
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

โรงเรียนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี คุณภาพบุคคลสําคัญที่
จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลกรทางการศึกษา     เพราะคน
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดัง กล่าว  จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง ไม่เป็น
ธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย 

1.1 การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ ดํารง 
ตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ ประโยชน์ของ 
ทางราชการ 

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู และ
บุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความ
ประพฤติ 

1.4 การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจนป้องกัน 
การกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทาง การศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 
2. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติ ราชการ

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความ เป็น

ข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่อไปนี้ 
4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
4.3 การปฏิบัติหน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.4 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ 
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม มี ๑๑ ประเภท คือ 
๑. การลาป่วย 
๒. การลาคลอดบุตร 
๓.  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
๔.  การลากิจส่วนตัว 
๕. การลาพักผ่อน 
๖. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๘.  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส 
๑๑. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 
1. ลาป่วย 
การลาป่วย หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา 

– ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
– การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต 

เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพ่ือ ประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได้ 

– มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้ ๖๐ – ๑๒๐ วัน การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 
– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน 

แรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
– กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วต้อง 

เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
– การลาป่วย แม้จะมรีาชการจําเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอํานาจอนุญาตก็ไม่สามารถ เรียกตัวผู้นั้น
มาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจําเป็น 
 
2. การลาคลอดบุตร 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของ เงิน
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน 

 
 
 
 



การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วนัทําการ และหากลาภายใน ๓๐ วันนับแต่ 

วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หากลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่ 
ภริยาคลอดบุตร ไม่ให ้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากําหนด 
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่กําหนดขึ้นใหม่ 
 
3. ลากิจส่วนตัว 

การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อทําธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วนั อนุญาตได้ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๔๕ วัน  ปีหนึ่งลาโดย 
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วันทําการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ ไม่
เกิน ๑๕ วันทําการ 
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี้ 

(๑) การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอ่ืน)  
(๒) การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  

หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอ่ืน 
– มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจําเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้ หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดู
บุตร 

– ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย) โดยได้รับเงินเดือนแล้ว มีสิทธิ ลา
กิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 
ระหว่างลา 
– ระหว่างลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจําเป็นเกดิขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอํานาจ อนุญาตก็ไม่
สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา 

– ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 
– ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ 
- ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจ 

อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทราบทันทีในวัน 
แรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
อ านาจการอนุญาตการลา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา  ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันทําการ  ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๓๐ วันทําการ  นอกเหนือจากนี้เป็นอํานาจ ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 



เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง ปฏิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ ครั้ง  
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ  ปฏิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน ๘ ครั้ง 

ข้อพึงระวัง 
ลาเกิน (ลาบ่อยครั้ง) จํานวนครั้งที่กําหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน ๑๕ วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ มา
ทํางานสายเนื่องๆ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันทําการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

5. การลาพักผ่อน 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ ๑๐ วันทําการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม กับปีต่อ ๆ 
ไปได้ไม่เกิน ๒๐ วันทําการ แต่สําหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มี สิทธิลา
พักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
 
6.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

สําหรับผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท 
หรือยังไมเ่คยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ 
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบกําหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 
ภายใน ๗ วัน  ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่าย 
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก 
จ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 

 
๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับแต่วันไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ 
ราชการ หากผู้อนญุาตเห็นสมควรให้ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี ในประเทศผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงิน วิทย
ฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 

 
 
 
 
 



๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ํา

กว่า อัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของ
ทาง ราชการที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน 
วิทยฐานะระหว่างลา 

 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ)  

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี กรณจีําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ 
ป ีแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน ส่วน
ของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 

 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
สําหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทํา
การตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือทีจ่ําเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม ระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณา
อนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท การลาที่
กําหนดขึ้นใหม่ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

หนา้ ๕ 
เล่ม  ๑๓๗  ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง     ราชกิจจานุเบกษา             ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรยีน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและ นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียนใน
ระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และ นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” 

ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓    ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และ

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 8 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๕ 
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สําหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ ๕ (๑) 
(๒) ผู้อํานวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีอํานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี สําหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ ๕ (๑) 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย สําหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร ตามข้อ ๕ (๓) 

สําหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้มอํีานาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  ๕  (๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มี
อํานาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  ๕  (๒)  และ ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ 
๕ (๓)” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ ของข้อ ๙ แห่งระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ให้สถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนรายงาน การ
พิจารณาอนุญาตตามข้อ ๘ วรรคท้าย ต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ก่อนวันเดินทางไม่น้อย
กว่า ๓ วันทําการ ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 



 

หน้า ๖ 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา        ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเห็นว่า  การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๘ วรรค

ท้าย อาจมีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือการจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียน  
หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ หรืออนามัย หรือมีเหตุ
อ่ืนอันอาจเป็นภยันตรายต่อนักเรียน ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน มีอํานาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๘ วรรคท้าย ได้ตามท่ีเห็นสมควร” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“สําหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน นอกจากการ
รายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่พาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ ๕ (๒) และการพาไปนอก
ราชอาณาจักรตามข้อ ๕ (๓) ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับ ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชนทราบ ภายใน ๑๕ วันหลังจากการพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว” 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  
   ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
1.ประเภทการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) การพําไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
3) การพําไปนอกราชอาณาจักร 

 
2.มาตรการในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
1) จัดท าโครงการ สถานศึกษาต้องจัดทําโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจําวัน การมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้ง
แนบรายชื่อครู นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดทําแผนที่สังเขปแสดง เส้นทางการ
เดินทาง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพ่ือการตรวจสอบ และติดตาม
ผลการดําเนินงาน 
2) การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

2.1) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต 
2.2) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย หรือผู้มีอํานาจเหนือสถานศึกษา ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต 
2.3) กรณีพําไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาและ 

อนุญาต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญาตฯ พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ 
เลขาธิการ สพฐ. พิจารณา และอนุญาตก่อนการเดินทาง 10 วัน 
 
3. การอนุญาตจากต้นสังกัด ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อม เอกสารที่ 
เกี่ยวข้องมายังเขตพ้ืนที่ ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา
และอนุญาตให้พํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผล 
ความจําเป็นเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีเอกสารประกอบกํารออนุญาต ดังนี้ 

3.1) หนังสือขออนุญาต โดยทําตามแบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอก 
สถานศึกษา 

3.2) โครงการที่จะพํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
3.3) กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจําวัน 
3.4) แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป รายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป 
3.5) รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผู้ควบคุม 
3.6) สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
3.7) ใบตรวจสภาพรถยนต์ 

 
 



 

 
4. การขออนุญาตผู้ปกครอง ให้สถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแบบใบตอบรับ โดยระบุชื่อ- 
สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและ ของครูผู้ควบคุม โดยความสมัครใจ (ตาม
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง) 
 
5. การก าหนดผู้รับผิดชอบ ให้สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และ กําหนด 
ผู้รับผิดชอบงานเป็นส่วน ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ เพ่ือประชําสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที (กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน) 
 
6. การใช้รถน าขบวน 

6.1) การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ํากว่า 40 ที่นั่ง จํานวน 3 คัน 
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถนําขบวน 

6.2) จัดให้มีป้ายข้อความท่ีระบุโครงการ กิจกรรมและสถานศึกษาแสดง ให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้างรถ และมี
หมายเลขกํากับติดท่ีด้านหน้าและด้านหลังใน ตําแหน่งที่เห็นชัดเจน 

6.3) พนักงานขับรถให้ขับรถตามลําดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กําหนดใน แผนการเดินทาง ทั้งนี้การ ใช้
ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 
7. การท าประกันภัย ให้สถานศึกษาจัดทําประกันอุบัติภัยในการพํานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 
8. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 

8.1) สถานศึกษาจัดทําสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุ ความรับผิดชอบและความ 
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์) 

8.2) ผู้ประกอบการต้องจัดหํารถโดยสารที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
8.3) ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลํากรที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความ เรียบร้อยของสภาพรถโดยสาร ให้

พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
8.4) ให้ผู้ประกอบการจัดพนักงานขับรถท่ีมีใบอนุญาตขับรถท่ีถูกต้องมีความรู้ มีความชํานาญ เส้นทาง มี

ความสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรํา 
8.5) หากเป็นยานพาหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-4 โดยอนุโลม  

 
 
 
 
 
 
 



 

9.การจัดท าแผนที่การเดินทาง 
9.1) สถานศึกษาดําเนินการสํารวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไป นอกสถานศึกษา 
9.2) สถานศึกษาจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ 
9.3) ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับ ผู้ประกอบการ 
9.4) สถานศึกษาจดัทําแผนสํารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเป็น 

 
10. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 

10.1) สถานศึกษาจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 
พํานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

10.2) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจํารถหรือ ยานพาหนะ และดูแลนักเรียนที่ มีโรค
ประจําตัวเป็นพิเศษ 

10.3) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสารและหมายเลข โทรศัพท์ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือการประสานงานทุกระยะ 

10.4) ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรํา สิ่งเสพติด ของมึนเมาและเล่นการพนันทุกชนิด 
 
11. การรายงานผล 

11.1) กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไป แล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรอีกครั้งหนึ่ง 

11.2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จัดทํารายงานเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้บริหาร สถานศึกษา
เมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานที่ อนุญาตทราบ 
 
12. ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะท่ัวไป 

12.1) คํานึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก 
12.2) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่ เดินทางไปทัศนศึกษา 
12.3) คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษา 1 : 25 หรือ 1 : 30 ใน

การดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้ํามีนักเรียน นักศึกษาเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย 
12.4) สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง 
12.5) การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติการ จ่ายเงิน

ที่ผ่านมาด้วย) 
12.6) รถที่ใช้ในการเดินทาง ถ้าจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนมากให้ใช้รถบัสคัน 

ใหญ ่จํานวนน้อยให้ใช้รถตู้ เก็บสําเนาบัตรประชําชน/ใบขับขี่ของพนักงานขับไว้เป็นหลักฐาน พิจารณา พนักงาน
ขับรถจากประสบการณ์และความชํานาญในเส้นทาง มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคา ในการ
เดินทาง มีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และกําหนดเงื่อนไขตา่ง ๆ ให้ชัดเจน 
 
 
 



 

12.7) ควรขอความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุน 
12.8) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝน หรือเทศกาลสําคัญ และการเดินทางช่วงกลางคืน เพราะ 

อาจทําให้ประสบเหตุได้ง่าย และมีจราจรติดขัด 
12.9) ควรกําหนดแผนการทัศนศึกษาประจําปี/ภาคการศึกษา 
12.10) ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสําระ ต่าง ๆ 

 
ข้อมูลอ้างอิง 
ประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพัก 
แรกของลูกเสือ เนตรนํารี และยุวกําชาด พ.ศ.2551 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 

https://educationrb.files.wordpress.com/2015/07/e0b8a1e0b8b2e0b895e0b8a3e0b881e0b8b2e0b8a3e0b983e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89ee0b8b2e0b899e0b8b1e0b881e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899.pdf
https://educationrb.files.wordpress.com/2015/07/e0b8a1e0b8b2e0b895e0b8a3e0b881e0b8b2e0b8a3e0b983e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89ee0b8b2e0b899e0b8b1e0b881e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899.pdf
http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992548%5b1%5d.pdf
http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992548%5b1%5d.pdf


 

 

สูตรการค านวณอัตราก าลงั ข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 
   แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาทีม่ีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัด  การเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 
 

- นักเรียน 1 – 20 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  1  คน 
- นักเรียน 21 – 40 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  2  คน 
- นักเรียน 41 – 60 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  3  คน 
- นักเรียน 61 – 80 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  4  คน 
- นักเรียน 81 – 100 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  5  คน 
- นักเรียน 101 – 120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้  6  คน 

 
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1 – ป.6 
 
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน     = 1 : 25 
     จํานวนนักเรียน : ห้อง     = 30 : 1 
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน     = 1 : 25 
  จํานวนนักเรียน : ห้อง     = 40 : 1 
จํานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จํานวนครูสอนอนุบาล + จํานวนครูสอนประถม 

ครูสอน รวม =  
[(ห้องอนุบาล × นร. ∶ ห้อง) + นักเรียนอนุบาล]

ครู ∶ นักเรียน
+

(ห้องประถม × นร. ∶ ห้อง) + นักเรียนประถม]

ครู ∶ นักเรียน
 

 

ครูสอน รวม  =  
(ห้องอนุบาล × 30 + นร. อนุบาล

50
+

(ห้องประถม × 40 + นร. ประถม)

50
 

 
จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
- นักเรียน 121 359 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 360 – 719 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 720 – 1,079 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตําแหน่ง 
เง่ือนไข – การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละช้ันหากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้
เพิ่ม 1 ห้อง 
         - การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณติศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
 
 



 

  

 แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1–ม.3/ม.6 หรือป.1–ม.3/ม.6 
 
- นักเรียน 1 -20 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 1 คน 
- นักเรียน 21 – 40 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 2 คน 
- นักเรียน 41 – 60 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 3 คน 
- นักเรียน 61 – 80 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 4 คน 
- นักเรียน 81 – 100 คน  มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 5 คน 
- นักเรียน 101 – 120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 6 คน 
 
 
แบบ 4 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือป.1-ม.3/ม.6 
 
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน     = 1 : 25 
 จํานวนนักเรียน : ห้อง     = 30 : 1 
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน     = 1 : 25 
 จํานวนนักเรียน : ห้อง     = 40 : 1 
อัตราส่วน (มัธยม)  ครู : ห้อง     = 1 : 20 
 จํานวนนักเรียน : ห้อง     = 40 : 1 
จํานวนครูปฏิบัติการสอน รวม = จํานวนครูสอนอนุบาล + จํานวนครูสอนประถม + จํานวนครูสอนมัธยม 
 

ครูสอน รวม =  
(ห้องอนุบาล × 30 + นร. อนุบาล)

50
+

(ห้องประถม × 40 + นร. ประถม)

50
+ (ห้องมัธยม × 2) 

 
จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
- นักเรียน 121 359 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 360 – 719 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 720 – 1,079 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตําแหน่ง 
เง่ือนไข – การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละช้ันหากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้
เพิ่ม 1 ห้อง 
         - การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณติศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

 
 



 

แบบ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ปกติ) 
 
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรยีน  = 1 : 20 
  จํานวนนักเรียน : ห้อง  = 40 : 1 
 

จํานวนครูปฏิบัติการสอน  =  
จํานวนห้องเรียน × (จํานวนนักเรียน ∶ ห้อง)

จํานวนครู ∶ นักเรียน
 

 
ครูสอนรวม = จํานวนห้องเรียน × 2 
 
 
จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
- นักเรียน 121 359 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 360 – 719 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 1 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 720 – 1,079 คน  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตําแหน่ง 
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป  มีผู้บรหิารได้ 1 ตําแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตําแหน่ง 
เง่ือนไข – การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน) แต่ละช้ันหากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้
เพิ่ม 1 ห้อง 
         - การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณติศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

 
 


