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จะตองใชแผนซีดี  “การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบ
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 หวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือการวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเลมนี้  มีการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาตอไป 
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การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.  ความสาํคัญ 
 การวางแผนกําลังคน คือ กระบวนการคาดการณความตองการกําลังคนในองคการ

ลวงหนา  วาตองการอัตรากําลังประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  และตองการเมื่อใด 

(พะยอม  วงศสารศรี.  2538 : 50)  นอกจากนี้  การวางแผนกําลังคน ยังรวมไปถึง การเปรียบเทียบ

กําลังคนที่มีอยูในปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา  มีจํานวนและประเภทบุคคลตรงตามความ

ตองการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจําเปนของงาน  และตองพรอมใชงานทันทีเมื่อ 

หนวยงานตองการ ดังนั้นการวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปนกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากําลังคนใหเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลา 

ที่เหมาะสม  ตามความตองการของหนวยงานการศึกษา  ในตําแหนงที่เหมาะสมตรงกับความรู

ความสามารถที่ใชในการจัดการเรียนการสอน   

 การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน

ใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาแลว  ยังตองวางแผนกําลังคนเพื่อใชกําลังคนใหได

ประโยชนสูงสุดดวย  กลาวคือ  จะตองมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่มการวางแผน

กําลังคนตั้งแตระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปจจุบันพบวา ขาราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียน

มีสภาพอัตรากําลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากําลังไมไดสะทอนภาพดังกลาว  และ

หากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ขาราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบวา  บาง

สาขาวิชาขาดแคลนครูเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูจึงควร 

แกปญหาในเรื่องจํานวนและคุณภาพของขาราชการครูในสถานศึกษา 
 
2.  ปญหาในการวางแผนกําลังคน 
 การวางแผนกําลังคนของหนวยงานในหลายหนวยงาน  มักพบปญหาในการวางแผนอัตรากําลังคน 

ดังนี้  

 1. การขาดความรูทางหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน 

 2. การขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนตองใชในการวางแผนกําลังคน 

 3. นโยบาย  เปาหมาย  หรือวัตถุประสงคของหนวยงานไมชัดเจน  หรือไมตอเนื่อง 

 4. มีการนําผลประโยชนสวนตัวมาใชในการวางแผนกําลังคน 

 5. ขาดแคลนปจจัยสําคัญที่ใชในการบริหาร  เชน  เงิน  วัสดุ 

 6. นักบริหารไมใหความสําคัญกับการวางแผนกําลังคน 
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 ซึ่งในการวางแผนกําลังคนจะตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลา  เพราะเปนสาเหตุของการ

ดําเนินการวางแผนไมประสบผลสําเร็จ 

 
3.  วัตถุประสงค 
 การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. สรางตนแบบการวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานําตนแบบการวางแผนกําลังคน 

ไปใช 
 
4.  แนวคิดในการวางแผนกําลังคนสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การคาดการณกําลังคนในองคกรนัน้  มีหลักคิดคํานวณมาจากสมการพื้นฐานทีน่ยิมใช

เปนแนวทางในการวางแผนกําลังคนทัง้ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี ้ (พะยอม  วงศสาร

ศรี, 2538 : 62) 

  
          จํานวนกําลังที่ตองการเพิ่มขึ้น  =  จํานวนกําลังคนทีต่องการทั้งหมด - จํานวนกาํลังคนที่มีอยูจรงิ 

 

 โดยที่จาํนวนกาํลังคนที่ตองการทัง้หมด  คิดคํานวณไดจากสมการ 

 

 จํานวนกําลังคนที่ตองการทั้งหมด  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
ปริมาณงานทั้งหมดในหนึ่งหนวยเวลา 

ปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทําไดในหนึ่งหนวยเวลา 
 
 

 กระบวนการวางแผนกําลังคน  มีองคประกอบสําคัญ  3  ดาน คือ (ธงชัย  สันติวงษ, 

2546 : 135) 

 1. กําลังบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน (manpower  inventory) โดยหนวยงานตองมีขอมูล

กําลังคนในปจจุบันทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. การคาดการณกําลังบุคคลในอนาคต (manpower  forecast) หนวยงานตองมีการ

คาดการณและระบุไวใหพรอมวา  ในอนาคตตองการบุคคลจํานวนเทาใด  ประเภทใดบาง
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ตลอดจนระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติตาง ๆ เชน  ความชํานาญงาน  พื้นฐานการศึกษา และ

ประสบการณ 

 3. แผนกําลังคน (manpower  plans) เปนแผนเฉพาะที่ใชแนนอนสําหรับนํามาใช

ปฏิบัติเพื่อเสริมสวนที่ขาดระหวางขอแตกตางที่เกิดขึ้นจากกําลังคนที่คาดการณและกําลังคนที่มีอยู 

 จากหลักคิดคํานวณสมการพื้นฐานและกระบวนการวางแผนกําลังคน  สามารถนํามา 

กําหนดแนวทางวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดดังนี้ 
 4.1 การกาํหนดปริมาณงานในสถานศึกษา 
 การกําหนดปริมาณงานในสถานศกึษาเปนการกาํหนดโดยแบงงานออกเปน 3 ดานคือ 
  1) ปริมาณงานดานการบริหารสถานศกึษา 
   ปริมาณงานดานการบริหารสถานศึกษา หมายถึงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน

ของดานการบริหารในสถานศึกษาในหนึ่งสัปดาหของผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ 

สถานศึกษา  
  2) ปริมาณงานดานการสอน 
   ปริมาณงานดานการสอน   เปนปริมาณงานที่สามารถรวบรวมไดจาก 

ขอมูลจํานวนนักเรียนในปจจุบัน (ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกป) สถิติการรับนักเรียนของ

สถานศึกษา จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอนในหนึ่งสัปดาหของขาราชการครูและครูอัตราจาง 

   ขอมูลจํานวนนักเรียนในปจจุบัน หมายถึงขอมูลจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู

ในปจจุบัน (ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกป)  โดยนับจํานวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นและ 

ในระดับช้ันใหแยกจัดเปนหองเรียน เชน มีจํานวนนักเรียนในระดับช้ัน ม.1 จํานวน  3 หอง นักเรียน

ห อ ง  ม .1/1จํ านวน  40 คน   นั ก เ รี ยนห อ ง   ม .1/2   จํ านวน   39 คน   นั ก เ รี ยนห อ ง  ม .1/3 

จํานวน  42 คน เปนตน  

   สถิติการรับนักเรียนของสถานศึกษา  หมายถึงขอมูลการสมัครและการรับ

นักเรียนยอนหลัง 3 ปการศึกษา   

   จํานวนชั่วโมงสอนของครู  หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานสอน 

(Teaching Load) ในหนึ่งสัปดาห ของขาราชการครูและครูอัตราจาง 
  3) ปริมาณงานอื่น 
   ปริมาณงานอื่น  หมายถึง  ปริมาณงานอื่น  ๆ ที่นอกเหนือจากงานดาน 

การบริหารสถานศึกษาและปริมาณงานดานการสอน  ซึ่งไดแก จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุน
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การสอนในหนึ่งสัปดาหของขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและอัตราจางที่มีชั่วโมง

ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 

   จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนของครู  หมายถึง จํานวน 

ชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห ของบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจางที่

ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 
 

 4.2 การกําหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทําไดในหนึ่งหนวยเวลา 
 การกําหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคนทําไดในหนึ่งหนวยเวลา  หมายถึง การกําหนด

ปริมาณงานประเภทตาง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งไดแก งานบริหารสถานศึกษา  งานสอนในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู  และงานสนับสนุนการสอน  ซึ่งในการกําหนดปริมาณงานที่คนหนึ่งคน

สามารถปฏิบัติไดในหนึ่งหนวยเวลาของการวางแผนกําลังคนในสถานศึกษานี้  เปนการกําหนด

จากเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
  1) เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   จํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

กําหนดจากเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สํานักงาน ก.ค. โดยเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งปจจุบันเปนดังนี้ 

   1.1) เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูสายงานการสอนใน

สถานศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

    กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มนีกัเรียน  120  คนลงมา 
 

รายการ 
นักเรียน 

20 คนลงมา 

นักเรียน 

21-40 คน 

นักเรียน 

41-60 คน 

นักเรียน 

61-80 คน 

นักเรียน 

81-100 คน 

นักเรียน 

101-120 คน 

 

 ผูสอน 1 2 3 4 5 6  
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    กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มนีกัเรียน  121  คนขึ้นไป 

จํานวนครูสายงานการสอน 
กอนประถมศึกษา 

จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง         นักเรียนทั้งหมด 

                        นักเรยีน  :  ครู                          นักเรียน  :  ครู 

2 

 นักเรียน :  หอง   =  30 : 1 

 นักเรียน :  ครู   =  25 : 1 

+ 

ประถมศึกษา จํานวนหองเรียน x นักเรียน : หอง         นักเรียนทั้งหมด 

                        นักเรยีน  :  ครู                          นักเรียน  :  ครู 

2 

 นักเรียน :  หอง   =  40 : 1 

 นักเรียน :  ครู   =  25 : 1 

+ 

มัธยมศึกษา X  =  
b

na
 

 X =  จํานวนครู 

 n =  จํานวนหองเรียน 

 a =  จํานวนนกัเรียน  :  หอง  =  40  :  1 

 b =  จํานวนนกัเรียน  :  ครู    =   20  :  1 
 

  เงื่อนไข 
  – การคิดจํานวนหองเรียนแตละชั้นหากมีเศษตั้งแต 10  คนขึ้นไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง 

  – การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลกัคณิตศาสตร 

   1.2) เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังขาราชการครูสายงานการบริหารในสถานศึกษา

ในระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

    กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มนีกัเรียนต่ํากวา  360  คน  มีผูบริหาร  1  คน 

    กรณีที ่ 2   โรงเรียนที่มนีักเรียน  360  คน ข้ึนไป 

จํานวนนักเรียน (คน) ผูบริหาร (คน) ผูชวยผูบริหาร (คน) 

360 – 719 

720 – 1079 

1080 – 1679 

1680 ข้ึนไป 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 
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   1.3) เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังบุคลากรสนับสนุนการสอน ประมาณรอยละ 10 

ของจํานวนขาราชการครูสายงานการสอน  โดยพิจารณาตามความจําเปน ดังนี้ 

 (1) โภชนาการ (2) อนามยัโรงเรียน 

 (3) บรรณารักษ (4) การเงนิ 

 (5) ธุรการ (6) บันทกึขอมูล 

 (7) โสตทัศนศึกษา (8) คอมพิวเตอร 

 (9) ทะเบียนวัดผล (10) พัสดุ 

 (11) แนะแนว 
 
  2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544   
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของ

ประเทศที่มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคนไทยให เปนมนุษยที่สมบูรณ   เปนคนดี   มีปญญา 

มีความสุข  และมีความเปนไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 7)  โดยไดกําหนดเนื้อหาความรู

ออกเปนกลุมสาระการเรียนรู  8 กลุม คือ   

   (1) ภาษาไทย   

   (2) คณิตศาสตร   

   (3) วิทยาศาสตร 

   (4) สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

   (5) สุขศึกษาและพลศึกษา   

   (6) ศิลปะ   

   (7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

   (8) ภาษาตางประเทศ   

  และไดแบงเวลาเรียนออกเปนชวงชัน้ดังนี ้

   (1) ชวงชัน้ที ่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 1–3   

    เ รียนปละประมาณ  800–1,000  ชั่วโมง   โดยเรียนวันละประมาณ 

4–5 ชั่วโมง  และควรใชเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตร รอยละ 50 ของเวลาเรียน 

ทั้งหมด สวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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   (2) ชวงชัน้ที ่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4–6   

    เรียนปละประมาณ  800–1,000  ชั่วโมง  โดยเรียนวนัละประมาณ 

4–5 ชั่วโมง  และใชเวลาเรยีนในกลุมภาษาไทย และคณติศาสตร รอยละ 40 ของเวลาเรยีนทัง้หมด

โดยใหเวลากบักลุมวทิยาศาสตรมากขึ้น 

   (3) ชวงชัน้ที ่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1–3   

    เรียนปละประมาณ  1,000–1,200  ชั่วโมง  โดยเรียนวันละประมาณ 

5–6 ชั่วโมง  และใชเวลาเรียนทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ตาม 

กลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร ยังคงใหความสําคัญกวากลุมอ่ืน ซึ่งควรจัดเวลา

เรียนใหมากกวากลุมอ่ืน ๆ 

   (4) ชวงชัน้ที ่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4–6   

    เรียนปละไมนอยกวา 1,200  ชั่วโมง  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาคโดยคดิ

น้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต  ใชเกณฑ  40  ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต 

และมีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง  การจัดเวลาเรียนและสาระการเรียนรูในชวงชั้นนี้เปน

การเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา  จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

และจัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม” หรือบางรายวิชาที่นาสนใจหรือมีความยากในระดับสูง 
 
5.  การนําไปใชประโยชน 
 การวางแผนกาํลังคนสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเปน

ประโยชนทีน่ําไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลไดดังนี้ 

 1. สามารถนําไปใชวางแผนกําหนดจํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม  สอดคลองรับปริมาณงานที่แทจริง 

 2. นําไปใชในการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ 

ผูยายไดยายไปยังสถานศึกษาที่ตองการและสถานศึกษาก็ไดขาราชการครูที่ตรงกับกลุมสาระที่

ตองการเชนกัน 

 3. นําไปใชในการวางแผนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาจะทราบถึงความตองการพัฒนาขาราชการครูในดานใดเพื่อทําให

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 4. ฝายผลิตขาราชการครูสามารถนําไปวางแผนการผลิตขาราชการครูใหสอดคลองกับ

ความตองการใชอัตรากําลังคนของสถานศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการวางแผนกําลังคน 
ในสถานศึกษา 
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6.  ขั้นตอนในการวางแผนกําลังคนสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ไดจัดทําขึ้นโดยใชโปรแกรม Microsoft  Excel และไดแบงในการวางแผนกําลังคนเปน 2 ระดับ 

คือ  การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ระดับสถานศึกษาและการวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 6.1 การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาระดับสถานศึกษา 
  การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาระดับสถานศึกษา  ไดสรางแบบรวบรวมขอมูล  จํานวน  6  แบบและแบบวิเคราะห

ผลการวางแผนกําลังคน  จํานวน  7  แบบ  โดยจัดทําเปนโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปในการรายงาน

การวางแผนกําลังคน เพื่อใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสะดวกในการ

วางแผนกําลังคน  จึงขอทําความเขาใจกับแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน 

จํานวน 13  แบบ  ดังนี้ 
  1) แบบ ก.ค.ศ.1 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลแผนกําลังคนในสถานศึกษา ประกอบไปดวย 

ชื่อสถานศึกษา  ที่อยู  จํานวนหองเรียน  จํานวนนักเรียน  หองเรียน  ขาราชการและบุคลากร 

ทางการศึกษาในปจจุบัน  ตลอดจนจํานวนนักเรียนที่สถานศึกษาคาดวาจะสามารถรับได 

ลวงหนา 3 ปการศึกษา  

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 12) 
  2) แบบ ก.ค.ศ.2 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลแผนการเปดหองเรียนในชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 

ตั้งแตในปการศึกษาปจจุบันและ  ลวงหนา 3 ปการศึกษา โดยจําแนกเปนกลุมวิชาตาง  ๆ 

ที่สถานศึกษาเปดสอนตามสาระการเรียนรูที่เนน  เชน กลุมวิทย–คณิต  กลุมศิลป–คํานวณ เปนตน 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 13) 
  3) แบบ ก.ค.ศ.3 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลจํานวนผูสมัครเขาเรียนและการรับเขาเรียนของ

สถานศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน  และยอนหลัง 3 ปการศึกษา ในระดับช้ัน  กอนประถม ป.1  ม.1 และ 

ม.4  เพื่อนําไปใชประกอบการวางแผนกําหนดการรับนักเรียน  ในแบบ ก.ค.ศ. 1 และ  แบบ ก.ค.ศ. 2  

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 14) 
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  4) แบบ ก.ค.ศ.4 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ทุกตําแหนงรวมทั้งครูอัตราจาง  โดยมีขอมูลที่ประกอบไปดวย  ชื่อ–สกุล  เลขบัตรประชาชน   

ตําแหนง  เลขที่ตําแหนง  วิทยฐานะ  เงินเดือน  วันเดือนปเกิด  วันเดือนปที่เขารับราชการ  คุณวุฒิ 

สถานภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จํานวนชั่วโมงสอนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่

ไดรับมอบหมายใหสอนใน 1 ปการศึกษา(คาบ/สัปดาห)  และจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุน

การสอนที่ไดรับมอบหมายใน 1 ปการศึกษา (ชั่วโมง/สัปดาห)  

   ในแบบ  ก.ค.ศ.4 นี้ ไดกําหนดจํานวนแถวที่ใชบันทึกขอมูลไว 451 แถว 

ซึ่งหากจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีนอยกวา 451 คน  ก็ใหบันทึกเทาที่มี 

โดยไมตองลบแถวที่เหลือเพราะจะสงผลตอการประมวลผลในแบบวิเคราะหผลการวางแผน

กําลังคน 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 15) 
  5) แบบ ก.ค.ศ.5(ชวงชั้น 1-3)  
   เปนแบบกําหนดชั่วโมงสอนตอสัปดาหใน 1 ปการศึกษา ตามโครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544  ในชวงชั้นที่  1–3 (ชั้น  ป .1 – ม .3) 

โดยจําแนกออกเปนระดับช้ันกับกลุมสาระการเรียนรู 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 16) 
  6) แบบ ก.ค.ศ.6(ชวงชั้น 4) 
   เปนแบบกําหนดชั่วโมงสอนตอสัปดาห ใน 1 ปการศึกษา ตามโครงสราง

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ในชวงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4 – ม.6) โดยจําแนก

ออกเปนกลุมวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูในแตละระดับการศึกษา 

   สําหรับแบบ   ก .ค .ศ .6(ชวงชั้น  4) นี้   หามแกไขรายการกลุมวิชา   

(เชน แกไข วิทย–คณิต กับศิลป–คํานวณ ใหสลับที่กัน)  เพราะจะทําใหการสงคาประมวลผลใน

แบบวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคนอื่น ๆ ผิดไป 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 16) 

  ตั้งแตแบบ ก.ค.ศ.7  เปนตนไป  จะไมสามารถเขาไปแกไขตัวเลขและขอความใดๆ

ได เพราะไดจัดทําการปองการการแกไขไว   
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  7) แบบ ก.ค.ศ.7 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 5 และ แบบ ก.ค.ศ. 6 มาประมวลผล

เปนจํานวนชั่วโมงสอน  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูในแตละปการศึกษาและชวงชั้น 

ที่สถานศึกษาเปดสอน     

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 17) 
  8) แบบ ก.ค.ศ.8 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 4 มาประมวลผลเปนจํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติงานตอสัปดาหของบุคลากรทางการศึกษา   จําแนกตามงานสนับสนุนการสอนใน 

สถานศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 18) 
  9) แบบ ก.ค.ศ.9 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ  ก.ค.ศ. 1 มาประมวลผลแลวแสดงเปน 

รายงานการวางแผนกําลังคนในดานปริมาณของสถานศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 19) 
  10) แบบ ก.ค.ศ.10 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 7 แบบ ก.ค.ศ. 8  และ แบบ ก.ค.ศ. 9 

มาประมวลผลแลวแสดงเปนรายงานผลการวางแผนกําลังในดานคุณภาพของสถานศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 20) 
  11) แบบ ก.ค.ศ.11 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 9 มาจัดทําข้ึนเพื่อใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา Copy แลวนําไปวางไวในแบบ ก.ค.ศ.11A ของไฟลขอมูลการวางแผนกําลังคน 

ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 21) 
  12) แบบ ก.ค.ศ.12 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 10 มาจัดทําขึ้นเพื่อใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา Copy แลวนําไปวางไวใน แบบ ก.ค.ศ.12A ของไฟลขอมูลการวางแผน

กําลังคนในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 22) 
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  13) แบบ ก.ค.ศ.13 
   เปนแบบที่นําขอมูลจากแบบ ก.ค.ศ. 10 มาจัดทําขึ้นเพื่อใหสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา Copy แลวนําไปวางไวในแบบ ก.ค.ศ.13A ของไฟลขอมูลการวางแผนกําลังคน 

ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 23) 

 
 6.2 การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  การวางแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไดสรางแบบที่ใชสําหรับรวบรวมขอมูล  จํานวน  3  แบบดวยกัน 

ดังนี้ 
  1)  แบบ  ก.ค.ศ.11A 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลการวางแผนกําลังคนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบไปดวย ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา (ซึ่งสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

กําหนดขึ้นตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดไวใหในภาคผนวกเพื่อใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันทั้งประเทศ)  ที่ตั้งสถานศึกษา  และขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน จํานวนอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละปการศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 24) 
  2)  แบบ  ก.ค.ศ.12A 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลการวางแผนกําลังคนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบไปดวย ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ที่ตั้ งสถานศึกษา 

และจํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละปการศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 25) 
  3)  แบบ  ก.ค.ศ.13A 
   เปนแบบรวบรวมขอมูลการวางแผนกําลังคนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบไปดวย ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ที่ตั้ งสถานศึกษา 

และจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาในแตละปการศึกษา 

(ดูตัวอยางในแบบรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการวางแผนกําลังคน  หนา 26) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
แบบรวบรวมข้อมูลและ 

วิเคราะห์ผลการวางแผนก าลังคน
ส าหรับสถานศึกษา 
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ตัวอย่าง 
แบบรวบรวมข้อมูลและ 

วิเคราะห์ผลการวางแผนก าลังคน
ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
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การก าหนดรหสัสถานศึกษา 

 ในการก าหนดรหสัสถานศกึษา  เร่ิมจากการก าหนดรหสัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
ก าหนดล าดบัท่ีของสถานศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  แล้วน าเลขรหสัและล าดบัท่ีมา
เรียงตอ่กนั 
 1. รหัสส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  ให้ก าหนดดงันี ้
รหัส สพท. รหัส สพท. รหัส สพท. 

001 กระบี ่ 025 ชยันาท 049 นครพนม 2 

002 กทม.1 026 ชยัภมูิ 1 050 นครราชสมีา 1 

003 กทม.2 027 ชยัภมูิ 2 051 นครราชสมีา 2 

004 กทม.3 028 ชยัภมูิ 3 052 นครราชสมีา 3 

005 กาญจนบรีุ 1 029 ชมุพร 1 053 นครราชสมีา 4 

006 กาญจนบรีุ 2 030 ชมุพร 2 054 นครราชสมีา 5 

007 กาญจนบรีุ 3 031 เชียงราย 1 055 นครราชสมีา 6 

008 กาฬสนิธุ์ 1 032 เชียงราย 2 056 นครราชสมีา 7 

009 กาฬสนิธุ์ 2 033 เชียงราย 3 057 นครศรีธรรมราช 1 

010 กาฬสนิธุ์ 3 034 เชียงราย 4 058 นครศรีธรรมราช 2 

011 ก าแพงเพชร 1 035 เชียงใหม ่1 059 นครศรีธรรมราช 3 

012 ก าแพงเพชร 2 036 เชียงใหม ่2 060 นครศรีธรรมราช 4 

013 ขอนแก่น 1 037 เชียงใหม ่3 061 นครสวรรค์ 1 

014 ขอนแก่น 2 038 เชียงใหม ่4 062 นครสวรรค์ 2 

015 ขอนแก่น 3 039 เชียงใหม ่5 063 นครสวรรค์ 3 

016 ขอนแก่น 4 040 ตรัง 1 064 นนทบรีุ 1 

017 ขอนแก่น 5 041 ตรัง 2 065 นนทบรีุ 2 

018 จนัทบรีุ 1 042 ตราด 066 นราธิวาส 1 

019 จนัทบรีุ 2 043 ตาก 1 067 นราธิวาส 2 

020 ฉะเชิงเทรา 1 044 ตาก 2 068 นา่น 1 

021 ฉะเชิงเทรา 2 045 นครนายก 069 นา่น 2 

022 ชลบรีุ 1 046 นครปฐม 1 070 บรีุรัมย์ 1 

023 ชลบรีุ 2 047 นครปฐม 2 071 บรีุรัมย์ 2 

024 ชลบรีุ 3 048 นครพนม 1 072 บรีุรัมย์ 3 
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รหัส สพท. รหัส สพท. รหัส สพท. 

073 บรีุรัมย์ 4 102 มกุดาหาร 131 สกลนคร 2 

074 ปทมุธานี 1 103 แมฮ่่องสอน 1 132 สกลนคร 3 

075 ปทมุธานี 2 104 แมฮ่่องสอน 2 133 สงขลา 1 

076 ประจวบคีรีขนัธ์ 1 105 ยโสธร 1  134 สงขลา 2 

077 ประจวบคีรีขนัธ์ 2 106 ยโสธร 2 135 สงขลา 3 

078 ปราจีนบรีุ 107 ยะลา 1 136 สตลู 

079 ปัตตานี 1 108 ยะลา 2 137 สมทุรปราการ 1 

080 ปัตตานี 2 109 ร้อยเอ็ด 1 138 สมทุรปราการ 2 

081 พระนครศรีอยธุยา 1 110 ร้อยเอ็ด 2 139 สมทุรสงคราม 

082 พระนครศรีอยธุยา 2 111 ร้อยเอ็ด 3 140 สมทุรสาคร 

083 พะเยา 1 112 ระนอง 141 สระแก้ว 1 

084 พะเยา 2 113 ระยอง 1 142 สระแก้ว 2 

085 พงังา 114 ระยอง 2 143 สระบรีุ 1 

086 พทัลงุ 115 ราชบรีุ 1 144 สระบรีุ 2 

087 พิจิตร 1 116 ราชบรีุ 2 145 สงิห์บรีุ 

088 พิจิตร 2 117 ลพบรีุ 1 146 สโุขทยั 1 

089 พิษณโุลก 1 118 ลพบรีุ 2 147 สโุขทยั 2 

090 พิษณโุลก 2 119 ล าปาง 1 148 สพุรรณบรีุ 1 

091 พิษณโุลก 3 120 ล าปาง 2 149 สพุรรณบรีุ 2 

092 เพชรบรีุ 1 121 ล าปาง 3 150 สพุรรณบรีุ 3 

093 เพชรบรีุ 2 122 ล าพนู 1 151 สรุาษฎร์ธานี 1 

094 เพชรบรูณ์ 1 123 ล าพนู 2 152 สรุาษฎร์ธานี 2 

095 เพชรบรูณ์ 2 124 เลย 1 153 สรุาษฎร์ธานี 3 

096 เพชรบรูณ์ 3 125 เลย 2 154 สริุนทร์ 1 

097 แพร่ 1 126 ศรีสะเกษ 1 155 สริุนทร์ 2 

098 แพร่ 2 127 ศรีสะเกษ 2 156 สริุนทร์ 3 

099 ภเูก็ต 128 ศรีสะเกษ 3 157 หนองคาย 1 

100 มหาสารคาม 1 129 ศรีสะเกษ 4 158 หนองคาย 2 

101 มหาสารคาม 2 130 สกลนคร 1 159 หนองคาย 3 
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รหัส สพท. รหัส สพท. รหัส สพท. 

160 หนองบวัล าภ ู1 166 อดุรธานี 3 172 อบุลราชธานี 2 

161 หนองบวัล าภ ู2 167 อดุรธานี 4 173 อบุลราชธานี 3 

162 อา่งทอง 168 อตุรดิตถ์ 1 174 อบุลราชธานี 4 

163 อ านาจเจริญ 169 อตุรดิตถ์ 2 175 อบุลราชธานี 5 

164 อดุรธานี 1 170 อทุยัธาน ี   

165 อดุรธานี 2 171 อบุลราชธานี 1   

 
 2. ล าดับที่สถานศึกษา  ก าหนดโดยการน ารายช่ือสถานศกึษามาเรียงกนัแล้ว
ก าหนดเป็นล าดบัท่ีเร่ิมต้นเป็น  “0001“  ไปจนกวา่จะหมดรายช่ือสถานศกึษา  ดงัตวัอยา่ง 
 

ล าดบัท่ี ช่ือสถานศกึษา 

0001 อ ามาตย์พานิชนกุลู 

0002 หนองทะเลวิทยา 

0003 เมืองกระบี ่

0004 บ้านกระบ่ีน้อย 

 
 3. รหัสสถานศึกษา  เม่ือได้รหสัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและล าดบัท่ีของ 
สถานศกึษาแล้ว  ให้น ามาก าหนดเป็นรหสัสถานศกึษาโดยน าเลขรหสัมาเรียงตอ่ด้วยล าดบัท่ีของ
สถานศกึษา ดงัตวัอยา่ง 
 

รหสั สพท. ช่ือ สพท. ล าดบัท่ี รหสัสถานศกึษา ช่ือสถานศกึษา 

001 กระบี ่ 0001 0010001 อ ามาตย์พานิชนกุลู 

001 กระบี ่ 0002 0010002 หนองทะเลวิทยา 

001 กระบี ่ 0003 0010003 เมืองกระบี ่

001 กระบี ่ 0004 0010004 บ้านกระบ่ีน้อย 

001 กระบี ่ 0005 0010005 บ้านเขาตัง้ 

001 กระบี ่ 0006 0010006 บ้านทุง่พะยอม 

001 กระบี ่ 0007 0010007 บ้านนานอก 

001 กระบี ่ 0008 0010008 บ้านน า้จาน 

001 กระบี ่ 0009 0010009 วดัโพธ์ิเรียง 

001 กระบี ่ 0010 0010010 บ้านหวา่งคลอง 
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การสร้าง Folder  และการตัง้ช่ือแฟ้ม (file)ข้อมูล 

 เน่ืองจากในการบนัทึกของมลูการวางแผนก าลงัคนส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร 
ในสถานศกึษา  มีการด าเนินการจากหลายฝ่าย จงึจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจดัระบบแฟ้มข้อมลู 
ให้เป็นแนวทางเดียวกนั  โดยสามารถด าเนินการดงันี ้
 1. การสร้าง  Folder เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูล  ให้สร้างไว้ท่ี ไดร์ฟ  C: หรือ D: 
หรือ E: แล้วแตก่รณี  กลา่วคือ กรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการท างานมีการแบง่ partition 
หรือแบง่ไดร์ฟ Hard Disk ไว้  ให้เก็บไว้ท่ีไดร์ฟท่ีใช้จดัเก็บข้อมลู 
  ส าหรับวิธีสร้าง Folder  และ Subfolder ให้สร้างตามตวัอยา่ง  ดงันี ้

  D :\ โครงการวางแผนก าลงัคน2548 
     โปรแกรม 
      ทา่ตะโก45 
      ตาคล6ี4 
      ตากฟ้า24 
      อ าเภอที…่(สร้าง subfolder ช่ืออ าเภอให้ครบโดยระบจุ านวน 
      สถานศกึษาไว้หลงัช่ืออ าเภอด้วย) 
     คูม่ือ 

  1.1 ใน “ทา่ตะโก45”  ใช้เก็บแฟ้มข้อมลูสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอทา่ตะโก 
  1.2 ใน “ตาคลี64”  ใช้เก็บแฟ้มข้อมลูสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นอ าเภอตาคลี 
  1.3 ใน “ตากฟ้า24”  ใช้เก็บแฟ้มข้อมลูสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นอ าเภอตากฟ้า 
  1.4 ใน “อ าเภอท่ี …”  ให้สร้าง subfolder  อ าเภอในสงักดัให้ครบทกุอ าเภอ 
  1.5 ใน “โปรแกรม” ใช้เก็บแฟ้มข้อมลู”แผนก าลงัคน(2548ส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษา)” 
  1.6 ใน  “คูมื่อ”  ใช้เก็บแฟ้มข้อมลูเอกสาร“คูมื่อการวางแผนก าลงัคน”และ
โปรแกรมการวางแผนก าลงัคนท่ีใช้น าเสนอโดยโปรแกรม PowerPoint 
 2. การตัง้ช่ือแฟ้ม (file)ข้อมูลสถานศึกษา  หลกัการตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลูสถานศกึษา
ให้ตัง้ช่ือโดยใช้รหสัสถานศกึษาและตามด้วยช่ือสถานศกึษา  เชน่  โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนกุลู 
มีรหสัสถานศกึษา  0010001  ตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลูเป็น  “0010001อ ามาตย์พานิชนุกูล” 
 3. การตัง้ช่ือแฟ้ม (file) รายงาน “แผนก าลังคน2548” ให้ตัง้ช่ือโดยใช้ 
รหสัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ช่ือเขตพืน้ท่ีการศกึษา แล้วตามด้วยค าวา่ “แผนก าลงัคน2548(ส าหรับ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา)” เชน่  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ 3  มีรหสัเขตพืน้ท่ีว่า “007” 
ตัง้ช่ือแฟ้มรายงานแผนก าลงัคน2548(ส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษา) เป็น   

“007กาญจบุรี3แผนก าลังคน2548(ส าหรับเขตพืน้ท่ีการศึกษา)” 
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การ  Copy  ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล “แผนก าลังคนส าหรับสถานศึกษา” ไปวางที่ 
แฟ้มข้อมูล “แผนก าลังคนส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา” 
  
 การส าเนา (copy) ข้อมลูจากแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับสถานศกึษา ไป
วาง (paste)ไว้ท่ีแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  คือ การ copy แบบวาง
คา่ จาก sheet 
แบบ ก.ค.ศ. 11 ของแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับสถานศกึษา ไปวางท่ี sheet แบบ ก.ค.ศ. 11A 
ของแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือจาก sheet แบบ ก.ค.ศ. 12 
ของแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับสถานศกึษาไปวางท่ี sheet แบบ ก.ค.ศ. 12A ของแฟ้มข้อมลู 
แผนก าลงัคนส าหรับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  หรือ จาก sheet แบบ ก.ค.ศ. 13 ของแฟ้มข้อมลู
แผนก าลงัคนส าหรับสถานศกึษา  ไปวางท่ี sheet แบบ ก.ค.ศ. 13A  ของแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคน
ส าหรับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  โดยมีวิธีการดงันี ้
 1. เปิดแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษาแล้วเลือก sheet แบบ ก.ค.
ศ. 11A ดงัรูป 
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 2. เปิดแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับสถานศกึษาแล้วเลือก sheet แบบ ก.ค.ศ. 11 ดงั
รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ใช้เมาส์ชีไ้ปท่ีแถวท่ี 6 (ให้ตรงเลข 6) แล้วคลิ๊กเมาส์ 1 ครัง้  แล้วคลิ๊กเมาส์ท่ีปุ่ ม 
1 ครัง้ ดงัรูป 
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 3. กลบัไปเปิดแฟ้มข้อมลูแผนก าลงัคนส าหรับเขตพืน้ท่ีการศกึษาแล้วเลือก sheet  
แบบ ก.ค.ศ. 11A ดงัรูป   ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  
 3.  
 
 
 
 4. คลิ๊กเมาส์ด้านขวาท่ีต าแหนง่ A6  แล้วเลือก ค าสัง่ “วางแบบพิเศษ” ดงัรูป 
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 5. เลือก  วาง       คา่  แล้วตอบตกลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. จะปรากฎข้อมลูดงัรูป จากนัน้ให้คลิ๊กเมาส์ท่ี ปุ่ ม save ข้อมลู 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จดัท า 
 
ที่ปรึกษา 
  นายเฉลียว อยูสี่มารักษ์ 
  นายสมบตัิ ขวญัดี 
  นางรัตนา ศรีเหรัญ 
 
คณะท างาน 
  นายกิตติ กงัวานรัตนกลุ 
  นางจนัทนา บญุพิทกัษ์สถิตย์ 
  นายวิเชียร ไวยสภีุ 
  นางศภุนรี กระบี่ทอง 
  นายนิพนธ์ เบญจกลุ 
  นางอญัสชุา บญุขนัตินาถ 
  นางอรปราง สมัพนัธ์ภกัดี 
  นางสาวชชัมน นาคหงษ์สวุรรณ 
  นางพชัรา เทียนแอม 
  นายมาโนช ต้นจนัทร์ 
  นายมาโนช โพพนู 
 
ผู้เขียนและเรียบเรียง 
  นายนิพนธ์ เบญจกลุ 
 
 
ออกแบบปก 
  นายมาโนช ต้นจนัทร์ 
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