
รายงานชุดการปฏิรูประบบบุคลากรครู:

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ขอเสนอการปฏิรูปคุณภาพครูและการสอน
ในชวงการเกษียณอายุราชการของครู 10 ปขางหนา



โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รายงานชุดการปฏิรูประบบบุคลากรครู:

ขอเสนอการปฏิรูปคุณภาพครูและการสอน

ในชวงการเกษียณอายุราชการของครู 10 ปขางหนา

นักวิจัย: 

ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน 

ที่ปรึกษาโครงการ: 

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

ผศ. ปกปอง จันวิทย 

ผูจัดการโครงการ: 

เมษ ศรีพัฒนาสกุล

ออกแบบ: 

พีระพงษ เตชะทัตตานนท

ธนิน ทวีอรรคเดช

บรรณาธิการ:  

จิรากร ยิ่งไพบูลยวงศ

วันเผยแพร:  

วันที่ 5 เมษายน 2559

ชวงเวลาการทำวิจัย:

ป 2557-2558



หน�วย: หมื่นคน
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 ขอเสนอการปฏิรูปคุณภาพครูและการสอน

ในชวงการเกษียณอายุราชการของครู 10 ปขางหนา

โอกาสการปฏิรูปในชวงการเกษียณของครูใน 10 ปขางหนา

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

ที่มา: 
ขอมูลป 2556-2560 จากกลุ มสารสนเทศ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอมูลป 2561-2567 จากกลุมงานทะเบียนประวัติ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2

 ระบบการศึกษาไทยกำลังเขาสูชวงเปลี่ยนผานสำคัญ

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

เหมาะสมรองรับการเปลี่ยนผานนี้

 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�มีใบประกอบว�ชาช�พ
ที่ยังไม�เป�นครูป� 57

จำนวนที่ต�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

ขอเสนอที่ 1
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกครู
ใหไดครูเกงตรงตามความตองการ

ของโรงเรียน

ภาพที่ 2 ในช�วงป� 2556-2560 สพฐ. ต�องบรรจุครูใหม�ประมาณ 8.5 หมื่นคนเพ�่อให�เพ�ยงพอต�อ
ความต�องการครู 3.6 แสนคนในป� 2561 และในช�วงป� 2556-2567 ต�องการบรรจุครูใหม� 1.6 แสนคน
เพ�่อให�เพ�ยงพอความต�องการครู 3.3 แสนคนในป� 2568

ภาพที่ 3 “โอกาสทอง” ในการคัดเลือกครู

ที่มา: 

ผู วิจัยคำนวณจำนวนครูที ่ตองการโดยใชสูตร

จำนวนครูท่ีเหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

และใชจำนวนประชากรวัยเรียนประมาณการจาก

Population Division, United Nations Department 

of Economic and Social Affairs (UN DESA)

ดูเพิ่มเติ่มในภาคผนวกที่ 1

ที่มา: ขอมูลผูจบคณะศึกษาศาสตร

ในชวงป 2556-2560 จากสภาคณบดี

คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง

ประเทศไทย

ขอมูลจำนวนผูมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูที่ยังไมไดเปนครูจากสำนัก

งานเลขาธิการคุรุสภา 

ขอมูลจำนวนผูสมัครสอบบรรจุขาราช

การครูจากสำนักพัฒนาระบบบริหาร

งานบุคคลและนิติการ (สพร.)

หน�วย: แสนคน

จำนวนครูที่ต�องการ

จำนวนครูเหลือหลังเกษ�ยณ
โดยยังไม�มีการทดแทน

จำนวนครูที่ สพฐ.ต�องบรรจุใหม�

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

3

ประเทศไทยกำลังมีโอกาสดีมากในการคัดเลือกคนเกงเขามาเปนครู เนื่องจากในป 2553-2556 มีผูสมัครสอบบรรจุ

ขาราชการครูผานการสอบทั่วไปรวมกันประมาณ 4 แสนคน โดยสอบผาน 7.6 หมื่นคนและไดรับบรรจุจริง 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



ที่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผูวิจัย 

*หมายเหตุ: การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางคณะตางๆ

ควรใชคะแนน O-NET หรือคะแนน GAT (วิชาความถนัดท่ัวไป)

มากกวาคะแนน admission เพราะคะแนน admission 

เปนผลรวมของผลการเรียนตางๆ ซึ ่งคณะและมหาวิทยาลัย

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�อยละของคะแนนเต็ม

ศึกษาศาสตร�

นิเทศศาสตร�
นิติศาสตร�

บร�หารธุรกิจ

45

42

51

48

57

54

ทั้งนี้ ยังมิอาจกลาวไดวามีแตคนเกงเทานั้นมาเรียนครู ในป 2556 ผูสอบผานการคัดเลือกระบบกลาง

(admission) คิดเปนเพียงรอยละ 7 ของการรับนักศึกษาทั ้งหมดซึ ่งอยู ที ่ 6 หมื ่นคนตามขอมูลของ

สภาคณบดีศึกษาศาสตรเทานั้น สวนจำนวนที่เหลือสมัครและสอบตรงกับมหาวิทยาลัย

สวนภาพที่ 4-2 แสดงใหเห็นวาในป 2556 คะแนนเฉลี่ยของผูสอบผานคณะศึกษาศาสตรอยูที่รอยละ 56

ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกวาคณะยอดนิยมอื่นในสาขาสังคมศาสตร

จำนวนครูใหมตามชองทางการคัดเลือก

ในปงบประมาณ 2556

22%

12%

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

สอบแข�งขันสำหรับ
บุคคลทั�วไป

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  

ทั้งนี้ 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 เมื่อสิ้นงบประมาณ 2554-2556 ของ  สพฐ.

4

ภาพที่ 4-2 เปร�ยบเทียบคะแนนของผู�สอบ
เข�าคณะศึกษาศาสตร�และคณะอ่ืนๆในป� 2556*

 ขาวดีอีกประการหนึ่งคือ การเรียนคณะศึกษาศาสตรเริ ่มเปนทางเลือกสำหรับ

นักเรียนเกงมากขึ้น (ภาพที่ 4-1 และ 4-2) สวนหนึ่งเพราะเงินเดือนเฉลี่ยของขาราชการครูไดปรับ

เพิ่มสูงขึ้นจนทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่นที่จบวุฒิปริญญาตรี จากเดิมที่เคยนอยกวาอยางมาก 

(ภาพท่ี 5-1 และ 5-2) ในขณะท่ีการเปนขาราชการยังมีความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการมากกวา

อาชีพโดยทั่วไปดวย 

หมายเหตุ* ในบางป อาจมีครูจำนวนหนึ่งที่เขารวมโครงการเกษียณกอนกำหนด 

ภาพที่ 4-1 ในการสอบคัดเลือกกลาง (admission)

มีจำนวนผู เลือกคณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 ถึง

รอยละ 56 ของผูเลือกคณะศึกษาศาสตรท้ังหมดในป 2557 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47 ในป 2553 และในบรรดาผูเลือก

คณะศึกษาศาสตรเปนอันดับ 1 มีจำนวนผู สอบผาน

ถึงรอยละ 71 ในป 2557 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 66 ในป 2553

หน�วย: ร�อยละของจำนวนผู�เลือกและผู�สอบผ�านคณะศึกษาศาสตร�ทั�งหมด

จำนวนผู�สมัครที่เลือก
คณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ1

จำนวนผู�สอบผ�านที่เลือก
คณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 

66

47

58

71
71

56

2553 2554 2555 2556 2557

ที ่มา: สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย, คำนวณโดยผู ว ิจัย

ภาพท่ี 4-1 จำนวนผู�เลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1 
และจำนวนผู�สอบผ�านท่ีเลือกคณะศึกษาศาสตร�เป�นอันดับ 1



ภาพที่ 6 ขั�นตอนการคัดเลือกใหม�

ท่ีมา: คำนวณจากขอมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ป 2544 และ 2556 ไตรมาสท่ี 3, สำนักงานสถิติแหงชาติ

*หมายเหตุ ใชคามัธยฐานแทนคาเฉลี่ย เพราะวาพนักงานเอกชนบางคนมีเงินเดือนสูงมาก ทำใหคาเฉลี่ยสูงขึ้นจนอาจไมไดเปนคาตัวแทนของเงินเดือนพนักงานเอกชน

ภาพที่ 5-1 เปร�ยบเทียบเง�นเดือน*ครูโรงเร�ยนรัฐและพนักงานเอกชนวุฒิปร�ญญาตร� 
ในป� 2544 และ 2556    

ภาพที่ 5-2 เปร�ยบเทียบเง�นเดือน*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�างชั�วคราว

ทั้งนี้ ในการสำรวจป 2556 ไตรมาสที่ 3 มีการแยกประเภทลูกจางชั่วคราวของ

รัฐไว แตมิไดแยกประเภทลูกจางประจำออกจากขาราชการ ภาพท่ี 5-2 แสดงให

เห็นวาครูอัตราจางชั่วคราวมีรายไดต่ำมากกวาครูอีกสองประเภทมาก

5

หน�วย: บาทต�อเดืิอน

พนักงานเอกชน

ครูประถมโรงเร�ยนรัฐ
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อายุ

หน�วย: บาทต�อเดืิอน

พนักงานเอกชน
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เขตพ�้นที่การศึกษา
โรงเร�ยน ผู�สอบ

สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครสอบ และออกข�อสอบ

จัดสอบและแต�งตั�งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�

ข�้นบัญช�ผู�สอบเข�าผ�านของแต�ละเขต โดยเก็บไว�ใช�ได� 2 ป�

เร�ยกผู�สอบผ�านบรรจุเข�ารับตำแหน�ง

ผู�สอบได�อันดับดีกว�า ได�เลือกโรงเร�ยนก�อน

เเจ�งจำนวนครูและ
สาขาที่ต�องการ

กำหนดวันสอบ
เกณฑ�การสอบ

สมัครสอบ

ส�งครูที่ต�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 ซึ ่งมีอายุ 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) ซึ ่ง

มากกวาที่ระบุไวในการสำรวจขางตน



ภาพที่  8 จำนวนผู�สอบผ�านและได�ข�้นบัญช�บรรจุ 2 ป� ในช�วงป� 2551-2557 

6

นโยบายและกฎหมายการศึกษา
ความสามารถดานตัวเลข
ภาษาไทยและเหตุผล
ความรูดานความประพฤติ

วิชาการศึกษา
วิชาเอกที่จะสอน

สัมภาษณ
และพิจารณาประวัติ

เขตพ�้นที่ฯ

เขตพ�้นที่ฯ

เขตพ�้นที่ฯ

ผู�จัดสอบ
การสอบเฉพาะกลุ�มครูอัตราจ�างการสอบทั�วไป

ภาค ก.
150 คะแนน

ภาค ข.
150 คะแนน

ภาค ค.
50 คะแนน

นโยบายและกฎหมายการศึกษา
ความสามารถดานตัวเลข
ภาษาไทยและเหตุผล
ความรูดานความประพฤติ

วิชาการศึกษา
วิชาเอกที่จะสอน

สัมภาษณ
และพิจารณาประวัติ

เขตพ�้นที่ฯ

เขตพ�้นที่ฯ

เขตพ�้นที่ฯ

ผู�จัดสอบ

ภาค ก.
100 คะแนน

ภาค ข.
100 คะแนน

ภาค ค.
100 คะแนน

2551

22 22
27 29

24

13

6

2552 2553 2554 2555 2556 2557

ผู�ออกข�อสอบ เขตพ�้นที่การศึกษา สพฐ. / ส�วนกลาง คณะศึกษาศาสตร�

ภาพที่ 7 ความรู�และความสามารถที่ทดสอบในการคัดเลือกข�าราชการครูและผู�จัดสอบ

ที่มา: ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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 ขณะที่ในป 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 ซึ ่งใหสวนกลางและคณะศึกษาศาสตร

เปนผูออกขอสอบมีผูสอบผานเพียงรอยละ 13 และ 6 ตามลำดับเทาน้ัน (ภาพท่ี 8)



7

การคัดเลือก
ของโรงเร�ยน

กำหนดเกณฑ�สอบผ�าน
และจัดลำดับผู�สอบผ�าน

ดูประวัติ สัมภาษณ�
และให�สอบสอน

การทดสอบ
มาตรฐานชาติ

บัญช�บรรจุครู
ระดับประเทศ

ที่มา: ผู�ว�จัย

ภาพที่ 9 ข�อเสนอปรับปรุงการคัดเลือก

กล�องที่ 2:  องค�ความรู�และทักษะสำคัญของว�ชาช�พครู

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 ทั ้งนี ้ 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)

นอกจากนี้ ควรพิจารณาใหบัญชีรายชื่อผูสอบผานมีอายุยาวขึ้นเชน 3-5 ป 

โดยการทดสอบครั้งใหมไมทำใหรายชื่อผูสอบผานครั้งกอนถูกยกเลิก ซึ่ง

จะชวยใหการคัดเลือกและบรรจุครูใหมรวดเร็วขึ้น โดยโรงเรียนสามารถ

เรียกครูจากบัญชีรายชื่อมาคัดเลือกไดทันที (ดูรายละเอียดขั้นตอนการ

คัดเลือกครูปจจุบันในกลองที่ 3)



8

ที่มา: 

กล�องที่ 3:  ขั�นตอนการบรรจุและคัดเลือกครูใหม�

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 

และทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่ผานการสอบของโรงเรียน  

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

และพื้นที่ขาดแคลน

4. ควรใหทั้งครูอัตราจางและบุคคลทั่วไปเขาสอบการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ

เชนเดียวกัน เพื่อปองกันการเลนพวกพอง โดยโรงเรียนจะสามารถบรรจุครูอัตราจางเปน

ขาราชการได ก็ตอเมื่อผานการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศ  

ประกาศ
สอบ/จัดสอบ

ข�้นบัญช�
ผู�สอบผ�าน

ได�รับอัตรา
บรรจุครูคืน

11 เดือน 6 เดือน 1 เดือน 22 วัน

ครูเกษ�ยณ



ความต�องการครูลดลง
เพ�ยง 3.6 หมื่นคน

จำนวนครูลดลง
5.4 หมื่นคน

ที่มา: ฐานขอมูลสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

        และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        เอกสารเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2550

        เรื่องการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกำลัง

        คนภาครัฐ:ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวณโดยผูวิจัย

ภาพที่ 10 จำนวนความต�องการครูที่ลดลง จำนวนครูที่เกษ�ยณอายุและจำนวนครูที่เข�ามาทดแทนในช�วงป� 2543-2549

ขอเสนอที่ 2 จัดสรรครูใหเพียงพอ
กับความตองการของนักเรียนในโรงเรียนแตละแหง

จำนวนนักเร�ยนลดลง
ประมาณ 9 แสนคน

อัตราส�วนครู 1 คน
ต�อนักเร�ยน 25 คน

จำนวนครูเพ��ม
2 หมื่นคน

จำ
นว

นค
รู

ที่บ
รร

จุไ
ม�เ

พ
�ยง

พ
อ

9ที่มา: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หมายเหตุ: ไมนับรวมโรงเรียน 221 แหงที่ไมมีนักเรียน ซึ่งบางแหงยังมีครูอยู ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 และไมนับรวม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

รร. 1 หมื่นแห�ง
มีครูเกิน 2.1 หมื่นคน

รร. 1.3 หมื่นแห�ง
ขาดแคลนครู 6.1 หมื่นคน

ข�อมูลจำนวนครู
(ขาดแคลน-เกิน)

ป� 2557

ข�อมูลจำนวนครู
(ขาดแคลน-เกิน)

ป� 2553

รร. 1.2 หมื่นแห�ง
มีครูเกิน 2.6 หมื่นคน

รร. 8.6 พันแห�ง
ขาดแคลนครู 3.3 หมื่นคน

หากจัดสรรอย�างมีประสิทธิภาพ
สพฐ. จะขาดแคลนครู
เพ�ยง 6.5 พันคน

การจัดสรรที่ไม�มีประสิทธิภาพ
ทำให�ความขาดแคลนครู

เพ��มข�้น 5 เท�า

จำนวนครูเกิน ขาดแคลนครู ขาดแคลนครูจำนวนครูเกิน ขาดแคลนครู ขาดแคลนครู

การจัดสรรที่ไม�มีประสิทธิภาพ
ทำให�ความขาดแคลนครู

เพ��มข�้น 1.5 เท�า

ภาพที่ 11-1 แสดงสภาพการจัดสรรครู
ที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างโรงเร�ยนในป� 2553

ภาพที่ 11-2 แสดงสภาพการจัดสรรครู
ที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างเขตพ�้นที่การศึกษาในป� 2557

หากจัดสรรอย�างมีประสิทธิภาพ
สพฐ. จะขาดแคลนครู 4 หมื่นคน

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 หมื ่นคน เพราะมีครู

เกษียณราชการ 7.4 หมื่นคน แตไดรับอนุมัติใหบรรจุครูใหมไดเพียง 2 หมื่นคน อยางไรก็ตาม 

ตั้งแตป 2550 สพฐ. ไดรับอนุมัติใหบรรจุครูทดแทนไดเทากับจำนวนครูที่เกษียณ

การเพิ่มจำนวนครูอยางเดียวไมอาจลดความขาดแคลนได กระทรวงศึกษาธิการควรปรับ

การจัดสรรครูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ในป 2553 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั ้งหมด

3.1 หมื ่นแหง แตโรงเรียน 1.3 หมื ่นแหงขาดแคลนครูรวมกันประมาณ 6 หมื ่นคนหรือ

รอยละ 22 ของความตองการทั ้งหมด3  ในขณะที่โรงเรียนอีก 1 หมื ่นแหงกลับมีครูเกิน

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 หมื ่นคน4 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�างจำนวนครูที่สอนว�ชาประถม (สอนทุกว�ชา) และจำนวนครูมีวุุฒิเอกการสอนประถมในโรงเร�ยนอนุบาลและประถม

ที่มา: ระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระบบ CMSS)

       สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 

ภาพที่ 13 แสดงอัตราการขาดแคลนครูและอัตราครูเกิน
ในเขตพ�้นที่การศึกษา 225 แห�งในป� 2557
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เขตพ�้นที่การศึกษา 34 แห�ง
ขาดแคลนครูมากกว�า

ร�อยละ 20

10

31,406

ใน รร. เกือบ 8 พันแห�ง
ครู 1.9 หมื่นคนที่จบเอกอื่น

แต�สอนว�ชาประถม
โดย 1 หมื่นคนอยู�ใน

รร. อนุบาล-ประถมขนาดเล็ก

กลับมีครู 1.4 หมื่นคนที่จบ
เอกประถมแต�สอนว�ชาอื่น

ใน รร. อีก 6 พันแห�ง

12,513
6,271

20,576

สอนว�ชาประถม จบวุฒิเอกประถม สอนว�ชาประถม จบวุฒิเอกประถม

อัตราขาดแคลน/ครูเกิน
(ร�อยละ)

จำนวนเขตพ�้นที่
ขาดแคลนครู

จำนวนเขตพ�้นที่
ที่มีครูเกิน

ที่มา: 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 

(ดูภาพที่ 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 จำนวนโรงเร�ยนอนุบาลและประถมที่ขาดแคลนครูและจำนวนครูขาดแคลนตามเกณฑ�ป�จจุบัน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามสภาพจร�งเมื่อพ�จารณาจากจำนวนห�องเร�ยน ในป� 2557

11

1,133

ขนาดเล็ก
จำนวน นร. < 120 คน

จำนวนโรงเร�ยน
มีครูเกิน (แห�ง)

จำนวนโรงเร�ยน
ขาดแคลนครู (แห�ง)

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

ขนาดเล็ก

จำนวนห�องเร�ยนเฉลี่ยใน รร. 1 แห�ง จำนวนครูเฉลี่ยใน รร. 1 แห�ง (คน)

ที่มา: ข�อมูลจากสำนักพัฒนาระบบบร�หารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.), คำนวนโดยผู�ว�จัย

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

2,510
1,466

229 109 149 59

ตามเกณฑ�ป�จจุบัน

แต�ในสภาพจร�ง

8 8 10
20 28

47
65

657 628

4,209

8 1 2233865

จำนวนโรงเร�ยนที่ครูไม�ครบชั�น จำนวนโรงเร�ยนที่ครูครบชั�น

รร. ขนาดเล็กมีจำนวนห�องเร�ยนเฉลี่ย 8 ห�อง
แต�มีจำนวนครูเฉลี่ย 5 คน ดังนั�นครู 1 คน
ต�องดูแลมากกว�า 1 ห�องเร�ยน

รร. ขนาดเล็ก 1.2 หมื่นแห�ง
หร�อร�อยละ 90 มีจำนวนครูไม�ครบชั�นเร�ยน
ขาดแคลนรวมกันถึง 4.3 หมื่นคน

รร. อนุบาล-ประถมขนาดเล็ก 8.5 พันแห�ง
หร�อกว�าร�อยละ 60 ของ รร. อนุบาล-ประถม
ขนาดเล็กทั�งหมดมีครูเกินรวมกันถึง 1.5 หมื่นคน

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 หมื่นแหง ขาดแคลนครูรวมกันถึง 4.3 หมื่นคน (ดูภาพที่ 14)

นอกจากนี้ ภาครัฐยังไมไดสรางขวัญกำลังใจใหแกครูในพื้นที่หางไกล

เชน ครูไดรับเบี้ยกันดารเพียง 1,000 บาทตอเดือน5 การไดยายไป

โรงเรียนในเมืองหรือในภูมิลำเนาจึงเปรียบเสมือนเปนรางวัลแกครู 

กระทรวงศึกษาธิการเคยโอนยายครูออกจากโรงเรียนที่ขาดแคลนครู

ไปโรงเรียนในพื้นที่อื ่น เชน โครงการครูคืนถิ่นในป 2554 ซึ่งทำให

โรงเรียนบางแหงขาดแคลนมากขึ้น6
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การจัดสรรครูใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน จึงควรปรับตามแนวทางตอไปนี้

1. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อจางครูควรปรับใหเปนไปตามสูตรจำนวน

ครูท่ีเหมาะสมของ ก.ค.ศ. เชน ใหโรงเรียนทุกแหงจางครูไดตามจำนวน

ที่คำนวณจากสูตรของ ก.ค.ศ. ซึ่งปจจุบันใชจำนวนนักเรียนเปนหลัก 

โดยโรงเรียนจะไดรับงบบุคลากรเพ่ือจายคาตอบแทนเฉพาะจำนวนครู

ตามสูตรเทานั้น ในกรณีมีครูเกิน โรงเรียนตองหาทรัพยากรเพิ่มเติม

เพ่ือจายคาตอบแทนหรือใหครูบางคนยายออกไปโรงเรียนอ่ืน ในกรณี

ที่ขาดครู โรงเรียนจะมีทรัพยากรเหลือเพื่อจางครูจากโรงเรียนอื่นหรือ

รับครูใหม โดยควรมีอิสระในการเลือกครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณสมบัติ

และความถนัดตรงกับความตองการ

การจัดสรรทรัพยากรตามสูตรนี้จะชวยใหกระบวนการคัดเลือกและ

บรรจุครูใหมรวดเร็วขึ้นดวย โดยโรงเรียนสามารถเริ่มกระบวนการ

คัดเลือกและเรียกบรรจุไดทันที หลังครูเกษียณออกไปหรืออาจวางแผน

และเริ่มกระบวนการคัดเลือกไดกอนมีครูเกษียณออก (ดูกลองที่ 3)

   

การจัดสรรครูตามแนวทางขางตนจะทำใหทรัพยากรของรัฐสอดคลอง

กับจำนวนนักเรียนหรือเปน “การเงินฝงอุปสงค” (demand-side 

financing) มากขึ้น ซึ่งชวยใหโรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษา

มากขึ้นและมีความรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน และทำให

เกิดความโปรงใสในการจัดสรรทรัพยากรดวย  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในกลองที่ 4 และ 5)

2. เน่ืองจากระบบการจัดสรรครูขางตนไมสอดคลองกับระบบขาราชการ

ครูในปจจุบัน จึงควรพิจารณาปรับกฎระเบียบให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาและ สพฐ. สามารถยายครูจากโรงเรียนที่มีครูมากเกินไปยัง

โรงเรียนที่ขาดครูไดตามแนวทางขางตน โดยโรงเรียนควรมีสวนรวม

ในการคัดเลือกครูที่จะยายออกและเขาดวย

นอกจากนี้ ควรเปดเผยขอมูลจำนวนครูที่ขาดแคลนหรือเกินในแตละ

โรงเรียนและเขตพื้นที่ เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนไดติดตามการบริหาร 

3. หากไมสามารถปรับระบบการจัดสรรขาราชการครูปจจุบันใหเปนไป

ตามแนวทางขางตนได อาจพิจารณาจางงานครูรุนใหมเปนพนักงาน โดย

โรงเรียนเปนผูตัดสินใจจาง ขณะที่ภาครัฐสวนกลางยังเปนผูกำหนด

บัญชีเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นของครู (ซึ่งเปนรูปแบบของประเทศ

เนเธอแลนดดูรายละเอียดในกลองที่ 4) นอกจากนี้ สัญญาจางงานควร

ตองใหความม่ันคงและความกาวหนาทางอาชีพแกครูดวย (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในขอเสนอที่ 3) 

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. ควรปรับเพิ่มคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆใหครูที ่สอนในพื้น

ที่หางไกลหรือทุรกันดาร เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหครู รวมทั้งดึงดูด

ครูรุนใหมที่มีความสามารถเขาสูพื้นที่ดังกลาวดวย 

นอกจากนี้ ควรพิจารณาใหทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดคนเกงในพื้นที่เขาสู

การเรียนครู 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 การเง�นฝ��งอุปสงค�หร�อ
การจัดสรรทรัพยากรตามจำนวนนักเร�ยน
(Demand-side financing)

 

การเปลี ่ยนผานสู การเง ินฝ งอ ุปสงคของระบบการศึกษาไทยนาจะ

เริ่มตนใชรูปแบบที่ใชในเนเธอรแลนดกอนรูปแบบแรก 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 ซึ่งงานวิจัยเชิงประจักษ 

พบวาการเงินฝงอุปสงคสงผลดีตอผลการเรียนของนักเรียนทั้งในประเทศ

เนเธอแลนด สวีเดนและชิลี (Gallegos 2006, Patrinos 2012 และ Bohlmark 

และLindahl 2012) ขณะท่ีในระบบการอุดหนุนฝงอุปทาน โรงเรียนคุณภาพ

แยจะยังไดรับการอุดหนุน แมวาพอแมผูปกครองจะยายนักเรียนออกไปเรียน

ในโรงเรียนอื่น ทำใหโรงเรียนไมตองปรับปรุงคุณภาพ  
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ตามเอกสารงบประมาณป 2556 งบประมาณ สพฐ. แบงเปนเงินอุดหนุน

ฝงอุปทานรอยละ 86 โดยมีงบบุคลากรถึงรอยละ 70 ท่ีเหลือเปนงบดำเนินงาน

และงบลงทุน อีกรอยละ 14 เปนเง ินอุดหนุนรายหัวหรือการเง ินฝ ง

อุปสงค* ที ่ผานมา แมจะมีความพยายามเปลี่ยนการจัดสรรใหเปนการ

เงินฝ งอุปสงค แตก็ทำไดยาก เพราะติดกฎระเบียบขาราชการที ่ไมได

จัดสรรครูตามจำนวนนักเรียน (Levacic 2006) 

ในชวงการเกษียณอายุราชการและการทดแทนครูจำนวนมากนี้ จึงเปน

โอกาสที่จะเปลี ่ยนการจัดสรรใหเปนการเงินฝ งอุปสงค โดยใหโรงเรียน

การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการศึกษาไทย
สู�การเง�นฝ��งอุปสงค� ผ�านการจัดสรรงบบุคลากร
และการจ�างงานครูใหม�ในช�วงการเกษ�ยณ

จางงานครูใหมไดตามสูตรท่ีอิงกับจำนวนนักเรียน พรอมท้ังปรับระบบการจัดสรร

ขาราชการครูรุนใหมใหเปนไปตามสูตรหรือจางงานครูรุนใหมเปนพนักงาน 

จากภาพที่ 15 จะเห็นไดวาหากดำเนินการตามแนวทางนี้ตั้งแตป 2556 เมื่อ

ถึงป 2565 การจัดสรรทรัพยากรแบบอุปสงคจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46 โดย

เปนเง ินอุดหนุนรายหัวร อยละ 20 และงบขาราชการครูร ุ นใหมหรือ

งบพนักงานครูอีกรอยละ 26 จากเดิมที ่การอุดหนุนฝ งอุปสงคมีเพียง

รอยละ 22 ในป 2556 และเมื่อถึงป 2590 การจัดสรรทรัพยากรแบบ

อุปสงคจะเพิ ่มขึ ้นเปนรอยละ 94 โดยแบงเปนงบขาราชการครูรุนใหม

หรืองบพนักงานครูรอยละ 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�าราชการครู (การเง�นฝ��งอุปทาน)
งบค�าตอบแทนข�าราชการครูรุ�นใหม�หร�อพนักงานครและงบอุดหนุนรายหัว (การเง�นฝ��งอุปสงค�)
ในช�วงป� 2556-2590 ในกรณีที่มีการปรับระบบการจัดสรรหร�อการจ�างงานครูรุ�นใหม�

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



ภาพที่ 16 แสดงจำนวนนักเร�ยน ม. 2 ที่ทำโจทย�เองหร�อทำร�วมกับเพ�่อน ขณะที่ครูทำงานอย�างอื่น ในเกือบทุกชั�นเร�ยนว�ชาคณิตศาสตร�

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).

ขอเสนอที่ 3 ปรับปรุงสภาพการทำงานและสัญญาการจางงาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการสอนและสรางขวัญกำลังใจ

ใหกับครูที่รับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน

ผลการสำรวจในโครงการทดสอบนานนาชาติ TIMSS 20118 พบวา

มีรอยละ 21 ของนักเรียน ม. 2 ท่ัวประเทศทำโจทยเองหรือทำรวมกับ

เพ่ือน  ในขณะท่ีครูไปทำงานอยางอ่ืน ในวิชาคณิตศาสตรเกือบทุกช้ันเรียน

ซ่ึงเปนจำนวนท่ีสูงมากเม่ือเทียบประเทศอ่ืน (ภาพท่ี 16)

จำนวนนักเร�ยน
(ร�อยละของนักเร�ยนทั�งหมด)

สิงคโปร�

8

ฟ�นแลนด�

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 

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ สัญญาจางงานและการประเมินไมสนับสนุน

ใหครูพัฒนาการสอนและรับผิดชอบตอผลการเรียนของนักเรียน 

ในปจจุบัน ขาราชการครูไดรับสัญญาจางงานตลอดชีวิต มีฐานเงินเดือน

ระหวาง 15,000-70,000 บาทตอเดือน และมีความกาวหนาทางอาชีพ 

โดยมีตำแหนงวิทยฐานะท่ีบงบอกถึงระดับความรูและความสามารถ ไดรับ

เงินวิทยฐานะต้ังแต 3,500-15,600 บาทตอเดือน และไดรับคาตอบแทน

พิเศษเพ่ิมอีกเทาตัวหน่ึงของเงินวิทยฐานะเม่ือมีตำแหนงครูเช่ียวชาญหรือสูง

กวา (ภาพท่ี17 และดูรายละเอียดเก่ียวกับตำแหนงวิทยฐานะในกลองท่ี 4) 

อยางไรก็ตาม ความมั่นคง คาตอบแทนและความกาวหนาเหลานี้

ไม ได เช ื ่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการสอนและผลงาน เชน

ในปจจุบัน การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไมไดพิจารณาจากผล

การเรียนของนักเรียน และการประเมินเพื ่อเลื ่อนวิทยฐานะเนน

พิจารณาผลงานทางวิชาการของครูมากกวาผลการสอบมาตรฐานของ

นักเรียนที่สอน โดยผลงานวิชาการมีน้ำหนักประมาณรอยละ 13 ของ

คะแนนการประเมินทั้งหมด ในขณะที่ผลการสอบมาตรฐานมีน้ำหนัก

เพียงรอยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด (ภาพที่ 18)  ซึ่งทำใหครูสนใจ 

 



สัญญาครูอัตราจ�าง

ไม�มีงบประมาณ

สัญญา 1 ป�ความมั�นคง

เง�่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

ค�าตอบแทน

กล�องที่ 4: ความก�าวหน�าทางอาช�พของข�าราชการครู 

16

ภาพที่ 17 เปร�ยบเทียบระหว�างสัญญาจ�างงานข�าราชการในป�จจุบันและสัญญาจ�างงานครูอัตราจ�าง

ที่มา: รวบรวมจาก พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       พรฎ. การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 

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

       และจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา

สัญญาจ�างงานข�าราชการ

ความมั�นคง สัญญาตลอดช�ว�ต

ผิดระเบียบร�ายแรง

15,000-70,000 บาท

3,500-15,600 บาท

เเพ��มอีกเท�าตัวของเง�นว�ทยฐานะ
สำหรับตำแหน�งครูเช�ย่ชาญข�น้ไป

ค�าตอบแทน

เง�นเดือน

ค�าว�ทยฐานะ

ค�าตอบแทนพ�เศษ

เง�่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

15,000 บาท

ไม�มี

ไม�มี

เง�นเดือน

ค�าว�ทยฐานะ

ค�าตอบแทนพ�เศษ

ค.ศ. 5
(ครูเช�่ยวชาญพ�เศษ)

ค.ศ. 4
(ครูชำนาญการพ�เศษ)

ค.ศ. 3
(ครูเช�่ยวชาญ)

ค.ศ. 2
(ครูชำนาญการ)

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

ปร�ญญาตร� + ครู 6 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูชำนาญการ 1 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูชำนาญการพ�เศษ 3 ป� + ผ�านการประเมิน

ครูเช�่ยวชาญ 2 ป� + ผ�านการประเมิน

เง�่อนไขการเลื่อนตำแหน�ง

ครูชำนาญการ 5 ป� + ผ�านการประเมิน

ปร�ญญาโท + ครู 4 ป� + ผ�านการประเมิน
ปร�ญญาเอก + 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 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

*ป� 2549 ยังไม�มีครูตำแหน�งเช�่ยวชาญพ�เศษ (ค.ศ. 5) *ป� 2558 มีครูตำแหน�งเช�่ยวชาญพ�เศษ (ค.ศ. 5) 5 คน

เลื่อนขั�นเง�นเดือน

ผลการเร�ยน ทักษะการสอน อื่นๆ
เช�น จร�ยธรรม

ว�นัย คุณธรรม ความรู� ผลปฏิบัติการ

ผลการเร�ยน ผลการพัฒนา
ผู�เร�ยน ผลงานว�ชาการ

เลื่อนว�ทยฐานะ

ภาพที่ 18 แสดงการประเมินผลเพ�่อเลื่อนขั�นเง�นเดือนและว�ทยฐานะของข�าราชการครู

ภาพที่ 19 จำนวนข�าราชการครูตามตำแหน�งว�ทยฐานะ

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 ครั�ง

มีผลสอบมาตรฐาน
น้ำหนักเพ�ยง

ตามระยะเวลาการทำงานและวุฒิการศึกษา
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ป� 2549 ป� 2558

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 

ทั้งที่ผลการเรียนของนักเรียนในชวงเวลาดังกลาวไมไดดีขึ้น (ภาพที่ 19)

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงและผูบริหารโรงเรียน 

พบวาครูบางคนมีคุณภาพการสอนตกต่ำอยางตอเน่ืองและไมไดพยายาม

ปรับปรุงการสอน แตก็ยากท่ีจะถูกยกเลิกการจางงาน  สวนหน่ึงนาจะเปน

เพราะวาหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทำงานไมไดกำหนดวิธี

และหลักฐานที่ใชพิจารณาอยางชัดเจน ทำใหที่ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปน

ผูประเมินเกรงวาจะถูกฟองรอง หากตัดสินใหยกเลิกการจางงานเน่ืองจาก

คุณภาพการสอนตกต่ำ ขณะท่ีการประเมินใหทุกคนผานจะไมมีผลกระทบ

ใดๆตอตน9    

ในขณะเดียวกัน ครูอัตราจาง10กลับไมมีความม่ันคงและไมมีความกาวหนา

ทางอาชีพ แมบางคนมีความสามารถมากในการสอน กลาวคือ ครูอัตราจาง

ไดรับสัญญาเพียงปเดียวและอาจไมไดรับการตอสัญญา หากโรงเรียนไม

มีงบประมาณจางหรือผูอำนวยการอาจไมพอใจครูอัตราจางในบางดาน 

ซึ่งไมเกี่ยวกับคุณภาพการสอน  ในปจจุบันครูอัตราจางไดรับเงินเดือน 

15,000 บาท และไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหนงใดๆ 

แมจะสามารถยกระดับผลการเรียนของนักเรียนไดก็ตาม

ค.ศ. 3
(ครูเช�่ยวชาญ)

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

ครูชำนาญการพ�เศษ
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
(ครูเช�่ยวชาญ)

ครูชำนาญการพ�เศษ
ร�อยละ 0.1

ร�อยละ 6.8

ค.ศ. 4

ค.ศ. 4



ภาพที่ 20 เปร�ยบเทียบระหว�างสัญญาจ�างงานข�าราชการในป�จจุบันและสัญญาจ�างข�าราชการใหม�หร�อพนักงานครูตามข�อเสนอ

สัญญาจ�างงานข�าราชการในป�จจุบัน สัญญาจ�างข�าราชการใหม�หร�อพนักงานครูตามข�อเสนอ

ความมั�นคง สัญญาตลอดช�ว�ต

ผิดระเบียบร�ายแรง

15,000-70,000 บาท ทัดเทียมหร�อมากกว�าเง�นเดือน
ของข�าราชการป�จจุบัน

3,500-15,600 บาท3,500-15,600 บาท

เพ่ิมอีกเท�าตัวของเง�นว�ทยฐานะ
สำหรับตำแหน�งครูเช�ย่ชาญข�น้ไป

เพ่ิมอีกเท�าตัวของเง�นว�ทยฐานะ

สำหรับครูสาขาขาดแคลน
และพ�้นที่ยากลำบาก

ผลงานตกต่ำและไม�ปรับ
การสอนอย�างต�อเนื่อง

สัญญาตลอดช�ว�ต

ค�าตอบแทน

เง�นเดือน

ค�าว�ทยฐานะ

ค�าตอบแทนพ�เศษ

ความมั�นคง

เง�่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

เง�่อนไขการยกเลิก
การจ�างงาน

ค�าตอบแทน

เง�นเดือน

ค�าว�ทยฐานะ

โบนัสสำหรับผลงานกลุ�ม

เง�นส�วนเพ��ม
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การพัฒนาคุณภาพการสอนและการสรางความรับผิดชอบของครู

ตอผลการเรียนของนักเรียน จึงควรปรับปรุงสภาพการทำงานและ

เปล่ียนสัญญาการจางงานของครูตามแนวทางตอไปนี ้

1. ลดภาระงานของครูท่ีไมเก่ียวกับการสอนลงและเพ่ิมเวลาการพัฒนา

คุณภาพการสอนนอกชั้นเรียน เชน ในเมืองเซี่ยงไฮ ครูใหมจะมีเวลา

การพัฒนาตนเอง240 ช่ัวโมงตอป โดยมีท้ังการเรียนรูภายในและภายนอก

โรงเรียน ในขณะท่ีครูพ่ีเล้ียงจะไดรับภาระงานการสอนลดลงเพ่ือมีเวลา

ดูแลครูรุนนอง (Jensen et al., 2012)

2. เมื่อโรงเรียนไดรับจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอแลว  ควรจางครู

รุ นใหมทุกคนดวยสัญญาจางงานที่ใหความมั่งคงและความกาวหนา

ทางอาชีพ ซึ่งยึดตามความสามารถและผลงาน เชน อาจจางครูรุนใหม

ดวยสัญญาจางระยะสั ้น (2-4 ป) กอน หากมีความสามารถและ

ผลงานดี จึงจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการ โดยยังมีเงื่อนไขวาโรงเรียน

และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถพิจารณายกเลิกการจางงานไดในกรณีท่ี

พิสูจนไดวาครูมีผลงานตกต่ำและไมมีการพัฒนาการสอนอยางตอเน่ือง 

พรอมทั้งกำหนดวิธีการประเมินและหลักฐานที่ใชพิจารณาอยางชัดเจน 

ซึ่งจะชวยปองกันมิใหครูถูกยกเลิกการจางงานอยางไมเปนธรรมดวย

หากไมสามารถปรับกฎระเบียบขาราชการใหเปนไปตามแนวทางขางตนได 

อาจพิจารณาจางครูใหมที่มีความสามารถเปนพนักงาน โดยมีสัญญา

ระยะยาวหรือตลอดชีวิต และมีเงื่อนไขการเลิกจางดังกลาว

 

สัญญาจางพนักงานอาจทำใหครูรุนใหมรูสึกวามีความมั่นคงและสถานะ

ลดลง ดังนั้นจึงควรพิจารณากำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ให

ทัดเทียมหรือสูงกวาขาราชการเพื่อดึงดูดคนเกงเขาสูวิชาชีพครู เชน อาจ

เพ่ิมเงินเดือนใหสูงกวาขาราชการ และยังใหมีตำแหนงวิทยฐานะพรอมท้ัง

ไดรับเงินวิทยฐานะและคาตอบแทนพิเศษหรือโบนัส (ภาพที่ 20) รวมทั้ง

อาจพิจารณาใหมีรางวัลยกยองเกียรติแกครูสอนดี

นอกจากนี้ ควรพิจารณาใหการเพิ่มคาตอบแทนตางๆ ของขาราชการครู

รุ นใหมหรือพนักงานครูเชื่อมโยงกับระดับทักษะการสอนและผลงาน 

เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจใหเพิ่มขึ้นตามประสบการณการทำงาน

และภาระงานของครู การเลื่อนวิทยฐานะควรพิจารณาทักษะการสอน

โดยการสังเกตการสอนจริงและพิจารณาพัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ของนักเรียน และควรมีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะเพื่อใหครูพัฒนา

การสอนอยางตอเน่ือง สวนการใหโบนัสพิเศษควรพิจารณาจากพัฒนาการ

ผลการเรียนของนักเรียน โดยใชการประเมินผลงานแบบกลุมเพื่อใหครู

รวมกันพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน11 (ภาพที่ 21)

ทั้งนี้ หากผูอำนวยการสถานศึกษามีสวนตัดสินใจในการประเมินผลงาน

เพ่ือตัดสินการจางงาน เพ่ิมคาตอบแทนและเลิกจาง ก็ควรถูกประเมินผลงาน 

โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนดวย เพ่ือรับผิดชอบตอการตัดสินใจ12

3. ควรใหครูวิทยฐานะสูงมีหนาท่ีดูแลครูรนุนอง เชน ชวยวางแผน ประเมิน 

และใหคำแนะนำดานการพัฒนาการเรียนการสอนแกกลุมครูรุนนองซึ่ง

นาจะชวยสงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูข้ึนภายในโรงเรียน (ดูตัวอยาง

การสรางความกาวหนาทางอาชีพในประเทศสิงคโปร ในกลองท่ี 5)

ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาปรับสูตรจำนวนครูที่เหมาะสม โดยคำนึง

ถึงจำนวนนักเรียน ภาระงานสอน และเวลาสำหรับการพัฒนาตนเอง

ของครูดวย  ในขณะเดียวกัน ควรใหเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองแก

ครูโดยตรง เพ่ือใหครูสามารถเลือกวิธีการพัฒนาตนเอง แทนการใหครู

ออกไปอบรมภายนอกที่เนนเพียงการบรรยายเปนหลัก



ภาพที่ 21 ตัวอย�างระบบผลตอบแทนใหม�ของพนักงานครูและเกณฑ�การประเมินผลเพ�่อเลื่อนค�าตอบแทนต�างๆ

ที่มา: 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

ในแตละสายจะขึ้นกับความสามารถและผลงาน (ภาพที่ 22)

ในสายการสอน เมื่อไดเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น ครูจะมีบทบาทและหนาที่

เพิ่มขึ้นในดานการสนับสนุนชวยเหลือการเรียนรูของครูที่มีตำแหนงต่ำ

กวาดวย เชน เมื่อครูไดเลื่อนตำแหนงเปนครูอาวุโส (Senior Teacher)

ควรวัดความรู�และทักษะจร�ง 
มากกว�าการตรวจเอกสารอย�างเดียว

เช�น สังเกตการสอนในห�องเร�ยน

การปรับ
ค�าตอบแทน

เง�นเดือน ว�ทยฐานะ โบนัสกลุ�ม

เพ��มข�้นตาม
ประสบการณ�

ทักษะการสอน
และพัฒนาการ

การเร�ยนของนักเร�ยน

พัฒนาการ
ผลการเร�ยน
ของนักเร�ยน

การสร�างความก�าวหน�าทางอาช�พครูในประเทศสิงคโปร�

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�าวในอาช�พของครูประเทศสิงคโปร�
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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. บรรจุครูไดนอยกวาความตองการเน่ืองจากความไมสอดคลองระหวางนโยบายกำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายลดกำลังคน

ภาครัฐโดยรวม นโยบายลดกำลังคนภาครัฐและการทดแทนการเกษียณถูกกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ

(คปร.) ตั้งแตป 2541 คปร. ใชอัตราสวนนักเรียนตอครู 25:1 ตามเงื่อนไขโครงการเงินกูจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (จากหนังสือเสนอเขาที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มกราคม 2541 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือน/คาจางประจำเพิ่มใหม และการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราขาราช

การ/ลูกจางประจำที่ตองยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุ) ขณะที่กระทรวงศึกษาฯ ใชอัตราสวน 25:1 สำหรับโรงเรียนขนาดทั่วไป และอัตราสวน

20:1 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ซึ่งในชวงป 2541-2556 เพิ่มขึ้นจาก 1 หมื่น เปน 1.5 หมื่นแหงหรือเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 ของโรงเรียน สพฐ. ทั้งหมด (ขอมูลจากกลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.)

อีกปจจัยหน่ึงท่ีทำใหจำนวนครูลดลงมากในชวงป 2543-2549 คือมีจำนวนครูเกษียณมากกวาปกติ โดยมีครู 56,180 คน เขาโครงการเกษียณกอน

อายุ ขณะท่ีมีครูเพียง 18,604 คนเกษียณอายุราชการตามปกติ (เอกสารเสนอเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เร่ืองการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ: ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

3. การคำนวณจำนวนครูที่ขาดและเกินในโรงเรียนใชเกณฑจำนวนครูที่เหมาะสมตามจำนวนนักเรียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

เปรียบเทียบกับจำนวนครูท่ีมีอยูในโรงเรียน 

 

4. ขอมูลของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีความแตกตางจากขอมูล

ของสำนักงาน ก.ค.ศ. แตฐานขอมูลท้ังสองใหขอสรุปเดียวกัน (ดูรายละเอียดเติมในภาคผนวกท่ี 4)
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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

ทดแทนการเกษียณและอาจมีขอจำกัดดานงบประมาณซึ่งทำใหจางครูอัตราจางไดไมเพียงพอ อีกทั้งสัญญาจางไมไดสงเสริมใหครูอัตราจางพัฒนา

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. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนการประเมินท่ีนำใชพิจารณาการเล่ือน

เงินเดือนและการใหออกจากราชการ หลักเกณฑการประเมินกำหนดไวเพียงแตส่ิงท่ีจะประเมินและน้ำหนักเทาน้ัน แตไมไดกำหนดวิธีและเกณฑการ

ใหคะแนน ซึ่งทำใหผลการประเมินขึ้นอยูกับวิธีที่กำหนดขึ้นโดยผูอำนวยการหรือดุลยพินิจของผูอำนวยการ ซึ่งอาจแตกตางระหวางโรงเรียนได 

จากงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) พบวาการประเมินไมไดมีความเครงครัดมากนัก ในทางปฏิบัติ ครูสวนใหญไดรับผลการ

ประเมินผานและไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นหรือ 1 ขั้นครึ่งเทากันทุกป ซึ่งถึงแมจะไมสอดคลองกับความเปนจริงที่ครูแตละคนมีผลงานแตก

ตางกัน ผูอำนวยการก็ไมไดรับผลกระทบใดๆ แตผูอำนวยการอาจถูกฟองได หากประเมินไมใหผานและลดเงินเดือนหริือยกเลิกการจางางน 

10. 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 

11. งานวิจัยหลายชิ้นพบวาการใหผลตอบแทนครูตามผลงานสงผลดีตอผลการเรียนของนักเรียน เชน โครงการทดลองในประเทศอิสราเอล 

ในงานของ Lavy (2009) หรือ โครงการทดลองในประเทศอินเดียในงานของ Muralidharan และ Sundararaman (2009) หรืองานของ 

Bruns et al. (2011) ซึ่งไดรวมรวมผลวิจัยเชิงประจักษท่ีเก่ียวกับการเใหผลตอบแทนครูตามผลงานในประเทศตางๆ 

การใหผลตอบแทนครูตามผลงานอาจมีขอเสียบางประการ แตการออกแบบที่ดีสามารถลดปญหาเหลานี้ได เชน หากวัดผลงานของครูดวย

จำนวนนักเรียนที่สอบผาน ครูอาจสนใจสอนเฉพาะกลุมนักเรียนที่มีโอกาสสอบผานและละเลยกลุมนักเรียนไมเกง  ปญหานี้จะลดลงหากวัด

ผลงานครูดวยพัฒนาการของนักเรียนหรือคะแนนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหครูสนใจสอนกลุมนักเรียนออนดวยและจะพยายามชวยใหนักเรียนกลุมนี้

มีพัฒนาการสูงที่สุดเทาที่เปนไปได (Neal 2011)

 

12. ทั้งนี้ ผูอำนวยการควรถูกประเมินผลงาน โดยพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน เชน อาจพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนผาน

เกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหผูอำนวยการพยายามประเมินผลงานครูอยางเที่ยงตรงและใหรางวัลกับครูที่มีผลงานดีที่สุดดวย และเพื่อความเปนธรรมตอ

ผูอำนวยการและครู โรงเรียนควรไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ โดยใชสูตรการจัดสรรทรัพยากรท่ีคำนึง

ถึงเปาหมายผลการเรียน ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจของนักเรียน ขนาดของโรงเรียน และปจจัยอื่นที่มีผลตอผลการเรียนของนักเรียน เชน 

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนยากจนมาก ก็ควรไดรับงบประมาณเพิ่มกวาโรงเรียนอื่น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2556)



ที่มา: คำนวณโดยผู�ว�จัย

ภาคผนวกท่ี 1 วิธีการประมาณการจำนวนครูท่ีตองการ จำนวนครูเกษียณ และงบบุคลากรครู 

23

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 แสดงจำนวนนักเร�ยน 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. ซึ ่งระบุวามีครูสังกัด 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 

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

  ครผููสอน = (จำนวนหอง * 40) + จำนวนนักเรียน 

       50 

              สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

               - กำหนดใหอัตราสวนครูตอนักเรียน = 1:20 และอัตราสวนนักเรียนตอหอง = 40:1 

 ครูผูสอน = จำนวนหองเรียน * 2

ทั้งนี้ จำนวนครูที่ตองการยอมเปลี่ยนแปลงไป หากมีการปรับเปลี่ยนอัตราการเขาเรียน จำนวนโรงเรียนแตละขนาดและสูตรคำนวณความตองการครู

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 สวนจำนวนครูผูชวยที่เพิ่งเขารับตำแหนงนาจะอยูที่ 15,660 คน 

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

เกษียณอายุราชการทั้งหมด (ดูในภาพภาคผนวกที่ 2)

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



ภาพภาคผนวกที่ 2 แสดงจำนวนครูเกษ�ยณอายุราชการในช�วง 2556-2590

ที่มา: ข�อมูลป� 2556-2560 จากกลุ�มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั�นพ�้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.) 
        ข�อมูลป� 2561-2567 จากกลุ�มงานทะเบียนประวัติ สำนักพัฒนาระบบบร�หารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.
        ข�อมูลหลังป� 2567 ประมาณการโดยผู�ว�จัย

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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— คาตอบแทนเฉลี่ยของครูที่จะเกษียณอายุราชการ

จากขอมูลของ สพฐ. พบวาครูที่จะเกษียณอายุราชการในชวงป 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 แสดงจำนวนว�ทยฐานะของครูเกษ�ยณอายุราชการในช�วงป� 2556-2560

หน�วย: หมื่นคน
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ป�เกษ�ยณ         อายุ ในป� 2556                 จำนวน (ร�อยละของผู�เกษ�ยณ)
ชำนาญการ/ค.ศ. 2           ชำนาญการพ�เศษ /ค.ศ.3

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

36,992

48,219

37,380

53,080

3,500

5,600 5,600

40,492

59,419

ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงค�าตอบแทนของครูที่เกษ�ยณอายุราชการในป� 2556

ตำแหน�ง
เง�นเดือนเฉลี่ย ขั�นเง�นเดือนสูงสุด

ชำนาญการ/ค.ศ. 2

ชำนาญการพ�เศษ/ค.ศ.3

เง�นเดือน เง�นว�ทยฐานะ ค�าตอบแทนพ�เศษ ค�าตอบแทนทั�งหมด
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สวนในป 2557-2560 จะใชเงินเดือนเฉลี่ยของครูที่อายุ 56-59 ปจากฐานขอมูลป 2556 และปรับเพิ่มขึ้นทุกปรอยละ 6 ตอปซึ่งเปนอัตราสูงสุดตาม

แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 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)

จากตารางภาคผนวกท่ี 3 จะเห็นไดวาในชวงป 2556-2560 เงินเดือนของครู ค.ศ. 2 ท่ีเกษียณในแตละปจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 5 ตอป และเงินเดือนครู ค.ศ.3 

เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4 ตอป หากเราสมมติใหเงินเดือนของครู ค.ศ. 2 และ ค.ศ. 3 ที ่จะเกษียณหลังป 2560 เพิ ่มขึ ้นรอยละ 5 และ 4 ตามลำดับ 

ครู ค.ศ. 2 และครู ค.ศ. 3 ที่จะเกษียณในป 2563 จะมีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดที่ 53,080 บาท และ 62,760 บาท (ภาพภาคผนวกที่ 3 และ 4 )

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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  แสดงเง�นเดือนเฉลี่ยของครูรุ�นที่จะเกษ�ยณอายุราชการในช�วงป� 2557-2560
โดยมีสมมติฐานว�าเง�นเดือนเพ��มข�้นทุกป�ร�อยละ 6 ต�อป�ตั�งแต�ป� 2556

ป�เกษ�ยณ         อายุ ในป� 2556 เง�นเดือนเฉลี่ยในป� 2556

ค.ศ. 2         ค.ศ.3

เง�นเดือนเฉลี่ยในป�ที่เกษ�ยณ

ที่มา: กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ำกวาขั้นต่ำ หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่2), กลุมสารสนเทศ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2547, รวบรวมและคำนวณโดยผูวิจัย

ครูเช�่ยวชาญ
พ�เศษ/ค.ศ.5
ครูเช�่ยวชาญ

/ค.ศ.4
ครูชำนาญการ
พ�เศษ/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

9,900

5,600

3,500

15,600

9,900

5,600

101,010

89,610

73,960

56,580

ตารางภาคผนวกที่ 4  แสดงค�าตอบแทนสูงสุดตั�งแต�ป� 2556
หลังมีการอนุมัติให�ครูมีเง�นเดือนสูงสุดได�เกินกว�าตำแหน�งตัวเอง

ตำแหน�งว�ทยฐานะ ขั�นเง�นเดือน
สูงสุดในป� 2556

ขั�นเง�นเดือนสูงสุด
ตั�งแต�ป� 2556

ค�าตอบแทนรวม
สูงสุดตั�งแต�ป� 2556

เง�นว�ทยฐานะ
(บาท/เดือน)

ค�าตอบแทนพ�เศษ
ตาม มติครม.

ค.ศ. 2                   ค.ศ.3
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ดังนั้นตั้งแตป 2563 กำหนดใหครูเกษียณอายุราชการมีคาตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 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. 3 ไดรับคาตอบแทนสูงสุดท่ี 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
ผูวิจัยคำนวณโดยใชจำนวนครูรุ นใหมที่ตองเขามาทดแทนการเกษียณอายุราชการเพื่อใหเพียงพอกับความตองการครู คูณดวยคาตอบแทน

โดยมีสมมติฐานวาเริ่มตนที่ 15,800 บาทซึ่งเปนเงินเดือนเริ่มแรกปจจุบันสำหรับขาราชการครูที่จบหลักสูตรศึกษาศาสตร 5 ป และมีสมมติฐานวา

คาตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปรอยละ 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 หมื่นลานบาท ขณะที่ผูวิจัยคำนวณไดเพียง 3.3 หมื่นลานบาท (ภาพภาคผนวกที่ 5) เพราะเอกสารงบประมาณระบุวามีจำนวนนักเรียน 

สพฐ. 7.7 ลานคน มากกวาขอมูลจำนวนนักเรียนจริงของ สพฐ. และการประมาณการของผูวิจัยซึ่งอยูที่ 7.2 ลานคน เหตุผลอีกประการคือ

การคำนวณของผูวิจัยไมไดรวมเงินอุดหนุนรายหัวสวนเพ่ิมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและนักเรียนยากจน

ที่มา: กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คำนวณโดบผูวิจัย

ภาพภาคผนวกที่ 3 แสดงแนวโน�มเง�นเดือนของครู ค.ศ. 2 ที่เกษ�ยณในช�วงป� 2556-2563 
โดยหลังป� 2563 ครู ค.ศ. 2 ที่เกษ�ยณจะมีเง�นเดือนถึงขั�นสูงสุด

ภาพภาคผนวกที่ 4 แสดงแนวโน�มเง�นเดือนของครู ค.ศ. 3 ที่เกษ�ยณในช�วงป� 2556-2563
โดยหลังป� 2563 ครู ค.ศ. 3 ที่เกษ�ยณจะมีเง�นเดือนถึงขั�นสูงสุด 
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การคำนวณงบประมาณทั้ง 3 ขางตนคิดบนฐานมูลคา ณ ป 2556 ยังไมไดมีการปรับมูลคาตามเงินเฟอ โดยกำหนดใหโครงสรางเงินเดือนและ

คาตอบแทนของครูและจำนวนเงินอุดหนุนรายหัวคงเดิม นอกจากน้ี ยังกำหนดใหพนักงานครูมีผลตอบแทนเทากับขาราชการดวย ซ่ึงในความเปนจริง

พนักงานครูนาจะมีรายไดสูงกวาและจะทำใหสัดสวนของงบบุคลากรพนักงานครูและเงินอุดหนุนฝงอุปสงคสูงกวาท่ีแสดงในภาพภาคผนวกท่ี 6    

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

ที่มา: คำนวณโดบผูวิจัย
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งบค�าตอบแทนพนักงานครู และงบเง�นอุดหนุนรายหัวในช�วง 2556-2590

หมายเหตุ: ป 2556* แสดงขอมูลจริงที่ยังไมมีการจางงานครูใหมเปนพนักงาน

สวน ป 2556 แสดงขอมูลที่มีการจางงานครูใหมเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอความตองการ โดยจางครูใหมเปนพนักงาน

ที่มา: คำนวณโดบผูวิจัย
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ในการศึกษาสภาพปญหาระบบุคลากรครู ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยดังนี้ 

1.   วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดรับจากทั้งหนวยงานตางๆในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

     และโครงการทดสอบ TIMSS 

2.   วิเคราะหเอกสารกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำความเขาใจปจจัยเชิงสถาบัน ซึ่งกำหนดวิธีการ

     บริหารบุคลากรของผูปฏิบัติงาน 

3.   สัมภาษณเชิงลึกกับผูที ่เกี ่ยวของกับระบบบุคลากรครูเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ชั่วโมงในชวงป 2557-2558 เพื่อทราบถึงปญหาการบริหารบุคลากร

     จากมุมมองของผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา ทราบถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจริงซึ่งไมถูกกำหนดไวในกฎระเบียบ และตรวจสอบ

     ความถูกตองจากการวิเคราะหเอกสารกฎระเบียบ  โดยผูวิจัยไดสัมภาษณทั้ง 40 คน ดังนี้ 

      -  ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 คน 

   -  ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 คนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น

   -  ผูบริหารสถานศึกษา 7 คน แบงเปนโรงเรียนขนาดใหญ (มีนักเรียนมากกวา 1 พันคน) 3 แหง  

         โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนมากกวา 120 คน แตไมถึง 1 พันคน) 1 แหง และขนาดเล็ก (มีนักเรียนนอยกวา 120 คน) 3 แหง

   -  ผูบริหารคุรุสภาและอาจารย คณบดีคณะคุรุศาสตร/ศึกษาศาสตร ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น 12 คน

   -  ครูแบงเปนขาราชการครู 12 คน จากโรงเรียน 8 แหงท้ังในกรุงเทพฯและจังหวัดอ่ืนและตัวแทนชมรมครูอัตราจางแหงประเทศไทย 1 คน

4.   จัดการประชุมระดมสมอง 1 ครั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีผูทรวงคุณวุฒิ 8 ทานเขารวมรับฟงการนำเสนอผลศึกษาเบื้องตนและให

      คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงการวิจัย  

ภาคผนวกท่ี 2 วิธีการวิจัย

ภาคผนวกท่ี 3 รายช่ือและตำแหนงของผูใหสัมภาษณและผูเขารวมการประชุมระดมสมอง
   ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายช�่อ  ตำแหน�ง*

       นายรังสรรค มณีเล็ก                               รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       นางศิริพร กิจเกื้อกูล                                เลขาธิการสำนักงาน ก.ค.ศ. 

       นายสมยศ ศิริบรรณ                                       ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

เจาหนาที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

   ผูบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายช�่อ  ตำแหน�ง*

      นายไพรัช แสงทอง                                                       ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

      ดร.สายสวาท วิชัย                                                 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

      ดร.วิชัย แสงศรี                                               ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1                

      นายสมรักษ ถวาย                                                 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  *ชื่อตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ผู ใหสัมภาษณดำรงอยูในชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ ปจจุบันตำแหนงของผูใหสัมภาษณอาจเปลี่ยนแปลงไป



       นายสมยศ ศิริบรรณ                                       ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

เจาหนาที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

      ดร.วิชัย แสงศรี                                               ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1                

      นายสมรักษ ถวาย                                                 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ผูบริหารโรงเรียน

รายช�่อ  ตำแหน�ง*

      ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ         ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ

      นายบัณฑิต พัดเย็น             ผูอำนวยการโรงเรียนพญาไท 

      นายเดชา พงษแดง          ผูอำนวยการโรงเรียนชายนาพัฒนา

      นายธีระพงศ นิยมทอง              ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

      นายสมาน นาวาสิทธิ์       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหาดคัมภีร

     นายสมชาย ระติเดช         ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาโม

    นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน    รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ

    ชื่อโรงเรียนและจำนวนของครูที่ใหสัมภาษณ

รายช�่อ  จำนวน

      โรงเรียนเตรียมอุดม                                                                                   1

      โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี              1

      โรงเรียนบานหนองหางหนองกวาง             2

      โรงเรียนบานเชือก                       1

      โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ                        2

      โรงเรียนวัดสามบัณฑิต               2

      โรงเรียนบานคัมภีร                2

      โรงเรียนบานนาโม                2

    ผูบริหารคุรุสภาและอาจารยและคณบดีคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร 

รายช�่อ  ตำแหน�ง*

      ดร.ไพฑูรย สินลารัตน                                                               ประธานคณะกรรมการคุรุสภา

      นายดิเรก พรสีมา        ที่ปรึกษา คุรุสภา

      รศ. ดร.มนตรี  แยมกสิกร      คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา              

      ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ                                           ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตรและ
               ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)

      รศ. ดร. พฤกษ ศิริบรรณพิทักษ                    อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      ผศ. ดร. อรรถพล อนันตวรสกุล                                             ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      รศ. ดร.ประวิต เอราวรรณ    คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผศ. ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์    คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      รศ. ดร.  สมพงษ จิตระดับ    อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      ดร.ดิเรก วรรณเศียร                  รองคณะบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

      ผศ.ดร. อรรณพ จีนะวัฒน    อาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ผศ. ดร. ชาตรี ฝายคำตา    อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

30  *ชื่อตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ผู ใหสัมภาษณดำรงอยูในชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ ปจจุบันตำแหนงของผูใหสัมภาษณอาจเปลี่ยนแปลงไป



      นายเดชา พงษแดง          ผูอำนวยการโรงเรียนชายนาพัฒนา

      นายธีระพงศ นิยมทอง              ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

      นายสมาน นาวาสิทธิ์       ผูอำนวยการโรงเรียนบานหาดคัมภีร

     นายสมชาย ระติเดช         ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาโม

    นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน    รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ

      โรงเรียนบานหนองหางหนองกวาง             2

      โรงเรียนบานเชือก                       1

      โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ                        2

      โรงเรียนวัดสามบัณฑิต               2

      โรงเรียนบานคัมภีร                2

      โรงเรียนบานนาโม                2

      รศ. ดร.มนตรี  แยมกสิกร      คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา              

      ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ                                           ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตรและ
               ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)

      รศ. ดร. พฤกษ ศิริบรรณพิทักษ                    อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      ผศ. ดร. อรรถพล อนันตวรสกุล                                             ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      รศ. ดร.ประวิต เอราวรรณ    คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ผศ. ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์    คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    ผูเขารวมการประชุมระดมสมอง

รายช�่อ  ตำแหน�ง*

      ศ. นพ.วิจารณ พานิช                                                              ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

      ดร. เบญจลักษณ น้ำฟา       ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ สพฐ

      ดร. รังสรรค มณีเล็ก    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              

      คุณปยะภรณ มัณฑะจิตร                  ผูจัดการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

      รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ                     คณบดีคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

      นพ. สุภกร บัวสาย                                                        ผูจัดการสำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

      รศ.ดร. กิตติ ลิ่มสกุล              ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

      ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      ดร.ดิเรก วรรณเศียร                  รองคณะบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

      ผศ.ดร. อรรณพ จีนะวัฒน    อาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ผศ. ดร. ชาตรี ฝายคำตา    อาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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  *ชื่อตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ผู ใหสัมภาษณดำรงอยูในชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ ปจจุบันตำแหนงของผูใหสัมภาษณอาจเปลี่ยนแปลงไป



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

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

จำนวนเขตพ�้นที่การศึกษา
ที่ขาดแคลนครู 145 แห�ง

ขาดแคลนครู 44,385 คน
หร�อร�อยละ 14 ของความต�องการ

จำนวนเขตพ�้นที่ครูเกิน
80 แห�ง

มีครูเกิน
6,907 คน

ภาพภาคผนวกที่ 7 แสดงสภาพการจัดสรรครูที่ไม�มีประสิทธิภาพระหว�างโรงเร�ยนในป� 2557

ภาคผนวกท่ี 4 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 

ขณะที่เขตพื้นที่อีก 80 แหงมีจำนวนครูเกินรวมกันถึง 6.9 พันคน (ภาพภาคผนวกที่ 7)
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