขึ้นบัญชี
ผู�สอบผ�าน

ได�รับอัตรา
บรรจุครูคืน

11 เดือน 6 เดือน 1 เดือน 22 วัน

ครูเกษียณ



ความต�องการครูลดลง
เพียง 3.6 หมื่นคน

จำนวนครูลดลง
5.4 หมื่นคน

ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

        และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        เอกสารเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2550

        เรื่องการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกำลัง

        คนภาครัฐ:ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวณโดยผูวิจัย

ภาพที่ 10 จำนวนความต�องการครูที่ลดลง จำนวนครูที่เกษียณอายุและจำนวนครูที่เข�ามาทดแทนในช�วงป� 2543-2549

ขอเสนอท่ี 2 จัดสรรครูใหเพียงพอ
กับความตองการของนักเรียนในโรงเรียนแตละแหง

จำนวนนักเรียนลดลง
ประมาณ 9 แสนคน

อัตราส�วนครู 1 คน
ต�อนักเรียน 25 คน

จำนวนครูเพ่ิม
2 หมื่นคน

จำ
นว
นค
รู

ที่บ
รร
จุไ
ม�เ
พีย

งพ
อ

9ท่ีมา: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หมายเหตุ: ไมนับรวมโรงเรียน 221 แหงที่ไมมีนักเรียน ซ่ึงบางแหงยังมีครูอยู ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 และไมนับรวม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

รร. 1 หม่ืนแห�ง
มีครูเกิน 2.1 หม่ืนคน

รร. 1.3 หม่ืนแห�ง
ขาดแคลนครู 6.1 หม่ืนคน

ข�อมูลจำนวนครู
(ขาดแคลน-เกิน)

ป� 2557

ข�อมูลจำนวนครู
(ขาดแคลน-เกิน)

ป� 2553

รร. 1.2 หม่ืนแห�ง
มีครูเกิน 2.6 หม่ืนคน

รร. 8.6 พันแห�ง
ขาดแคลนครู 3.3 หม่ืนคน

หากจัดสรรอย�างมีประสิทธิภาพ
สพฐ. จะขาดแคลนครู
เพียง 6.5 พันคน

การจัดสรรที่ไม�มีประสิทธิภาพ
ทำให�ความขาดแคลนครู

เพ่ิมข้ึน 5 เท�า

จำนวนครูเกิน ขาดแคลนครู ขาดแคลนครูจำนวนครูเกิน ขาดแคลนครู ขาดแคลนครู

การจัดสรรที่ไม�มีประสิทธิภาพ
ทำให�ความขาดแคลนครู

เพ่ิมข้ึน 1.5 เท�า

ภาพที่ 11-1 แสดงสภาพการจัดสรรครู
ที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างโรงเรียนในป� 2553

ภาพที่ 11-2 แสดงสภาพการจัดสรรครู
ที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างเขตพื้นที่การศึกษาในป� 2557

หากจัดสรรอย�างมีประสิทธิภาพ
สพฐ. จะขาดแคลนครู 4 หม่ืนคน

นอกจากการคัดเลือกไดครูเกง มีคุณสมบัติตรงกับความตองการแลว โรงเรียนยังตองการครู
ในจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนดวย   ในป 2553 และป 2557 สพฐ. ขาดแคลนครู
ประมาณ 3-4 หมื่นคน เพราะบรรจุครูทดแทนการเกษียณไดไมเพียงพอกับความตองการ
ทั้งหมด2 จากภาพที่ 10 ในชวงป 2543-2549 ความตองการครูลดลงประมาณ 3.6 หมื่นคน

เนื ่องจากจำนวนนักเรียนลดลง 9 แสนคนและสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวา
นักเรียน 25 คนตองการครูดูแล 1 คน ขณะที่จำนวนครูลดลง 5.4 หมื่นคน เพราะมีครู
เกษียณราชการ 7.4 หมื่นคน แตไดรับอนุมัติใหบรรจุครูใหมไดเพียง 2 หมื่นคน อยางไรก็ตาม 
ตั้งแตป 2550 สพฐ. ไดรับอนุมัติใหบรรจุครูทดแทนไดเทากับจำนวนครูที่เกษียณ

การเพิ่มจำนวนครูอยางเดียวไมอาจลดความขาดแคลนได กระทรวงศึกษาธิการควรปรับ

การจัดสรรครูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ในป 2553 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
3.1 หมื ่นแหง แตโรงเรียน 1.3 หมื ่นแหงขาดแคลนครูรวมกันประมาณ 6 หมื ่นคนหรือ
รอยละ 22 ของความตองการทั ้งหมด3  ในขณะที่โรงเรียนอีก 1 หมื่นแหงกลับมีครูเกิน
รวมกัน 2.1 หมื่นคน การจัดสรรที่ไมมีประสิทธิภาพทำใหความขาดแคลนครูเพิ่มขึ้น 1.5 เทา
ของการขาดแคลนที ่แทจริง (ภาพที ่ 11-1) และในป 2557  โรงเร ียน 8.6 หมื ่นแหง

ขาดแคลนครูกวา 3 หมื ่นคน ขณะที ่โรงเรียนอีก 1.2 หมื ่นแหงกลับมีจำนวนครูเกินถึง

2.6 หมื่นคน4 การจัดสรรที ่ไมมีประสิทธิภาพทำใหความขาดแคลนครูเพิ ่มขึ ้นถึง 5 เทา 
(ภาพที่ 11-2)  

จำนวนครูลดลง
7.4 หมื่นคน



ปจจุบัน การจัดสรรครูเปนไปตามความสมัครใจของครูมากกวา
ความตองการของนักเรียน  สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดสูตรจำนวน
ครูที ่เหมาะสมในโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนและกำหนดกติกา
การจัดสรรครู โดยใหคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที ่การศึกษาดูแลบริหารจัดการ
ภายในเขต รวมถึงการยายครูระหวางโรงเรียน อยางไรก็ตาม อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่บางแหงจะยายครูก็ตอเมื่อครูยินยอม ผูบริหารเขตพื้นที่
การศึกษาบางแหงใหสัมภาษณวา ยังไมมีการกำหนดขั้นตอนใน
การเล ือกคร ูท ี ่ควรถ ูกโอนย าย เม ื ่อไม ม ีคร ูย ินยอมโอนย าย
โดยสมัครใจ โรงเรียนที่ขาดแคลนครูก็ไมสามารถบรรจุขาราชการครู
เพ่ิมไดเพราะไดรับงบประมาณตามจำนวนบุคลากรท่ีเปนขาราชการครู 
ไมใชตามจำนวนนักเรียน

ภาพที่ 12 ความไม�สอดคล�องระหว�างจำนวนครูที่สอนวิชาประถม (สอนทุกวิชา) และจำนวนครูมีวุุฒิเอกการสอนประถมในโรงเรียนอนุบาลและประถม

ท่ีมา: ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระบบ CMSS)
       สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 

ภาพที่ 13 แสดงอัตราการขาดแคลนครูและอัตราครูเกิน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 แห�งในป� 2557
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เขตพ้ืนที่การศึกษา 34 แห�ง
ขาดแคลนครูมากกว�า

ร�อยละ 20

10

31,406

ใน รร. เกือบ 8 พันแห�ง
ครู 1.9 หม่ืนคนที่จบเอกอ่ืน

แต�สอนวิชาประถม
โดย 1 หม่ืนคนอยู�ใน

รร. อนุบาล-ประถมขนาดเล็ก

กลับมีครู 1.4 หม่ืนคนที่จบ
เอกประถมแต�สอนวิชาอ่ืน

ใน รร. อีก 6 พันแห�ง

12,513
6,271

20,576

สอนวิชาประถม จบวุฒิเอกประถม สอนวิชาประถม จบวุฒิเอกประถม

อัตราขาดแคลน/ครูเกิน
(ร�อยละ)

จำนวนเขตพื้นที่
ขาดแคลนครู

จำนวนเขตพื้นที่
ที่มีครูเกิน

ท่ีมา: ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ในบางกรณี โรงเรียนตองการครูที่มีความถนัดในวิชาหนึ่ง แตครูที่
ยื ่นขอยายมีความถนัดในวิชาอื ่น โรงเรียนก็ตองจำยอมรับครู
คนดังกลาว เพราะโรงเรียนจะมีจำนวนครูเพิ่มขึ้น แมไมตรงกับ
ความตองการ ในป 2557 โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษากวา 
8 พันแหงตองการครูที่สามารถสอนไดหลายวิชาหรือจบวิชาเอก
ประถมศึกษา แตปจจุบันกลับมีครู 1.9 หมื่นคนที่จบศึกษาศาสตร
วิชาเอกดานอื ่นสอนวิชาประถมศึกษา (สอนทุกวิชา) ขณะที ่
โรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาอีก 6 พันแหง กลับมีครูจบวิชาเอก
ประถมศึกษา 1.4 หมื ่นคนสอนเพียงวิชาเดียวหรือไมกี ่ว ิชา 
(ดูภาพท่ี 12)

การจัดสรรครูใหเหมาะสมควรตองสามารถโอนยายครูระหวาง
เขตพื้นที่ไดดวย  จากภาพที่ 13 ในป 2557 เขตพื้นที่ 145 แหง

ตองการครูเพิ่มอีก 4.4 หมื่นคนเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
ของโรงเรียนในพื้นที่ และเขตพื้นที่ 34 แหงขาดแคลนครูมากกวา

รอยละ 20  ในขณะที ่เขตพื ้นที ่อีก 80 แหงมีจำนวนครูเกิน
ความตองการรวมกันเกือบ 7 พันคน เพราะไมมีกลไกโอนยายครู
ขามพื้นที่ได  ครูจะยายระหวางเขตพื้นที่ไดก็ตอเมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขต

พ้ืนท่ีท้ังสองแหงยินยอมเทาน้ัน ทำให สพฐ. ไมมีอำนาจจัดสรรครู

ระหวางเขตพื้นที่ ยกเวนการบรรจุครูใหมทดแทนการเกษียณ แต
ท่ีผานมา สพฐ. จัดสรรครูไดนอยเพราะบรรจุครูใหมไดไมพอทดแทน

การเกษียณ   



ภาพที่ 14 จำนวนโรงเรียนอนุบาลและประถมที่ขาดแคลนครูและจำนวนครูขาดแคลนตามเกณฑ�ป�จจุบัน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามสภาพจริงเมื่อพิจารณาจากจำนวนห�องเรียน ในป� 2557

11

1,133

ขนาดเล็ก
จำนวน นร. < 120 คน

จำนวนโรงเรียน
มีครูเกิน (แห�ง)

จำนวนโรงเรียน
ขาดแคลนครู (แห�ง)

จำนวน นร. 121-500 คน จำนวน นร. 501-1000 คน จำนวน นร. > 1000 คน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ� ขนาดใหญ�มาก

ขนาดเล็ก

จำนวนห�องเรียนเฉล่ียใน รร. 1 แห�ง จำนวนครูเฉลี่ยใน รร. 1 แห�ง (คน)

ท่ีมา: ข�อมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวนโดยผู�วิจัย

ขนาดกลาง ขนาดใหญ� ขนาดใหญ�มาก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� ขนาดใหญ�มาก

2,510
1,466

229 109 149 59

ตามเกณฑ�ป�จจุบัน

แต�ในสภาพจริง

8 8 10
20 28

47
65

657 628

4,209

8 1 2233865

จำนวนโรงเรียนท่ีครูไม�ครบชั้น จำนวนโรงเรียนท่ีครูครบชั้น

รร. ขนาดเล็กมีจำนวนห�องเรียนเฉล่ีย 8 ห�อง
แต�มีจำนวนครูเฉลี่ย 5 คน ดังนั้นครู 1 คน
ต�องดูแลมากกว�า 1 ห�องเรียน

รร. ขนาดเล็ก 1.2 หม่ืนแห�ง
หรือร�อยละ 90 มีจำนวนครูไม�ครบช้ันเรียน
ขาดแคลนรวมกันถึง 4.3 หม่ืนคน

รร. อนุบาล-ประถมขนาดเล็ก 8.5 พันแห�ง
หรือกว�าร�อยละ 60 ของ รร. อนุบาล-ประถม
ขนาดเล็กท้ังหมดมีครูเกินรวมกันถึง 1.5 หม่ืนคน

ปญหาอีกประการคือ สูตรจัดสรรจำนวนครูท่ีเหมาะสมในโรงเรียนนาจะยังไม 
สอดคลองกับภาระงาน เพราะกำหนดวาโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา
ควรมีครู 1 คนตอนักเรียน 25 คน สวนโรงเรียนขนาดเล็กควรมีครู 1 คน
ตอนักเรียน 20 คน เม่ือพิจารณาตามเกณฑน้ี พบวาในปการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาขนาดเล็กประมาณ 1 พันแหงมีจำนวนครู
ไมถึงเกณฑ โดยขาดแคลนครูรวมกัน 1.2 พันคน แต รร. ขนาดเล็ก
อีก 8.5 พันแหงมีครูเกิน 1.5 หม่ืนคน  ในขณะท่ีมีปญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีโรงเรียนขนาดกลางถึง 2.5 พันแหง 
ขาดแคลนครูรวมกัน 4 พันคน (ดูภาพที่ 14)

ในสภาพความเปนจริง แมโรงเรียนขนาดเล็กจะมีนักเรียนนอย แตมี
หองเรียนเฉลี่ย 8 หองตอโรงเรียน  ขณะที่มีครูเฉลี่ยประมาณ 5 คน 
จึงทำใหเกิดภาวะครูไมครบชั้นเรียนหรือครู 1 คนตองดูแลมากกวา 
1 หองเรียน เมื่อลองปรับโดยใชเกณฑวาโรงเรียนควรมีครูอยางนอย 
1 คนตอ 1 หองเรียน จะพบวาโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาขนาดเล็ก

1.2 หม่ืนแหง ขาดแคลนครูรวมกันถึง 4.3 หม่ืนคน (ดูภาพที่ 14)

นอกจากนี้ ภาครัฐยังไมไดสรางขวัญกำลังใจใหแกครูในพื้นที่หางไกล

เชน ครูไดรับเบี้ยกันดารเพียง 1,000 บาทตอเดือน5 การไดยายไป
โรงเรียนในเมืองหรือในภูมิลำเนาจึงเปรียบเสมือนเปนรางวัลแกครู 
กระทรวงศึกษาธิการเคยโอนยายครูออกจากโรงเรียนที่ขาดแคลนครู

ไปโรงเรียนในพื้นที่อื ่น เชน โครงการครูคืนถิ่นในป 2554 ซึ่งทำให
โรงเรียนบางแหงขาดแคลนมากขึ้น6
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การจัดสรรครูใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน จึงควรปรับตามแนวทางตอไปน้ี

1. การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจางครูควรปรับใหเปนไปตามสูตรจำนวน
ครูท่ีเหมาะสมของ ก.ค.ศ. เชน ใหโรงเรียนทุกแหงจางครูไดตามจำนวน
ที่คำนวณจากสูตรของ ก.ค.ศ. ซึ่งปจจุบันใชจำนวนนักเรียนเปนหลัก 
โดยโรงเรียนจะไดรับงบบุคลากรเพ่ือจายคาตอบแทนเฉพาะจำนวนครู
ตามสูตรเทานั้น ในกรณีมีครูเกิน โรงเรียนตองหาทรัพยากรเพิ่มเติม
เพ่ือจายคาตอบแทนหรือใหครูบางคนยายออกไปโรงเรียนอ่ืน ในกรณี
ที่ขาดครู โรงเรียนจะมีทรัพยากรเหลือเพื่อจางครูจากโรงเรียนอื่นหรือ
รับครูใหม โดยควรมีอิสระในการเลือกครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณสมบัติ
และความถนัดตรงกบัความตองการ

การจัดสรรทรัพยากรตามสูตรนี้จะชวยใหกระบวนการคัดเลือกและ
บรรจุครูใหมรวดเร็วขึ้นดวย โดยโรงเรียนสามารถเริ่มกระบวนการ
คัดเลือกและเรียกบรรจุไดทันที หลังครูเกษียณออกไปหรืออาจวางแผน
และเริ่มกระบวนการคัดเลือกไดกอนมีครูเกษียณออก (ดูกลองท่ี 3)
   
การจัดสรรครูตามแนวทางขางตนจะทำใหทรัพยากรของรัฐสอดคลอง
กับจำนวนนักเรียนหรือเปน “การเงินฝงอุปสงค” (demand-side 
financing) มากขึ้น ซึ่งชวยใหโรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษา
มากขึ้นและมีความรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน และทำให

เกิดความโปรงใสในการจัดสรรทรัพยากรดวย  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในกลองท่ี 4 และ 5)

2. เน่ืองจากระบบการจัดสรรครูขางตนไมสอดคลองกับระบบขาราชการ
ครูในปจจุบัน จึงควรพิจารณาปรับสัญญาจางงานครูรุนใหมใหเปน
พนักงาน โดยโรงเรียนเปนผูตัดสินใจจาง  

3. การจัดสรรครูที่ยังเปนขาราชการ ควรมีการปรับกฎระเบียบที่เอื้อ
ใหสามารถยายครูจากโรงเรียนท่ีมีครูมากเกินไปยังโรงเรียนท่ีขาดครูได
และควรเปดเผยขอมูลเก่ียวกับจำนวนครูท่ีขาดแคลนหรือเกินในแตละ
โรงเรียนและเขตพื้นที่ เพื่อใหผู ปกครองและชุมชนไดติดตามและ
เรียกรองให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สพฐ.จัดสรรโอนยายครู
อยางเหมาะสม

4. ควรพิจารณาปรับสูตรการจัดสรรจำนวนครู โดยคำนึงถึงภาระงาน
และสภาพความเปนจริงมากข้ึน เชน ปรับสูตรการจัดสรรใหสอดคลอง
กับภาระงาน  โดยคำนวณจากจำนวนหองเรียน จำนวนนักเรียน จำนวน
ชั่วโมงการสอน การเตรียมการสอนและภาระงานธุรการ  หรือในกรณี
โรงเรียนเล็กบางแหงท่ีควบรวมกับโรงเรียนอ่ืนแลว นักเรียนจะเขาไมถึง
การศึกษา ควรจัดสรรจำนวนครูใหครบตามจำนวนหองเรียน  

นอกจากน้ี ควรพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กบางแหง ซ่ึงจะชวย
ลดความตองการครูอันเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพ และชวยใหมี
ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนสำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดาน
อื่นๆ เชน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน แตทั้งนี้การควบรวมตอง
ไมเปนอุปสรรคตอนักเรียนในการเขาถึงการศึกษา

5. ควรปรับเพิ่มคาตอบแทนสำหรับครูที่สอนในพื้นที่หางไกลหรือ
ทุรกันดาร เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหครู รวมทั้งดึงดูดครูรุนใหมที่มี
ความสามารถเขาสูพื้นที่ดังกลาวดวย นอกจากนี้ ควรพิจารณาใหทุน
การศึกษาเพ่ือดึงดูดคนเกงในพื้นที่เขาสูการเรียนครู ดังที่กลาวมาแลว



ระบบการศึกษามีการจัดสรรทรัพยากร 2 แนวทางหลัก

แนวทางแรก การเงินฝ งอุปทานจะจัดสรรใหตามรายการคาใชจ าย

(Supply-side financing) เชน โรงเรียนไดรับงบบุคลากรตามจำนวน

ครูที่มี งบดำเนินการในโครงการพิเศษตางๆ และงบลงทุน ซึ่งไมจำเปน

ตองสัมพันธกับจำนวนนักเรียน

แนวทางที ่สอง การเง ินฝ  งอ ุปสงค จะจ ัดสรรตามจำนวนนักเร ียน

(Demand-side financing) เชน โรงเรียนไดรับงบเงินอุดหนุนรายบุคคล

ตามจำนวนนักเรียนที่เขาเรียน

รูปแบบของการเงินฝงอุปสงค � 
การเง ินฝ งอ ุปสงคอาจทำไดโดยจัดสรรเง ินอุดหนุนรายหัวนักเร ียน

ที่ครอบคลุมถึงตนทุนบุคลากรและการดำเนินการทั้งหมด โรงเรียนจะได
รับทรัพยากรทั้งหมดเปนเงินและสามารถตัดสินใจกำหนดจำนวนที่ครูที่จาง 
รวมทั ้งกำหนดบัญชีเง ินเด ือนไดเอง การกำหนดมูลคาเง ินอุดหนุน
รายหัวน้ีอาจใชสูตรการคำนวณตนทุนตอหัวท่ีเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงผลการเรียนขั้นต่ำของนักเรียน ฐานะทาง
ครอบครัวของนักเรียน และสภาพของโรงเรียน เชน นักเรียนยากจน
ตองการทรัพยากรมากกวานักเรียนฐานะดีเพื ่อบรรลุผลการเรียนใน
ระดับเดียวกัน โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนจำนวนมากก็จะไดรับเงินอุดหนุน
รายหัวสูงกวาโรงเรียนอื่น 

อีกรูปแบบซึ ่งใชในประเทศเนเธอรแลนด คือ ใหเงินอุดหนุนรายหัวที ่
ครอบคลุมเฉพาะคาใชจายดำเนินงาน ไมรวมงบบุคลากร และกำหนดสูตร
จำนวนครูที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน โดยโรงเรียนจะไดรับงบประมาณ
ใหจายคาจางครูไดตามจำนวนที่คำนวณโดยสูตร หากโรงเรียนตองการ
จางครูจำนวนมากกวานั้น ก็ตองระดมทรัพยากรเอง สวนในกรณีที่ตองการ
จำนวนครูนอยกวาที ่คำนวณโดยสูตร โรงเรียนสามารถนำเอาตำแหนง
ท่ีวางแลกเปนเงินงบประมาณเพ่ือนำไปบริหารจัดการดานอ่ืนได ในแนวทางน้ี

โรงเรียนยังใชบัญชีเงินเดือนชาติจายเงินเดือนตามขั้นและจายคาตอบแทน

ตามตำแหนงที ่ครูดำรงอยู ตามจริง (Levacic 2006 และ Ladd and
Fiske 2010)

กล�องที่ 4 การเงินฝ��งอุปสงค�หรือ
การจัดสรรทรัพยากรตามจำนวนนักเรียน
(Demand-side financing)

 

การเปลี ่ยนผานสู การเง ินฝ งอ ุปสงคของระบบการศึกษาไทยนาจะ

เริ่มตนใชรูปแบบท่ีใชในเนเธอรแลนดกอนรูปแบบแรก เพราะปจจุบันระบบ

การศึกษาไทยใชบัญชีเงินเดือนชาติซึ่งเงินเดือนแรกเริ่มต่ำกวาเงินเดือน

ขั้นสูงสุดมาก (ครูไทยใชเวลาประมาณ 30  ปในการเลื ่อนเงินเดือนถึง

ขั้นสูงสุด ขณะที่ครูในประเทศอังกฤษใชเวลาประมาณ 6 ปหลังจากนั้น
เงินเดือนจะขึ้นตามผลงานมากกวาประสบการณ (Levacic 2006)) ถาปรับ

ใหการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดเปนเงินอุดหนุนรายหัวเฉลี่ยที่ครอบคลุม

งบบุคลากรดวย ขณะท่ีโรงเรียนยังตองจายเงินเดือนครูตามบัญชีเงินเดือนชาติ

เหมือนเดิม อาจทำใหโรงเรียนบางแหงที่มีครูประสบการณสูงจำนวนมาก

มีงบประมาณไมเพียงพอเพราะมีตนทุนเงินเดือนสูง 

ในอนาคตเมื่อระบบการศึกษาไทยจางพนักงานครูจำนวนมากขึ้น พรอมทั้ง
มีการจัดสรรครูประสบการณสูงไมใหกระจุกตัวในโรงเรียนบางแหง ก็อาจ
พิจารณาปรับมาใชการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเปนเงินท้ังหมดและใหอิสระ

กับโรงเรียนมากขึ้นในการกำหนดจำนวนการจางครูและเงินเดือน

ขอดีของการเงินฝงอุปสงค
นอกจากเปนการเพิ ่มอิสระในการบริหารจัดการศึกษาแกโรงเรียนแลว
การอุดหนุนฝงอุปสงคยังมีขอดีท่ีจะชวยเพ่ิมทางเลือกและสรางความรับผิดชอบ
ตอผลการเรียนของนักเรียน หากโรงเรียนไมปรับปรุงคุณภาพ นักเรียนจะ
ยายออก โรงเรียนจะสูญเสียงบประมาณ ดังนั้นโรงเรียนจะพยายามพัฒนา
คุณภาพเพื่อดึงดูดเด็กนักเรียนและเงินงบประมาณ ในขณะที่การอุดหนุน
ฝงอุปทานจะจำกัดใหผูปกครองและนักเรียนเลือกโรงเรียนที่อุดหนุนโดย
ภาครัฐ ไมวาคุณภาพจะดีหรือแย �
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ตามเอกสารงบประมาณป 2556 งบประมาณ สพฐ. แบงเปนเงินอุดหนุน

ฝงอุปทานรอยละ 86 โดยมีงบบุคลากรถึงรอยละ 70 ท่ีเหลือเปนงบดำเนินงาน

และงบลงทุน อีกรอยละ 14 เปนเง ินอุดหนุนรายหัวหรือการเง ินฝ ง

อุปสงค* ที่ผานมา แมจะมีความพยายามเปลี่ยนการจัดสรรใหเปนการ

เงินฝงอุปสงค แตก็ทำไดยาก เพราะติดกฎระเบียบขาราชการเกี่ยวกับ
การจัดสรรครูขางตน (Levacic 2006) 

ในชวงการเกษียณอายุราชการและการทดแทนครูจำนวนมากนี้ จึงเปน

โอกาสที่จะเปลี ่ยนการจัดสรรใหเปนการเงินฝ งอุปสงค โดยใหโรงเรียน

การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณการศึกษาไทย
สู�การเงินฝ��งอุปสงค� ผ�านการจัดสรรงบบุคลากร
และการจ�างงานครูใหม�ในช�วงการเกษียณ

จางงานครูใหมไดตามจำนวนนักเรียนและจางงานดวยสัญญาแบบพนักงาน
ในภาพที่15 แสดงสัดสวนงบบุคลากรครูในโรงเรียนและงบอุดหนุนรายหัว

จะเห็นไดวาถาใหโรงเรียนจางงานครูตามจำนวนนักเรียน โดยจางสัญญา

เปนแบบพนักงานทดแทนขาราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อถึง

ป 2565 การจัดสรรทรัพยากรแบบอุปสงคจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46 โดย

เปนเงินอุดหนุนรายหัวรอยละ 20 และงบพนักงานครูอีกรอยละ 26 จาก

เดิมที ่การอุดหนุนฝ งอุปสงคมีเพียงรอยละ 22 ในป 2556 และเมื ่อถึง
ป 2590 การจัดสรรทรัพยากรแบบอุปสงคจะเพิ ่มขึ ้นเปนรอยละ 94 

โดยแบงเปนงบพนักงานครูรอยละ 83 และเงินอุดหนุนรายหัวรอยละ 11*

**ทั้งนี้เอกสารงบประมาณป 2556 งบเงินอุดหนุนรายหัวมีมูลคาประมาณ 4.1 หมื่น
ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ของงบประมาณ สพฐ. ท้ังหมด แตหากนับเฉพาะงบประมาณ
สำหรับการจัดการศึกษาตั้งระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ไมนับรวมโครงการพิเศษ
ตางๆ เชน โครงการคอมพิวเตอรพกพาหรือโครงการพัฒนาโรงเรียนสู มาตรฐาน

กล�องที่ 5

ภาพที่ 15 สัดส�วนระหว�างงบค�าตอบแทนข�าราชการครูในโรงเรียน (การเงินฝ��งอุปทาน)
งบค�าตอบแทนพนักงานครูในโรงเรียนและงบอุดหนุนรายหัว (การเงินฝ��งอุปสงค�)
ในช�วงป� 2556-2590 ถ�ามีการจ�างงานครูด�วยสัญญาแบบพนักงาน

* การคาดการณน้ีมีสมมติฐานวาไมมีการปรับเพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัวและไมมีการปรับ
โครงสรางเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1)
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งบเงินอุดหนุนรายหัว มีสัดสวนเปนรอยละ 15 ของงบท้ังหมด อยางไรก็ตาม งบบุคลากร
ในเอกสารงบประมาณจะรวมทั้งคาตอบแทนของทั้งครูในโรงเรียนและบุคลากรอื่นใน
เขตพื้นที่การศึกษาและในสวนกลางดวยการวิเคราะหเรื่องการเปลี่ยนผานสูการเงิน
ฝงอุปสงคในชวงการเกษียณขนานใหญขางตน จึงใชขอมูลจากรายงานตนทุนตอหนวย
ผลผลิตปงบประมาณ 2556 ของ สพฐ.ซ่ึงแยกงบบุคลากรในโรงเรียนไว



ภาพที่ 16 แสดงจำนวนนักเรียน ม. 2 ที่ทำโจทย�เองหรือทำร�วมกับเพ่ือน ขณะที่ครูทำงานอย�างอื่น ในเกือบทุกชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร�

หมายเหตุ: โครงการทดสอบ TIMSS 2011

สุมตัวอยางนักเรียน ม.2 ทุกสังกัดมาเขาสอบ

โดยใหกลุมตัวอยางนี้มีความเปนตัวแทนของ

ประชากรนักเรียน สวนการสำรวจกิจกรรม
การเรียนการสอนนี้สำรวจครูที ่สอนกลุ ม

น ักเร ียนต ัวอย าง โดยให คร ูรายงาน  

ท่ีมา: TIMSS 2011 ใน Mullis, Ina et al. (2012).

ขอเสนอท่ี 3 ปรับปรุงสภาพการทำงานและสัญญาการจางงาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการสอนและสรางขวัญกำลังใจ

ใหกับครูที่รับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน
ผลการสำรวจในโครงการทดสอบนานนาชาติ TIMSS 20118 พบวา
มีรอยละ 21 ของนักเรียน ม. 2 ท่ัวประเทศทำโจทยเองหรือทำรวมกับ
เพ่ือน  ในขณะท่ีครูไปทำงานอยางอ่ืน ในวิชาคณิตศาสตรเกือบทุกช้ันเรียน
ซ่ึงเปนจำนวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบประเทศอ่ืน (ภาพท่ี 16)

จำนวนนักเรียน
(ร�อยละของนักเรียนท้ังหมด)

สิงคโปร�

8

ฟินแลนด�

6

ทุกประเทศ
ที่เข�าสอบ

14

21

ไทย

15

เม่ือคัดเลือกครูท่ีมีความสามารถสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของโรงเรียนไดในจำนวนท่ีเพียงพอแลว ควรสนับสนุนใหครูสามารถสอน

ไดอยางเต็มที่  เรียนรูไดอยางตอเนื่อง และไดรับคาตอบแทนอยาง
เหมาะสม สามารถกาวหนาทางวิชาชีพตามผลงาน

 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีภาระงานอื่น
ที่ไมเกี่ยวกับการสอนมากเกิน ผลการสำรวจป 2557ของสำนักงาน

สงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

พบวาครูใชเวลาทำงานที่ไมใชการสอนถึง 84 วันจาก 200 วัน หรือ
รอยละ 42 ของวันเปดเทอมท้ังหมดในแตละป7 โดยสวนใหญเปนภาระ

งานจากการประเมินคุณภาพ การแขงขันทางวิชาการและการอบรม
ภายนอก ซึ่งเนนการบรรยาย โดยไมมีการสนับสนุนใหครูนำความรู

ไปใชปฏิบัติไดจริง 

ปญหาอีกประการหน่ึงคือ สัญญาจางงานและการประเมินไมสนับสนุน
ใหครูพัฒนาการสอนและรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน 

ในปจจุบัน ขาราชการครูไดรับสัญญาจางงานตลอดชีวิต มีฐานเงินเดือน
ระหวาง 15,000-70,000 บาทตอเดือน และมีความกาวหนาทางอาชีพ 

โดยมีตำแหนงวิทยฐานะที่บงบอกถึงระดับความรูและความสามารถ 
ไดรับเงินวิทยฐานะต้ังแต 3,500-15,600 บาทตอเดือน และไดรับคาตอบ
แทนพิเศษเพ่ิมอีกเทาตัวหน่ึงของเงินวิทยฐานะเม่ือมีตำแหนงครูเช่ียวชาญ
หรือสูงกวา (ภาพที่17 และดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหนงวิทยฐานะ
ในกลองที่ 4) 

อยางไรก็ตาม ความมั่นคง คาตอบแทนและความกาวหนาเหลานี้
ไมไดเชื ่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการสอนและผลงาน เชน แม

ครูบางคนมีคุณภาพการสอนตกต่ำอยางตอเนื่องและไมไดพยายาม
ปรับปรุงการสอน แตก็ยากที ่จะถูกยกเลิกการจางงาน เพราะยัง
ไมมีกฎระเบียบที่กำหนดไวชัดเจน 

 



สัญญาครูอัตราจ�าง

ไม�มีงบประมาณ

สัญญา 1 ป�ความมั่นคง

เงื่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

ค�าตอบแทน

กล�องที่ 4: ความก�าวหน�าทางอาชีพของข�าราชการครู 
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ภาพที่ 17 เปรียบเทียบระหว�างสัญญาจ�างงานข�าราชการในป�จจุบันและสัญญาจ�างงานครูอัตราจ�าง

ที่มา: รวบรวมจาก พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       พรฎ. การปรับเงินเดือนข้ันต่ำขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 

       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว30/2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

       และจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา

สัญญาจ�างงานข�าราชการ

ความมั่นคง สัญญาตลอดชีวิต

ผิดระเบียบร�ายแรง

15,000-70,000 บาท

3,500-15,600 บาท

เเพ่ิมอีกเท�าตัวของเงินวิทยฐานะ
สำหรับตำแหน�งครูเช่ียชาญข้ึนไป

ค�าตอบแทน
เงินเดือน

ค�าวิทยฐานะ

ค�าตอบแทนพิเศษ

เงื่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

15,000 บาท

ไม�มี

ไม�มี

เงินเดือน

ค�าวิทยฐานะ

ค�าตอบแทนพิเศษ

ค.ศ. 5
(ครูเช่ียวชาญพิเศษ)

ค.ศ. 4
(ครูชำนาญการพิเศษ)

ค.ศ. 3
(ครูเช่ียวชาญ)

ค.ศ. 2
(ครูชำนาญการ)

ค.ศ. 1
(ครู) ครูผู�ช�วย 2 ป� + ผ�านการประเมิน

ปริญญาตรี + ครู 6 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูชำนาญการ 1 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูชำนาญการพิเศษ 3 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูเช่ียวชาญ 2 ป� + ผ�านการประเมิน

เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน�ง

ครูชำนาญการ 5 ป� + ผ�านการประเมิน

ปริญญาโท + ครู 4 ป� + ผ�านการประเมิน
ปริญญาเอก + ครู 2 ป� + ผ�านการประเมิน

ตำแหน�ง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขาราชการครูจะมีความกาวหนาตามระดับวิทยฐานะซ่ึงบงบอก

ถึงความรูและความสามารถ โดยแบงเปนตำแหนงครูผูชวย ครู (ค.ศ.1) ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) ครูเช่ียวชาญ (ค.ศ.3) ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.4)  
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (ค.ศ.5)

เม่ือไดรับบรรจุเปนขาราชการ ครูจะไดรับตำแหนงครูผูชวยและจะถูกประเมินอยางเขมขนในชวง 2 ป หากผานการประเมิน จะไดรับเล่ือนตำแหนง
ค.ศ.1  หลังจากน้ัน การเล่ือนตำแหนงจะมีเง่ือนไขดานวุฒิการศึกษาและประสบการณตามภาพดานลาง 

เชน ครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ตองดำรงตำแหนง ค.ศ.1 มาแลวไมนอยกวา 6 ป จะสามารถขอเล่ือนตำแหนงเปน ค.ศ. 2 ได ขณะท่ีครูท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

ตองดำรงตำแหนง ค.ศ. 1 มาอยางนอย 4 ปแลว จึงจะสามารถขอเล่ือนตำแหนงเปน ค.ศ. 2 ได



ที่มา: กำลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2549, สถิติการศึกษา 2558   กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 

*ป� 2549 ยังไม�มีครูตำแหน�งเช่ียวชาญพิเศษ (ค.ศ. 5) *ป� 2558 มีครูตำแหน�งเช่ียวชาญพิเศษ (ค.ศ. 5) 5 คน

เลื่อนข้ันเงินเดือน

ผลการเรียน ทักษะการสอน อื่นๆ
เช�น จริยธรรม

วินัย คุณธรรม ความรู� ผลปฏิบัติการ

ผลการเรียน ผลการพัฒนา
ผู�เรียน ผลงานวิชาการ

เลื่อนวิทยฐานะ

ภาพที่ 18 แสดงการประเมินผลเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนและวิทยฐานะของข�าราชการครู

ภาพที่ 19 จำนวนข�าราชการครูตามตำแหน�งวิทยฐานะ

ที่มา: รวบรวมจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากร และ คูมือการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

การปรับค�าตอบแทน

0% 30% 70% 33.3% 33.3% 33.3%

13%3.3%

ป�ละ 2 ครั้ง

มีผลสอบมาตรฐาน
น้ำหนักเพียง

ตามระยะเวลาการทำงานและวุฒิการศึกษา
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ป� 2549 ป� 2558

ในปจจุบัน การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไมไดพิจารณาจากผล
การเรียนของนักเรียน  สวนการประเมินเพื่อเลื ่อนวิทยฐานะเนน
พิจารณาผลงานทางวิชาการของครูมากกวาผลการสอบมาตรฐานของ
นักเรียนที่สอน โดยผลงานวิชาการมีน้ำหนักประมาณรอยละ 13 ของ

คะแนนการประเมินทั้งหมด ในขณะที่ผลการสอบมาตรฐานมีน้ำหนัก
เพียงรอยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด (ภาพที่ 18)  ซึ่งทำใหครูสนใจ
ทำงานผลงานวิชาการมากกวา สวนการประเมินความสามารถและ
ทักษะการสอนมักเนนพิจารณาแผนการสอนมากกวาสังเกตการสอนจริง 
ซึ่งไมสามารถสะทอนระดับความสามารถการสอนไดจริง และทำใหครู

ไมสามารถนำผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได   

ผลของระบบในปจจุบันคือ ครูไดรับการปรับขึ้นเงินเดือนและตำแหนง
วิทยฐานะอยางตอเน่ือง เชน ในป 2558 มีครูถึง 1.8 แสนคน หรือรอยละ

50 ไดตำแหนงครูเชี่ยวชาญ ค.ศ. 3 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 ในป 2549 
ทั้งท่ีผลการเรียนของนักเรียนในชวงเวลาดังกลาวไมไดดีขึ้น (ภาพที่ 19)  

ในขณะเดียวกัน ครูอัตราจาง9กลับไมมีความม่ันคงและไมมีความกาวหนา
ทางอาชีพ แมบางคนมีความสามารถมากในการสอน กลาวคือ ครูอัตราจาง

ไดรับสัญญาเพียงปเดียวและอาจไมไดรับการตอสัญญา หากโรงเรียนไม
มีงบประมาณจางหรือผูอำนวยการอาจไมพอใจครูอัตราจางในบางดาน 
ซึ่งไมเกี่ยวกับคุณภาพการสอน  ในปจจุบันครูอัตราจางไดรับเงินเดือน 
15,000 บาท และไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหนงใดๆ 
แมจะสามารถยกระดับผลการเรียนของนักเรียนไดก็ตาม

ค.ศ. 3
(ครูเช่ียวชาญ)

ครูผู�ช�วย

ร�อยละ 10.4

ร�อยละ 8.3

ค.ศ. 2
(ครูชำนาญการ)
ร�อยละ 79

ค.ศ. 1
(ครู)

ร�อยละ 2

ครูชำนาญการพิเศษ
ร�อยละ 0.2 ครูผู�ช�วย

ค.ศ. 2
(ครูชำนาญการ)

ค.ศ. 1
(ครู)

ร�อยละ 51

ร�อยละ 24

ร�อยละ 18ค.ศ. 3
(ครูเช่ียวชาญ)

ครูชำนาญการพิเศษ
ร�อยละ 0.1

ร�อยละ 6.8

ค.ศ. 4

ค.ศ. 4



ภาพที่ 20 เปรียบเทียบระหว�างสัญญาจ�างงานข�าราชการในป�จจุบันและสัญญาจ�างงานพนักงานครูตามข�อเสนอ

สัญญาจ�างงานข�าราชการ สัญญาจ�างพนักงานครูตามข�อเสนอ

ความมั่นคง สัญญาตลอดชีวิต

ผิดระเบียบร�ายแรง

15,000-70,000 บาท มากกว�าเงินเดือนข�าราชการ

3,500-15,600 บาท3,500-15,600 บาท

เพิ่มอีกเท�าตัวของเงินวิทยฐานะ
สำหรับตำแหน�งครูเช่ียชาญข้ึนไป

เพิ่มอีกเท�าตัวของเงินวิทยฐานะ

สำหรับครูสาขาขาดแคลน
และพ้ืนท่ียากลำบาก

ผลงานตกต่ำและไม�ปรับ
การสอนอย�างต�อเน่ือง

สัญญาตลอดชีวิต

ค�าตอบแทน
เงินเดือน

ค�าวิทยฐานะ

ค�าตอบแทนพิเศษ

ความมั่นคง

เงื่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

เงื่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

ค�าตอบแทน
เงินเดือน

ค�าวิทยฐานะ

โบนัสสำหรับผลงานกลุ�ม

เงินส�วนเพ่ิม

18

การพัฒนาคุณภาพการสอน และสรางความรับผิดชอบของครูตอ
ผลการเรียนของนักเรียน จึงควรปรับปรุงสภาพการทำงานของครู 
และเปล่ียนรูปแบบของสัญญาการจางงานตามแนวทางตอไปนี ้

1. ลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการสอนลงและจัดสรรทรัพยากรตางๆ

โดยคำนึงถึงเวลาในการสอน เวลาการพัฒนาคุณภาพ การสอนนอก
ชั ้นเรียน เชน ในเมืองเซี ่ยงไฮ ครูใหมจะมีเวลาการพัฒนาตนเอง 
240 ชั่วโมงตอป โดยมีทั้งการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน

ในขณะที่ครูพี่เลี้ยงจะไดรับภาระงานการสอนลดลงเพื่อมีเวลาดูแล
ครูรุนนอง (Jensen et al., 2012)

2. เมื่อโรงเรียนไดรับจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอแลว  ควรจางครู
รุ นใหมทุกคนดวยสัญญาจางงานแบบพนักงานที่ใหความมั่งคงและ

ความกาวหนาทางอาชีพ ซึ่งยึดตามผลงาน เชน อาจจางครูดวยสัญญา
จางระยะสั้น (2-4 ป) กอน โดยหากมีความสามารถและผลงาน10 จึง
จะไดรับสัญญาจางระยะยาวหรือตลอดชีวิต โดยยังมีเง่ือนไขวาโรงเรียน
สามารถพิจารณายกเลิกสัญญาจางไดในกรณีที่พิสูจนไดวาครูมีผลงาน
ตกต่ำและไมมีการพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 20)

เมื่อความมั่นคงทางอาชีพของครูใหมลดลงจากเดิมที่เปนขาราชการ 
พนักงานครูควรไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยและไดรับสวัสดิการ
อื่นทัดเทียมเทากับขาราชการ

นอกจากน้ี ควรปรับใหการเล่ือนวิทยฐานะหรือคาตอบแทนอ่ืนเช่ือมโยง
กับทักษะการสอนจริงและผลงาน เชน แบงคาตอบแทนครูออกเปน 3 สวน 

คือ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และโบนัส  โดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อาจใหเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการทำงานของครูเชนเดิม  ในขณะท่ีการเล่ือน
วิทยฐานะควรประเมินทักษะการสอนโดยการสังเกตการสอนจริงเปนหลัก
แทนการตรวจเอกสาร สวนการใหโบนัสควรพิจารณาจากพัฒนาการ
ผลการเรียนของนักเรียน โดยใชการประเมินผลงานแบบกลุม เพ่ือใหครู

รวมกันพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน (ภาพที่ 21) 

เม่ือปรับการประเมินวิทยฐานะขางตนแลว ครูวิทยฐานะสูงก็ควรมีหนาท่ี
เพ่ิมข้ึนดวยเชน ชวยวางแผน ประเมิน และใหคำแนะนำดานการพัฒนา

การเรียนการสอนแกกลุมครูรุนนองซ่ึงนาจะชวยสงเสริมการสรางชุมชน
การเรียนรูขึ้นภายในโรงเรียน (ดูตัวอยางการสรางความกาวหนาทาง
อาชีพในประเทศสิงคโปร ในกลองท่ี 5)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ควรพิจารณาปรับสูตรจำนวนครูท่ีเหมาะสม โดยคำนึง
ถึงจำนวนนักเรียน ภาระงานสอน และเวลาสำหรับการพัฒนาตนเอง

ของครูดวย  ในขณะเดียวกัน สพฐ. ควรใหเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
แกครูโดยตรง เพ่ือใหครูสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง แทนการใหครู

ออกไปอบรมภายนอกท่ีเนนเพียงการบรรยายเปนหลัก

สวัสดิการอื่น ทัดเทียมกับข�าราชการ



ภาพที่ 21 ตัวอย�างระบบผลตอบแทนใหม�ของพนักงานครูและเกณฑ�การประเมินผลเพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนต�างๆ

ท่ีมา: ผูวิจัย

ที่มา: Darling-Hammond. L. and Robert Rothman (2011) Jensen, B. et al.  (2012) และ Steiner, L. (2010).

กล�องที่ 5:

ระบบการศึกษาสิงคโปรเปนตัวอยางที่ดีของการออกแบบความกาวหนา

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ในสิงคโปร ครูมีเสนทางความ
กาวหนา 3 สาย ไดแก สายการสอน สายการบริหาร และสายผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานขึ้นอยูกับความถนัดของครูแตละคน โดยการเลื่อนตำแหนง
ในแตละสายจะข้ึนกับความสามารถและผลงาน (ภาพท่ี 22)

ในสายการสอน เมื่อไดเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น ครูจะมีบทบาทและหนาที่
เพิ่มขึ้นในดานการสนับสนุนชวยเหลือการเรียนรูของครูที่มีตำแหนงต่ำ

กวาดวย เชน เมื่อครูไดเลื่อนตำแหนงเปนครูอาวุโส (Senior Teacher)

ควรวัดความรู�และทักษะจริง 
มากกว�าการตรวจเอกสารอย�างเดียว
เช�น สังเกตการสอนในห�องเรียน

การปรับ
ค�าตอบแทน

เงินเดือน วิทยฐานะ โบนัสกลุ�ม

เพ่ิมข้ึนตาม
ประสบการณ�

ความรู�และ
ทักษะการสอน

พัฒนาการ
ผลการเรียน
ของนักเรียน

การสร�างความก�าวหน�าทางอาชีพครูในประเทศสิงคโปร�

จะมีหนาที่ดูแลชวยเหลือครูรุนนองในการวางแผนการเรียนรู เขาสังเกต

การจัดการเรียนการสอน ประเมินผล รวมท้ังใหคำแนะนำสำหรับปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

เมื่อครูอาวุโสไดเลื่อนขึ้นเปนครูผูนำ (Lead Teacher) จะมีหนาที่เปน
ผูนำในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู ภายในโรงเรียนแตละแหง จะมีการ

แบงครูออกเปนกลุมละ 4-10 คน เพื่อเรียนรูรวมกัน โดยจะมีการระบุ
ปญหา ถกเถียงและทำวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อแกปญหา การเรียนรูรวมกันนี้
จะมีการประชุมประมาณ 8 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมงภายใน 4-12 เดือน 
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ภาพที่ 22 แสดงเส�นทางความก�าวในอาชีพของครูประเทศสิงคโปร�
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เชิงอรรถ
1. มาตรการน้ีนาจะชวยลดปญหาการทุจริตสอบคัดเลือกดวย ปจจุบัน ผูสมัครบางคนยินดีทำการทุจริตโดยจายคาตอบแทนใหกับผูมีอำนาจจัดสอบ

เพราะเม่ือผูสมัครสอบผานการสอบและเลือกโรงเรียนแลว โรงเรียนไมสามารถปฏิเสธการรับเขาทำงานไดและยกเลิกการวาจางไดยาก แตภายใตระบบ
การคัดเลือกใหม ผูสมัครท่ีทุจริตการสอบกลางอาจไมไดเปนครูเพราะอาจไมผานการทดสอบของโรงเรียน ในขณะเดียวกัน ผูสมัครท่ีมีเสนสายในโรงเรียน 
ก็ไมสามารถเปนครู หากไมผานการทดสอบระดับชาติ

การทุจริตเพ่ือไดรับบรรจุเปนขาราชการนาจะย่ิงลดลงไป หากมีการปรับเปล่ียนสัญญาการจางงานตามขอเสนอท่ีสาม คือ ใหครูไดรับคาตอบแทน

ตามผลงาน และการพัฒนาดานความรูและทักษะ รวมท้ังใหโรงเรียนสามารถยกเลิกการจางงานผูท่ีไมพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองได 

2. สพฐ. บรรจุครูไดนอยกวาความตองการเนื่องจากความไมสอดคลองระหวางนโยบายกำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายลดกำลังคน
ภาครัฐโดยรวม นโยบายลดกำลังคนภาครัฐและการทดแทนการเกษียณถูกกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) 
ตั้งแตป 2541 คปร. ใชอัตราสวนนักเรียนตอครู 25:1 ตามเงื่อนไขโครงการเงินกูจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (จากหนังสือเสนอเขาที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มกราคม 2541 เร่ืองการกำหนดอัตราเงินเดือน/คาจางประจำเพ่ิมใหม และการดำเนินการเก่ียวกับอัตราขาราชการ/ลูกจางประจำ
ท่ีตองยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุ) ขณะท่ีกระทรวงศึกษาฯ ใชอัตราสวน 25:1 สำหรับโรงเรียนขนาดท่ัวไป และอัตราสวน 20:1 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ซึ่งในชวงป 2541-2556 เพิ่มขึ้นจาก 1 หมื่น เปน 1.5 หมื่นแหงหรือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 
ของโรงเรียน สพฐ. ทั้งหมด (ขอมูลจากกลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)

อีกปจจัยหน่ึงท่ีทำใหจำนวนครูลดลงมากในชวงป 2543-2549 คือมีจำนวนครูเกษียณมากกวาปกติ โดยมีครู 56,180 คน เขาโครงการเกษียณกอนอายุ
ขณะท่ีมีครูเพียง 18,604 คนเกษียณอายุราชการตามปกติ (เอกสารเสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เร่ืองการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ: ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

3. การคำนวณจำนวนครูที่ขาดและเกินในโรงเรียนใชเกณฑจำนวนครูที่เหมาะสมตามจำนวนนักเรียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

เปรียบเทียบกับจำนวนครูท่ีมีอยูในโรงเรียน 

4. ขอมูลของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีความแตกตางจากขอมูล
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. แตฐานขอมูลท้ังสองใหขอสรุปเดียวกัน (ดูรายละเอียดเติมในภาคผนวกท่ี 2)

5. ที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที ่พิเศษ พ.ศ. 2549

6. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีบางแหงไมยินยอมใหโยกยายครูตามโครงการ เน่ืองจากเกรงวาจะเกิดความขาดแคลนครูหลังการยายครูตามโครงการครูคืนถ่ิน
(หนังสือพิมพมติชน, วันศุกรท่ี 24 สิงหาคม 2555 ) สพฐ. จึงส่ังใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษายายครูบางคนแบบไปชวยราชการ โดยครูไดยายไปสอนในโรงเรียน
ในภูมิลำเนาตามท่ีขอ แตครูยังมีช่ือและตำแหนงอยูในโรงเรียนเดิม ท้ังน้ี สพฐ. ยืนยันวาจะมีมาตรการชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูเพ่ิมข้ึนจาก
นโยบายน้ี เชน ใหงบประมาณจางครูอัตราจาง และใหเขตพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนบรรจุครูทดแทนการเกษียณไดมากกวาจำนวนครูท่ีเกษียณ (หนังสือเลขท่ี 
ศธ 04009/ว3215 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 เร่ืองการยายขาราชการครูตามโครงการครูคืนถ่ิน สพฐ.) 

อยางไรก็ตาม การชวยเหลือนี้ไมนาจะบรรเทาความขาดแคลนไดในโรงเรียนทุกแหงที่มีปญหาอยางทันเวลา เพราะตองรอจนกวาจะมีการบรรจุ
ทดแทนการเกษียณและอาจมีขอจำกัดดานงบประมาณซ่ึงทำใหจางครูอัตราจางไดไมเพียงพอ อีกท้ังสัญญาจางไมไดสงเสริมใหครูอัตราจางพัฒนา
คุณภาพการสอนอยางมีคุณภาพ เพราะความม่ันคงและความกาวหนาทางอาชีพไมไดเพ่ิมข้ึนตามผลงาน ดังจะกลาวถึงในขอเสนอท่ีสาม      
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7. ทั้งนี้ สสค. ทำการสำรวจนี้ โดยมีกลุมเปาหมายคือครู 427 คนที่ไดรับรางวัล “ครูสอนดี” ซึ่งสวนใหญเปน ครู สังกัด สพฐ. รอยละ 81.3 

8. TIMSS หรือ Trends in International Mathematics and Science Study เปนการทดสอบทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งจัดสอบ
ในทุก 4 ป โดยสมาคมนานาชาติเพ่ือการประเมินผลการศึกษา หรือ International Association for Educational Assessment (IEA)

9. ในปงบประมาณ 2557 สพฐ. จางบุคลากรอัตราจางประมาณ 65,172 คน โดยมีครูผูสอนประมาณ 35,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.6 ของ
ครูผูสอนท้ังหมด ท่ีเหลือเปนบุคลากรสนับสนุน ตามเอกสารแนบในหนังสือเลขท่ี ศธ 04006/ว2619 เร่ืองการช้ีแจงเร่ืองการต้ังงบประมาณเพ่ือจาง
บุคลากรปฏิบัติงานใหราชการตอเน่ืองของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นอกจากน้ี โรงเรียนบางแหงอาจจางบุคลากรและครูอัตราจางเพ่ิมเติมอีกดวยงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวหรือเงินนอกงบประมาณ 

10. ท้ังน้ี หากจะใหผูอำนวยการสถานศึกษาเปนผูประเมินผลงานเพ่ือตัดสินการจางงานและเพ่ิมคาตอบแทนครู ผูอำนวยการควรถูกประเมินผลงาน
โดยเช่ือมโยงกับผลการเรียนดวย เชน อาจพิจารณาจากจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ เพ่ือใหผูอำนวยการพยายามประเมินผลงานครู
อยางเท่ียงตรงและใหรางวัลกับครูท่ีมีผลงานดีท่ีสุดดวย เพราะในปจจุบันน้ี ผูอำนวยการบางคนอาจใชความชอบพอดานอ่ืนในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ขณะท่ีบางคนอาจใหครูไดเล่ือนข้ันเงินเดือนเทากันทุกคน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2556) 

แนนอนวา เพ่ือความเปนธรรมตอผูอำนวยการและครู โรงเรียนหลายแหงควรไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติมใหเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ เชน โรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนยากจนมาก ก็ควรไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนกวาปจจุบัน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2556)



ท่ีมา: คำนวณโดยผู�วิจัย

ภาคผนวกท่ี 1
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การคำนวณจำนวนครูที่ตองการ
ผูวิจัยคำนวณความตองการครู โดยใชขอมูล สูตรและวิธีการดังน้ี

1. คำนวณจำนวนนักเรียนและอัตราการเปล่ียนแปลงของจำนวนนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ป 2553-2568 (ดูภาพผนวกท่ี 1) โดยใชขอมูลจำนวน
ประชากรวัยเรียนประมาณการจาก Population Division, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)
กับอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนและอัตราการเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากขอมูลสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา
2555-2556 ดังน้ี

2. นำอัตราการเปล่ียนแปลงของนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ป 2553-2568 คูณกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแตละแหงในป 2553 ซ่ึงใชฐานขอมูล
จากกลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยมีสมมติฐานใหอัตรา
 การเปล่ียนแปลงในแตละแหงเทากัน 

3. ใชสูตรการคำนวณอัตรากำลังขาราชการครู สพฐ.ตามเกณฑ ก.ค.ศ.  ซ่ึงใชจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเปนองคประกอบหลัก เชน

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน)
- นักเรียน 1-20 คน  มีครูสอนได 1 คน 
- นักเรียน 21-40 คน  มีครูสอนได 2 คน 
- นักเรียน 41-60 คน  มีครูสอนได 3 คน 

- นักเรียน 61-80 คน  มีครูสอนได 4 คน 
- นักเรียน 81-100 คน  มีครูสอนได 5 คน 
- นักเรียน 101-120 คน  มีครูสอนได 6 คน

ภาพผนวกที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียน สพฐ. ที่จะลดลงเหลือ 6.2 ล�านคนในอีก 10 ป�ข�างหน�า

5.5

7.5
หน�วย: ล�านคน

6.0

7.0

6.5

2556 2558 2564 256825662560 2562

• อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน

— ในระดับกอนประถมศึกษารอยละ 120 ของประชากรวัย 3-5 ป
(จำนวนผูเขาเรียนมีอัตราเกินรอยละ 100 เพราะผูเขาเรียนสวนหน่ึง

อาจยังมีอายุใกล 3 ป แตไมครบ 3 ป)
— ในระดับประถมศึกษา รอยละ 98.2 ของประชากรวัย 6-11 ป

และปรับใหเปนรอยละ 100 ในป 2564

— ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 91.2 ของประชากรวัย
12-14 ปและปรับใหเปนรอยละ 95 ในป 2564 และรอยละ 100

ในป 2569 
— ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 50.6 ของประชากร

วัย 15-17 ป

• อัตราการเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

— ในระดับกอนประถมศึกษา รอยละ 35
— ในระดับประถมศึกษา รอยละ 68.57

— ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 77.28 
— ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 40.74 
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ขอมูลจำนวนครูเกษียณอายุราชการ
 ฐานขอมูลของหนวยงานสังกัด สพฐ. ระบุตัวเลขจำนวนครูเกษียณอายุราชการนอยกวาฐานขอมูลของ ก.ค.ศ. ซึ่งระบุวามีครูสังกัด สพฐ.

เกษียณอายุราชการประมาณ 270,332 คนในชวงป 2556-2570 ทางผูวิจัยเลือกใชขอมูลจำนวนครูเกษียณอายุราชการจากฐานขอมูลของ สพฐ.

เชนเดียวกับขอมูลจำนวนครูทั้งหมดในป 2553 ซึ่งเปนปฐานที่ใชในการคำนวณเพราะวาฐานขอมูลของหนวยงานสังกัด สพฐ. จะระบุถึงจำนวนครูที่

ปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน ในขณะที่ ฐานขอมูลของ ก.ค.ศ. จะระบุจำนวนครูผูสอนที่มีตำแหนงอยูในโรงเรียน แตในทางปฏิบัติ ครูบางคนไมได

ปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนท่ีครูคนดังกลาวมีตำแหนงอยู เพราะไปชวยราชการสอนอยูในโรงเรียนอ่ืนหรือชวยราชการท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีจำนวนนักเรียนมากกวา 120 คน 
 - กำหนดใหอัตราสวนครูตอนักเรียน = 1:25 และ อัตราสวนนักเรียนตอหอง = 40:1 

  ครูสอน = (จำนวนหอง* 40) + จำนวนนักเรียน 

       50 

ทั้งนี้ จำนวนครูที่ตองการยอมเปลี่ยนแปลงไป หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราการเขาเรียน จำนวนโรงเรียนแตละขนาด

และสูตรคำนวณความตองการครู

การประมาณการงบบุคลากรขาราชการครู งบบุคลากรพนักงานครูและงบเงินอุดหนุนรายหัวในอนาคต 

งบบุคลากรขาราชการครู 
ผูวิจัยคำนวณงบบุคลากรขาราชการครูในอนาคต โดยใชสูตร ขอมูลและกำหนดสมมติฐานดังนี้

1. กำหนดสูตรให

งบบุคลากรขาราชการครูปที่ t   = (งบบุคลากรขาราชการครูป t-1 – งบบุคลากรของขาราชการที่เกษียณป t-1) * อัตราการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนเฉลี่ย  

เชน     

2. คำนวณหางบบุคลากรขาราชการครูในป 2556 ซึ่งเปนปฐานโดยใชขอมูลงบบุคลากรในโรงเรียนจากรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตปงบประมาณ
2556 ของ สพฐ. ซ่ึงระบุไวท่ี 1.47 แสนลานบาท และหักลบงบบุคลากรน้ีดวยงบประมาณจางบุคลากรอัตราจางประมาณ 65,000 คน ซ่ึงไดเงินเดือน
เฉลี่ย 15,000 บาท และงบบุคลากรผูบริหารสถานศึกษา โดยมีสมมติฐานวาผูบริหารสถานศึกษามีเงินเดือนเฉลี่ยเทากับขาราชการครูผลลัพธ คือ

งบบุคลากรขาราชการครูสายการสอนนาจะอยูที่ประมาณ 1.23 แสนลานบาท

3. คำนวณงบบุคลากรของขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการในชวงป 2556-2590 จาก

— จำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการป 2556-2590 
จำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการในป 2556-2567 เปนขอมูลจริงจาก สพฐ. นำจำนวนครูที่เกษียณอายุราชการในป 2589 และ 2590 มาจากการ

คาดการณ โดยพิจารณาจากจำนวนครูผูชวยซึ่งนาจะมีอายุประมาณ 25 และ 26 ป ในป 2556 มีครูผูชวย 29,114 คนซึ่งตามปกติ ครูผูชวยใชเวลา
2 ปเพื่อเลื่อนสูตำแหนงครู จำนวนครูผูชวยที่ดำรงตำแหนงแลว 1 ปและมีอายุ 26 ปนาจะอยูที่ 13,454 คน คำนวณจากจำนวนครูผูชวยในป 2555

หักลบดวยจำนวน ครู ค.ศ. 1 ที่เพิ่มขึ้นในชวงป 2555-2556 สวนจำนวนครูผูชวยท่ีเพิ่งเขารับตำแหนงนาจะอยูที่ 15,660 คน 

สวนในชวงป 2568-2581 กำหนดใหมีจำนวนครูเกษียณอายุราชการเทากันประมาณปละ 6,851 คน ดังน้ันเม่ือถึงป 2590 ขาราชการครูในปจจุบันจะ

เกษียณอายุราชการทั้งหมด (ดูในภาพภาคผนวกท่ี 2)

งบบุคลากรขาราชการครูปที่ 2557 = (งบบุคลากรขาราชการครูป 2556 – งบบุคลากรของขาราชการที่เกษียณในป 2556) * อัตราการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนเฉล่ีย



ภาพภาคผนวกที่ 2 แสดงจำนวนครูเกษียณอายุราชการในช�วง 2556-2590

ท่ีมา: ข�อมูลป� 2556-2560 จากกลุ�มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
        ข�อมูลป� 2561-2567 จากกลุ�มงานทะเบียนประวัติ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.
        ข�อมูลหลังป� 2567 ประมาณการโดยผู�วิจัย

ท่ีมา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)
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— คาตอบแทนเฉล่ียของครูที่จะเกษียณอายุราชการ
จากขอมูลของ สพฐ. พบวาครูท่ีจะเกษียณอายุราชการในชวงป 2556-2560 ประกอบดวยครูวิทยฐานะชำนาญการ (ค.ศ. 2) รอยละ 40 ครูวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) กวารอยละ 60 และสวนที่เหลือจะเปนครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ. 4) (ตารางภาคผนวกที่ 1)

ดังน้ันจึงกำหนดใหจำนวนครูท่ีจะเกษียณอายุราชการในชวง 2556-2590 ประกอบดวย ครู ค.ศ. 2 และ ค.ศ. 3  รอยละ 40 และรอยละ 60 ตามลำดับ

การคำนวณคาตอบแทนเฉลี่ยในป 2556 จะใชขอมูลเงินเดือนเฉลี่ยจริงของครูค.ศ. 2 และ ค.ศ. 3 ที่จะเกษียณอายุราชการ 36,992 บาท และ

48,219 บาท ซึ่งจะเห็นไดวาใกลเคียงกับขั้นเดือนสูงสุดของตำแหนง ค.ศ. 2 ที่ 37,380 บาท และของตำแหนง ค.ศ. 3 ที่ 53,080 บาทตามลำดับ
(ตารางภาคผนวกที่ 2) และนำเงินเดือนดังกลาวรวมกับเงินวิทยฐานะของ ค.ศ. 2 และ 3 นอกจากนี้ ครู ค.ศ. 3 ยังไดคาตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก
เทาหนึ่งของเงินวิทยฐานะดวยตาม มติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2547

2556  60    43   56
2557  59    43   56
2558  58    42   57
2559  57    42   57
2560  56    40   60

ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงจำนวนวิทยฐานะของครูเกษียณอายุราชการในช�วงป� 2556-2560

หน�วย: หม่ืนคน
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

25
90

25
56

25
58

25
68

25
60

25
70

25
62

25
64

25
66

25
78

25
80

25
72

25
74

25
76

25
88

25
82

25
84

25
86

ป�เกษียณ         อายุ ในป� 2556                 จำนวน (ร�อยละของผู�เกษียณ)
ชำนาญการ/ค.ศ. 2           ชำนาญการพิเศษ /ค.ศ.3

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และ มติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2547, รวบรวมและคำนวณโดยผูวิจัย

36,992
48,219

37,380
53,080
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงค�าตอบแทนของครูที่เกษียณอายุราชการในป� 2556

ตำแหน�ง
เงินเดือนเฉลี่ย ขั้นเงินเดือนสูงสุด

ชำนาญการ/ค.ศ. 2
ชำนาญการพิเศษ/ค.ศ.3

เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค�าตอบแทนพิเศษ ค�าตอบแทนทั้งหมด
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สวนในป 2557-2560 จะใชเงินเดือนเฉลี่ยของครูที่อายุ 56-59 ปจากฐานขอมูลป 2556 และปรับเพิ่มข้ึนทุกปรอยละ 6 ตอปซ่ึงเปนอัตราสูงสุดตาม

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ จะเห็นไดวาครูที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแตป 2557 จะไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นเงินเดือนสูงสุดของตำแหนงเพราะตั้งแตป 2556 ครู ค.ศ. 2

สามารถมีเงินเดือนไดถึงข้ันเงินเดือนสูงสุดของ ค.ศ. 3 และครู ค.ศ. 3 สามารถมีเงินเดือนไดถึงข้ันเงินเดือนสูงสุดของ ค.ศ. 4 (ตารางภาคผนวกท่ี 3 และ 4) 

ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ำกวาขั้นต่ำหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2)

สวนหลังป 2560 กำหนดใหเงินเดือนของครู ค.ศ. 2 ที่จะเกษียณอายุราชการเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอปตามแนวโนม และใหเงินเดือนของครู ค.ศ. 3 ที่จะ

เกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอปตามแนวโนม โดยเพิ่มไดสูงสุดถึง 53,080 บาท สำหรับ ครู ค.ศ. 2 และ 62,760 สำหรับครู ค.ศ.3 และ
ต้ังแตป 2563 ครู ค.ศ. 2 และ ค.ศ. 3 ที่จะเกษียณอายุราชการจะไดรับเงินเดือนข้ันสูงสุด (ภาพภาคผนวกท่ี 3 และ 4 )

ท่ีมา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวณโดยผูวิจัย 

2556  60
2557  59
2558  58
2559  57
2560  56

36,992
37,124
37,071
37,008
36,837

48,219
50,179
46,595
45,831
44,905

39,351
41,653
44,077
46,506

53,190
52,354
54,586
56,692

ตารางภาคผนวกที่ 3  แสดงเงินเดือนเฉล่ียของครูรุ�นที่จะเกษียณอายุราชการในช�วงป� 2557-2560
โดยมีสมมติฐานว�าเงินเดือนเพ่ิมข้ึนทุกป�ร�อยละ 6 ต�อป�ตั้งแต�ป� 2556

ป�เกษียณ         อายุ ในป� 2556 เงินเดือนเฉล่ียในป� 2556
ค.ศ. 2 ค.ศ.3

เงินเดือนเฉล่ียป�ที่เกษียณเพ่ิมข้ึนต�อป�ร�อยละ6

ท่ีมา: กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ำกวาข้ันต่ำ หรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ (ฉบับที่2), กลุมสารสนเทศ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และ มติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2547, รวบรวมและคำนวณโดยผูวิจัย

ครูเช่ียวชาญ
พิเศษ/ค.ศ.5
ครูเช่ียวชาญ

/ค.ศ.4
ครูชำนาญการ
พิเศษ/ค.ศ.3
ครูชำนาญการ

/ค.ศ.2

69,810

62,760

53,080

37,380

69,810

69,810

62,760

53,080

15,600
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3,500

15,600
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101,010

89,610

73,960

56,580

ตารางภาคผนวกที่ 4  แสดงค�าตอบแทนสูงสุดตั้งแต�ป� 2556
หลังมีการอนุมัติให�ครูมีเงินเดือนสูงสุดได�เกินกว�าตำแหน�งตัวเอง

ตำแหน�งวิทยฐานะ ขั้นเงินเดือน
สูงสุดในป� 2556

ขั้นเงินเดือนสูงสุด
ตั้งแต�ป� 2556

ค�าตอบแทนรวม
สูงสุดตั้งแต�ป� 2556

เงินวิทยฐานะ
(บาท/เดือน)

ค�าตอบแทนพิเศษ
ตาม มติครม.
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ดังนั้นต้ังแตป 2563 กำหนดใหครูเกษียณอายุราชการมีคาตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 67,000 บาทตอเดือน โดยคำนวณจาก
- สมมติฐานจำนวนครู ค.ศ. 2 รอยละ 40 และ ค.ศ. 3 รอยละ 60
- สมมติฐานคาตอบแทน ครู ค.ศ. 2 ไดรับคาตอบแทนสูงสุดที่ 56,580 บาทโดยแบงเปนเงินเดือนสูงสุด 53,080 บาทและคาวิทยฐานะ 3,500 บาท
สวนครู ค.ศ. 3ไดรับคาตอบแทนสูงสุดท่ี 73,960 บาท โดยแบงเปนเงินเดือนสูงสุดท่ี 62,760 บาท คาวิทยฐานะ 5,600 บาท และคาตอบแทนพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 5,600 บาท 

4. คำนวณหาอัตราการเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนเฉลี่ย โดยตั้งสมมติฐานวาอัตราการเพิ่มขึ้นนี้จะทำใหงบบุคลากรขาราชการครูในป 2591 เทากับ
ศูนย เพราะขาราชการครูรุนสุดทายในปจจุบันจะเกษียณอายุราชการในป 2590

ผลลัพธที่ไดคือผลตอบแทนของครูจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 ตอป ซึ่งนาจะใกลเคียงกับความเปนจริง เพราะการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูจะเพิ่มขึ้นสูงสุด

รอยละ 6 ตอป หากรวมการปรับวิทยฐานะและคาตอบแทนพิเศษของ ค.ศ.2 และ ค.ศ. 3 แลว ก็นาจะทำใหคาตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.6 
ตอปได  

งบบุคลากรพนักงานครู
ผูวิจัยคำนวณโดยใชจำนวนครูรุนใหมที่ตองเขามาทดแทนการเกษียณอายุราชการเพื่อใหเพียงพอกับความตองการครู คูณดวยคาตอบแทน
โดยมีสมมติฐานวาเริ่มตนที่ 15,800 บาทซึ่งเปนเงินเดือนเริ่มแรกปจจุบันสำหรับขาราชการครูที่จบหลักสูตรศกึษาศาสตร 5 ป และมีสมมติฐานวา

คาตอบแทนเพ่ิมขึ้นทุกปรอยละ 7.6 ตอป และมีเพดานสูงสุดเฉลี่ยที่ 67,000 บาทตอเดือน เทากับคาตอบแทนของขาราชการครูขางตน 

งบเงินอุดหนุนรายหัวในอนาคต
ผูวิจัยคำนวณโดยใชจำนวนนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ในแตละชวงชั้นคูณดวยมูลคาเงินอุดหนุนรายหัวเฉลี่ยปจจุบัน เงินอุดหนุนรายหัวแบงเปน
คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมูลคาจะแตกตางกันไป

ตามชวงช้ันและระดับช้ัน เม่ือคำนวณเฉล่ียแลว เงินอุดหนุนเฉล่ียสำหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาอยูท่ี 2,830 บาท ประถมศึกษา 3,727 บาท
มัธยมศึกษาตอนตน 6,033 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,867 บาท

ท้ังน้ี งบเงินอุดหนุนท่ีคำนวณไดมีมูลคาต่ำกวาในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณ เชน ในป 2556 เอกสารงบประมาณระบุวามีงบอุดหนุน

รายหัว 4.1 หม่ืนลานบาท ขณะท่ีผูวิจัยคำนวณไดเพียง 3.3 หม่ืนลานบาท (ภาพภาคผนวกท่ี 5) เพราะเอกสารงบประมาณระบุวามีจำนวนนักเรียน 
สพฐ. 7.7 ลานคน มากกวาขอมูลจำนวนนักเรียนจริงของ สพฐ. และการประมาณการของผูวิจัยซึ่งอยูที่ 7.2 ลานคน เหตุผลอีกประการคือ

การคำนวณของผูวิจัยไมไดรวมเงินอุดหนุนรายหัวสวนเพิ่มสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและนักเรียนยากจน

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวณโดบผูวิจัย

ภาพภาคผนวกที่ 3 แสดงแนวโน�มเงินเดือนของครู ค.ศ. 2 ที่เกษียณ
โดยหลังป� 2563 ครู ค.ศ. 2 ที่เกษียณจะมีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด

ภาพภาคผนวกที่ 4 แสดงแนวโน�มเงินเดือนของครู ค.ศ. 3 ที่เกษียณ
โดยหลังป� 2563 ครู ค.ศ. 3 ที่เกษียณจะมีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด 
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การคำนวณงบประมาณท้ัง 3 ขางตนคิดบนฐานมูลคา ณ ป 2556 ยังไมไดมีการปรับมูลคาตามเงินเฟอ โดยกำหนดใหโครงสรางเงินเดือนและ

คาตอบแทนของครูและจำนวนเงินอุดหนุนรายหัวคงเดิม นอกจากน้ี ยังกำหนดใหพนักงานครูมีผลตอบแทนเทากับขาราชการดวย ซ่ึงในความเปนจริง

พนักงานครูนาจะมีรายไดสูงกวาและจะทำใหสัดสวนของงบบุคลากรพนักงานครูและเงินอุดหนุนฝงอุปสงคสูงกวาท่ีแสดงในภาพภาคผนวกท่ี 6    

ภาพภาคผนวกที่ 5 แสดงแนวโน�มงบบุคลากรข�าราชการครู
งบค�าตอบแทนพนักงานครู และงบเงินอุดหนุนรายหัวในช�วง 2556-2590

ที่มา: คำนวณโดบผูวิจัย
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หน�วย: ล�านบาท

งบค�าตอบแทนพนักงานครูงบค�าตอบแทนข�าราชการครู

งบเงินอุดหนุนรายหัว

ภาพภาคผนวกที่ 6 แสดงสัดส�วนระหว�างงบบุคลากรข�าราชการครู
งบค�าตอบแทนพนักงานครู และงบเงินอุดหนุนรายหัวในช�วง 2556-2590

หมายเหตุ: ป 2556* แสดงขอมูลจริงที่ยังไมมีการจางงานครูใหมเปนพนักงาน

สวน ป 2556 แสดงขอมูลที่มีการจางงานครูใหมเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอความตองการ โดยจางครูใหมเปนพนักงาน
ท่ีมา: คำนวณโดบผูวิจัย

การสัมภาษณ 
นอกจากเอกสารระเบียบและขอมูลเชิงปริมาณแลว ผูวิจัยไดลงสัมภาษณเชิงลึกเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ชั่วโมง กับผูที่เกี่ยวของกับระบบบุคลากรครู
ประมาณ 46 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา นักการศึกษาหรืออาจารยและคณบดีคณะคุรุศาสตร/ศึกษาศาสตร ผูบริหารคุรุสภา
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งขาราชการครูและตัวแทน

พนักงานราชการครูและครูอัตราจาง ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม ป 2557 และผูวิจัยไดจัดการประชุมระดมสมอง 1 ครั้ง กับผูทรงคุณวุฒิ
11 ทานโดยมีการนำเสนอผลศึกษาเบื้องตนเพื่อรับฟงคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงการวิจัย  

หน�วย: ร�อยละ
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ที่มา: ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระบบ CMSS) สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 

ป� 2557 สพฐ. ขาดแคลนครู 3.7 หมื่นคน แต�….

จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ขาดแคลนครู 145 แห�ง

ขาดแคลนครู 44,385 คน
หรือร�อยละ 14 ของความต�องการ

จำนวนเขตพื้นที่ครูเกิน
80 แห�ง

มีครูเกิน
6,907 คน
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ภาพภาคผนวกที่ 7 แสดงสภาพการจัดสรรครูที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างโรงเรียนในป� 2557

ภาคผนวกท่ี 2
ขอมูลจำนวนครูขาด-ครูเกินในโรงเรียน
 
ขอมูลจำนวนครูของสำนัก ก.ค.ศ.  และขอมูลของ สพร.มีความแตกตางกันเพราะฐานขอมูลของ ก.ค.ศ. จะระบุจำนวนครูผูสอนที่มีตำแหนงอยู

ในโรงเรียน แตในทางปฏิบัติ ครูบางคนไมไดปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนที่ครูคนดังกลาวมีตำแหนงอยู เพราะไปชวยราชการสอนอยูในโรงเรียนอื่น

หรือชวยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขณะที่ฐานขอมูลของ สพร. ระบุถึงจำนวนขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน 

นอกจากนี้ สพร. ใชวิธีการสำรวจ โดยใหโรงเรียนและครูรายงาน ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได อีกทั้งขอมูลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ใชในงานวิจัย 
เปนขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 ขณะที่ขอมูลของ สพร. ที่ผูวิจัยไดรับ เปนขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลทั ้งสองชี ้ใหเห็นปญหาการจัดสรรครูของ สพฐ. ซึ ่งทำใหโรงเรียนบางแหงเกิดความขาดแคลนมากกวาที ่ควรจะเปน  

จากขอมูลของ ก.ค.ศ. พบวาในป 2557 สพฐ. ขาดแคลนครูประมาณ 3.7 หมื่นคน แตเขตพื้นที่ ีการศึกษา 145 แหงขาดแคลนครูถึง 4.4 หมื่นคน 

ขณะท่ีเขตพื้นที่อีก 80 แหงมีจำนวนครูเกินรวมกันถึง 6.9 พันคน (ภาพภาคผนวกท่ี 7)


	cover
	teacher reform

