คำชี้แจงกำรกรอกแบบกำรสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตำมมำตรฐำนวิชำเอก
เพื่อกำรวำงแผนอัตรำกำลังครูในสถำนศึกษำระยะ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2564 – 2573)
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คำชี้แจง การส ารวจข้ อ มู ล ครู ผู้ ส อนตามมาตรฐานวิ ช าเอกเพื่ อ การวางแผนอั ต ราก าลั ง ครู ใ นสถานศึ ก ษา
ระยะ 10 ปี ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ดังต่อไปนี้
1. ตารางแสดงเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าเอกที่ ก าหนดให้ มี ใ นสถานศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สพฐ.
ยกเว้นโรงเรียนตามโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนกาญจนาภิเษก,
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนสังกัด สศศ. เป็นต้น
2. ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
3. แบบคานวณอัตรากาลังครูของสถานศึกษาตามโครงการพิเศษ
4. แบบ 1 ปริมาณงานสถานศึกษา
5. แบบ 2 จานวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และตาม จ.18
6. แบบ 3 ข้อมูลครูผู้สอนเกษียณอายุราชการตามมาตรฐานวิชาเอก 10 ปี
7. แบบ 4 ข้อมูล ความต้องการทดแทนครูขาดเกณฑ์และทดแทนครูเกษียณอายุราชการตามมาตรฐาน
วิชาเอก
8. แบบ 5 สรุ ป ข้ อ มู ล ครู เ กษี ย ณอายุ ร าชการและความต้ อ งการทดแทนตามมาตรฐานวิ ช าเอก 10 ปี
9. แบบ 2.1 , แบบ 3.1, แบบ 4.1, แบบ 5.1 (เป็นแบบที่นาแบบ 2 – แบบ 5 มาจัดทาเป็นแนวนอน )

สำหรับโรงเรียน
ให้โรงเรียนดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจง, แบบกรอกข้อมูล ตารางแสดงจานวนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มี
ในสถานศึกษาให้ชัดเจน
2. โรงเรียนปกติ กรอกแบบข้อมูล เฉพาะ แบบ 1, แบบ 2, แบบ 4 เท่านั้น (แบบ 3, แบบ 5, แบบ 2.1, แบบ
3.1 แบบ 4.1 และแบบ 5.1 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
3. โรงเรียนโครงการพิเศษ จานวน 24 โรงเรียน ได้แก่
(1) กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย จ านวน 8 โรง ได้ แ ก่ สุ ร าษฎร์ ธ านี , กระบี่ , สุ พ รรณบุ รี , อุ ทั ย ธานี ,
เพชรบูรณ์, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ และ ฉะเชิงเทรา
(2) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จานวน 11 โรง ได้แก่ สมุทรสาคร, ยะลา, กาญจนบุรี,
ลพบุรี, กาแพงเพชร, พะเยา, หนองบัวลาภู, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, ระยอง และ นครศรีธรรมราช
(3) มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
(4) มัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี
(5) บรมราชินีนาถวิทยาลัย ราชบุรี
(6) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(7) สุรินทร์ราชมงคล สุรินทร์

ดาเนินการกรอกข้อมูลดังนี้
1. Sheet เกณฑ์โรงเรียนพิเศษ ให้กรอก จานวนนักเรียนประจา, จานวนนักเรียนไปกลับ, จานวนผู้บริหาร
ตาม จ.18, จานวนครูตาม จ.18
2. แบบ 1 กรอกเฉพาะสดมภ์ ที่ (1) สพป./สพม., สดมภ์ ที่ (2) รหั ส โรงเรี ย น(DMC), สดมภ์ ที่ (3)
ชื่อสถานศึกษา, สดมภ์ที่ (4) ตาบล, สดมภ์ที่ (5) อาเภอ, สดมภ์ที่ (6) จังหวัด, สดมภ์ที่ (7) ประเภทสถานศึกษา
3. แบบ 2 (ร.ร.มาตรฐานวิชาเอก), แบบ 4 (ร.ร.สรุปทดแทน) (แบบ 3, แบบ 5, แบบ 2.1, แบบ 3.1 แบบ
4.1 และแบบ 5.1 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

แบบ 1 : ปริมำณงำนสถำนศึกษำ
(1) ใช้ข้อมูลจานวนนักเรียน, จานวนครูตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ข้อมูลจานวนครู
ตาม จ.18 ให้รวมถึงอัตราว่างมีเงิน)
(2) กรอกข้อมูล สพป. หรือ สพม., รหัสโรงเรียน(DMC), ชื่อสถานศึกษา, ตาบล, อาเภอ, จังหวัด
(3) กรอกประเภทสถานศึกษาให้ระบุ ประถมศึกษา หรือ ขยายโอกาส หรือ มัธยมศึกษา หรือ โครงการพิเศษ

แบบ 2 : มำตรฐำนวิชำเอก
1. กาหนดจานวนอัตรากาลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษาเท่ากับจานวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
ดังนั้นเมื่อกรอกจานวนครูตามมาตรฐานวิชาเอก (สดมภ์ที่ 3) ผลรวมต้องเท่ากับผลรวมจานวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาเอก (สดมภ์ที่ 2) โรงเรียนสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) โรงเรียนประถมศึกษาที่มีจานวนครูมากกว่า 6 อัตรา ในอัตราลาดับต่อไปสามารถกาหนดวิชาเอก
เพิ่มเติมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรสถานศึกษาได้ ตามที่สถานศึกษามีการจัดการเรียน
การสอน
(2) โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค รู ต ามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
จานวน 10 อัตรา ให้สถานศึกษากาหนดดังนี้
อัตราที่ 1 – 5 ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา
อัตราที่ 6 สุขศึกษาหรือพลศึกษา
อัตราที่ 7 ศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์
อัตราที่ 8 คอมพิวเตอร์ หรือเกษตรกรรม หรือคหกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์
อัตราที่ 9 – 10 สาขาวิชาเอกเพิ่มเติมตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/หลั กสูตรสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นสาขาวิช าเอก
เดียวกับที่กาหนดในอัตราที่ 1-8 ก็ได้

ในส่วนของสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเพิ่มมากขึ้นตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ระบุจานวนครู
ตามมาตรฐานวิช าเอกเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา/หลั กสูตร
สถานศึกษาที่กาหนด
(3) วิชาเอก “อื่นๆ (....................................)” (สดมภ์ที่ 2) ต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน (ระบุไม่เกินจานวนที่กาหนดในแบบ)
2. กรอกข้อมูล จ านวนครู ตามบั ญชีถือจ่าย (จ.18) (สดมภ์ที่ 4) ตามสาขาวิช าเอกของครูที่ จ บการศึกษา
โดยพิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่จบการศึกษาหลายระดับ (ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี/ป.กศ. สูง เป็นต้น ) หรือหลายสาขาวิชาเอก
ให้ระบุเพียงสาขาวิชาเอกเดียว โดยเลือกระบุในสาขาวิชาเอกที่สอนมากที่สุดที่ตรงตามวิชาเอกของผู้สอน
(2) กรณีครูที่มีสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับมาตรฐานวิชาเอกที่ สพฐ. กาหนด (40 สาขาวิชาเอก) ให้ระบุ
ตามกลุ่ ม วิ ช า/ทาง/สาขาวิ ช า ที่ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น ข้ า ราชการครู เช่ น จบสาขาวิ ช า
“เอกรัฐศาสตร์” สอบบรรจุเข้ารับราชการครูในสาขาวิชาเอก“สังคมศึกษา”ให้ระบุสาขาวิชาเอก“สังคมศึกษา” เป็นต้น
(3) กรณีครูที่ไม่มีสาขาวิชาเอก เช่น ป.กศ./พ.ม. หรือมี สาขาวิชาเอกไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาเอก
ให้ระบุสาขาวิชาเอกในช่อง “อื่นๆ นอกเหนือจากมาตรฐานวิชาเอกฯ” (สดมภ์ที่ 2)
(4) ตาแหน่งว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์หรือต่ากว่าเกณฑ์ ให้ระบุสาขาวิชาเอกตาม
สาขาวิชาเอกของครู เช่น โรงเรียน ก. มีครูตาม เกณฑ์ จานวน 3 อัตรา มีครูตาม จ. 18 จานวน 3 อัตรา มีคนครอง
จ านวน 2 คน (วิ ช าเอก ภาษาไทย 1 คน ปฐมวั ย 1 คน) ต าแหน่ ง ว่ า ง จ านวน 1 อั ต รา ให้ ร ะบุ ส าขาวิ ช าเอก
ประถมศึกษา เป็นต้น
(5) ตาแหน่ งว่างในสถานศึก ษาที่ มี อัต ราก าลั ง ครู เ กิน เกณฑ์ ให้ ระบุจานวนตาแหน่ งว่า ง เท่า กั บ
อั ต ราก าลั ง ครู ที่ เ กิ น เกณฑ์ เช่ น โรงเรี ย น ข . มี ค รู ต ามเกณฑ์ จ านวน 5 อั ต รา มี ค รู ต าม จ. 18 จ านวน 6 อั ต รา
เกินเกณฑ์ 1 อัตรา มีคนครองจานวน 4 คน (ประถมศึกษา 1 คน, ภาษาไทย 1 คน, คณิตศาสตร์ 1 คน, ภาษาอังกฤษ 1คน)
ตาแหน่งว่าง 2 อัตรา ให้ระบุสาขาวิชาเอก จานวน 1 อัตรา คือ ปฐมวัย ส่วนอีก 1 อัตราให้ระบุในช่อง “ตาแหน่งว่าง
(เกินเกณฑ์)”
3. กรอกข้อมูลจานวนครูที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2564 – 2573 จาแนกตามสาขาวิชาเอกที่ระบุในช่อง
ครูตามบัญชีถือจ่าย (จ.18)

แบบ 3 : สรุปจำนวนครูเกษียณ
*ไม่ต้องกรอกข้อมูล* ข้อมูลจะทาการเชื่อมโยงมาจากแบบ 2

แบบ 4 : ขอทดแทนอัตรำกำลังครูตำมควำมขำดครูตำมเกณฑ์/เกษียณ
กำรทดแทน หมายถึง การกาหนดจานวนครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่มีอัตราครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
และหรือทดแทนจานวนครูเกษียณอายุราชการ ให้ครบตามจานวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
การทดแทน ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้

1. สถานศึกษาที่มีกาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ในปี 2564 ให้ทดแทนเท่ากับจานวนอัตรากาลัง ครูที่ต่ากว่าเกณฑ์
และอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการรวมกัน สาหรับ ในปีถัดไปให้ทดแทนเท่ากับจานวนอัตรากาลังที่เกษียณอายุ
ราชการ โดยพิจารณาให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่ สพฐ. กาหนด และคานึงถึงความสาคัญและความจ าเป็น
ของสถานศึกษาตามลาดับ
2. สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูพอดีเกณฑ์ ในปี 2564 ให้ทดแทนเท่ากับจานวนอัตรากาลังที่เกษียณอายุ
ราชการในแต่ล ะปี โดยพิจ ารณาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิช าเอกที่ สพฐ. กาหนด และคานึงถึ ง ความส าคั ญ และ
ความจาเป็นของสถานศึกษาตามลาดับ
3. สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ในปี 2564 ไม่ต้องทดแทนจนกว่าจะมีอัตรากาลังเกษียณอายุ
ราชการพอดีเกณฑ์หรือต่ากว่าเกณฑ์ในปีใด ให้ ทดแทนเท่ากับจานวนอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการจนพอดีเกณฑ์
โดยพิ จ ารณาให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิช าเอกที่ สพฐ. ก าหนด และค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ และความจาเป็น
ของสถานศึกษาตามลาดับ

ตัวอย่ำงกำรทดแทน

ปี

2564

(ทดแทนเกษียณ 2 อัตรำ ขำดเกณฑ์ 2 อัตรำ รวมเป็น 4 อัตรำ)

ปี

2565

ปี

2566

ปี

2567

ปี

2568 - 2571

ปี

2564

ปี

2565

ปี

2566

ปี

2567

ปี

2568 ไม่มีเกษียณ

ปี

2569, 2571, 2573

ปี

2565

ปี

2566

ปี

2567

ปี

2568

ปี

2569

ปี

2570 ไม่มีเกษียณ

ปี

2571

ปี

2572

ปี

2573 ไม่มีเกษียณ

แบบ 5 : สรุปจำนวนครูเกษียณและกำรทดแทน
*ไม่ต้องกรอกข้อมูล* ข้อมูลจะทาการเชื่อมโยงมาจากแบบ 3 และ แบบ 4

กำรรำยงำน
สถำนศึกษำ
ดาเนินการดังนี้
แบบ
4
1. รายงานเป็
นเอกสาร ตามแบบที่ 1, แบบที่ 2, แบบที่ 3, แบบที่ 4 และแบบที่ 5 โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ลงนามรับรองข้อมูล ส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ส่ งข้อมูล ไฟล์ โ ปรแกรม Microsoft Excel โดย ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อโรงเรียน (โดยระบุเฉพาะชื่อโรงเรียน
ไม่ต้องมีคาว่า “โรงเรียน” นาหน้า เช่น โรงเรียนวัดท่าทอง ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น“วัดท่าทอง” เป็นต้น) โดยส่งไปยัง e-mail
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ดาเนินการดังนี้
แบบอมู4ลสถานศึกษา (จานวนนักเรียน, จานวนครูตามบัญชีถือจ่าย) ให้ถูกต้อง รวมถึงมาตรฐาน
1. ตรวจสอบข้
วิชาเอกของสถานศึกษาให้ถูกต้องตรงตามที่ สพฐ. กาหนด
2. สร้างโฟลเดอร์ การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ให้ระบุชื่อเขตพื้นที่การศึกษา เช่น นครสวรรค์ เขต 1, สพม.นครสวรรค์
เป็นต้นแล้วคัดลอกไฟล์ Excel ของโรงเรียนไปวางในโฟลเดอร์ ทุกโรงเรียน โดยเรียงลาดับตามรหัสโรงเรียน
3. ดาวโหลดไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ “แบบเขตพื้นที่” จากเว็บไซต์ personnel.obec.go.th เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ
แล้วให้เปลี่ยนชื่อไฟล์โดยให้ระบุชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เหมือนข้อ 2
จากไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด มีจานวนแผ่นงานทั้งสิ้น 5 sheet ดังนี้
sheet ที่ 1 “สรุปรวมปริมาณงานสถานศึกษา”
sheet ที่ 2 “มาตรฐานวิชาเอก”
sheet ที่ 3 “เกษียณอายุ”
sheet ที่ 4 “ทดแทน”
sheet ที่ 5 “สรุปเกษียณทดแทน”
4. คัดลอกไฟล์ของโรงเรี ยน ตาม “แบบ 1 (ร.ร.ปริมาณงานสถานศึกษา)” ของโรงเรียน มาวาง (วางค่า) ใน
sheet 1 จนครบทุกโรงเรียน (เรียงตามรหัสของโรงเรียน)
5. คัดลอกไฟล์ของโรงเรียน ตาม “แบบ 2.1 ร.ร.(มาตรฐาน)” ของโรงเรียน มาวาง (วางค่า) ใน sheet 2 จน
ครบทุกโรงเรียน (เรียงตามรหัสของโรงเรียน)
6. คัดลอกไฟล์ของโรงเรียน ตาม “แบบ 3.1 ร.ร.(เกษียณ)” ของโรงเรียน มาวาง (วางค่า) ใน sheet 3 จนครบ
ทุกโรงเรียน (เรียงตามรหัสของโรงเรียน จนครบทุกโรงเรียน)
7. คัดลอกไฟล์ของโรงเรียน ตาม “แบบ 4.1 ร.ร.(ทดแทน)” ของโรงเรียน มาวาง (วางค่า) ใน sheet 4 จนครบ
ทุกโรงเรียน (เรียงตามรหัสของโรงเรียน)
8. คัดลอกไฟล์ของโรงเรียน ตาม “แบบ 5.1 (ร.ร.กษ.ทดแทน 10 ปี)” ของโรงเรียน มาวาง (วางค่า) ใน sheet
5 จนครบทุกโรงเรียน (เรียงตามรหัสของโรงเรียน)
9. ส่งไฟล์ Excel ของเขตพื้นที่การศึกษา (ไฟล์ที่ดาวน์โหลดและจัดทาข้อมูลเรียบร้อย จานวน 1 ไฟล์ มีจานวน
แผ่นงานทั้งสิ้น 5 Sheet) ไปยัง สพฐ. ทาง e – mail : plankru10y@hotmail.com

