
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 
................................................................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอ 32 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน           
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี  
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564                          
เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ท่ีเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดจํานวนตําแหนง       
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ึนใหม                   
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังตอไปนี้  
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา          
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 

(1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวน
ตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจางตามภารกิจ) ท่ีสังกัดสถานศึกษา                
ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 

(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวน
ตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุนการสอนท่ีสังกัดสถานศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558         
ประกาศ ณ วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2558  
 ขอ 4 ในประกาศฉบับนี ้

4.1 ใหสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละแหง กําหนดตําแหนงตามสายงาน ดังนี้ 
(1) สายงานบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

และตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
(2) สายงานการสอน ประกอบดวย ตําแหนงครูผูชวย และตําแหนงครู 
(3) สายงานสนับสนุนการสอน ประกอบดวย 

         1) ตําแหนงพนักงานเทศบาลในประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปท่ีสถานศึกษา          
มีภารกิจ ความจําเปน และความตองการใหปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษานั้น 
      2) พนักงานจางตามภารกิจ มีลักษณะงานเชนเดียวกับขาราชการหรือพนักงาน                  
สวนทองถ่ินตําแหนงตาม 1) หัวขอ 4.1 (3)  

(4)   สายงานสนับสนุนสถานศึกษา ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไปหรือพนักงานจางเหมา
บริการ ตําแหนงภารโรง 

 
/4.2 การกําหนด... 
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 4.2 การกําหนดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของสายงานการสอนและวิชาเอก ดังนี้ 

(1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง/สัปดาห             
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

(2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนนของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัด อําเภอ             
และเทศบาลตนสังกัด ไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง/สัปดาห 

ท้ังนี้  การกําหนดจํานวนตําแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปนี้  กําหนดชั่ ว โมง                 
การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงในสายงานการสอนเทากับ ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห 

4.3 การกําหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาเอกแนบทายประกาศนี ้
4.4  การกําหนดจํานวนนักเรียนตอหองเรียน พิจารณาตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ดังนี้ 

(1) ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓)               .นักเรียน ๓๐ คน ตอหอง 
(2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖)             นักเรียน ๓๐ คน ตอหอง 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓)      .นักเรียน ๓๕ คน ตอหอง 
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖)   นักเรียน ๓๕ คน ตอหอง         

4.5 การกําหนดเวลาเรียนตอสัปดาห ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษา ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรตอป ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรตอสัปดาห 

ปฐมวัย ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 1,400 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 

ขอ 5 การกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา              
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 สายงานบริหารสถานศึกษา ใหกําหนดจํานวนตําแหนง ดังนี้ 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา รวม 
ไมเกิน 119 คน 1 อัตรา - 1 อัตรา 
ตั้งแต 120 – 719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 
ตั้งแต 720 – 1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 
ตั้งแต 1,080 – 1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 

ตั้งแต 1,680 คนข้ึนไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 

โดยใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไมต่ํากวา                 
๕ ชั่วโมง/สัปดาห และตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

 

/5.2 สายงาน... 
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5.2 สายงานการสอน ใหกําหนดจํานวนตําแหนงดังนี้ 
5.2.1 สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน ๑๑๙ คน ใหกําหนดจํานวน

ตําแหนงสายงานการสอน ตามแตกรณีดังนี้ 
   (๑) สถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา                 
ใหกําหนดจํานวนตําแหนงสายงานการสอน  ดังนี้ 

จํานวนนักเรียน จํานวนตําแหนงสายงานการสอน 
ไมเกิน 40 คน ไมเกิน 4 อัตรา 
ตั้งแต 41 – 80 คน 6 อัตรา 
ตั้งแต 81 – 119 คน 8 อัตรา 

 (๒) สถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษา ใหคํานวณจํานวน
ตําแหนงสายงานการสอน ดังนี้ 

  (3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหกําหนดจํานวนตําแหนง             
สายงานการสอน ดังนี้ 

1) ระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา ใหนําจํานวนนักเรียน          
ระดับปฐมวัยรวมกับจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา แลวกําหนดจํานวนตําแหนงสายงานการสอนตามตารางขอ (๑) 

2) ระดับมัธยมศึกษา ใหคํานวณจํานวนตําแหนงสายงานการสอน ดังนี้ 

เม่ือคํานวณตําแหนงตามขอ 5.2.1 (3)  แลว ใหนําผลการคํานวณ           
มารวมกันเปนจํานวนตําแหนงสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ 

5.2.2 สถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๒๐ คนข้ึนไป ใหคํานวณจํานวน
ตําแหนงสายงานการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

 
จํานวนตําแหนงสายงานการสอน =    จํานวนหองเรียนแตละระดับการศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรตอสัปดาห 

                                       ชั่วโมงการปฏิบตัิงานของตําแหนงสายงานการสอน 1 คนตอสัปดาห (20 ชั่วโมง) 
 

เม่ือคํานวณจํานวนตําแหนงในแตละระดับการศึกษาแลว ใหนํามารวมกัน          
เพ่ือกําหนดเปนจํานวนตําแหนงสายงานการสอนของสถานศึกษานั้น ๆ 

ท้ังนี้  การคํานวณจํานวนตําแหนงสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษา หากมีเศษ
ตั้งแต 0.๕ ข้ึนไป ใหคิดจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนอีก ๑ อัตรา 

 
/5.๓ สายงาน… 

 
จํานวนตําแหนงสายงานการสอน = จํานวนหองเรียนระดับมัธยมศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรตอสัปดาห 

                                             ชัว่โมงการปฏิบัติงานของตําแหนงสายงานการสอน ๑ คนตอสัปดาห (20 ชั่วโมง) 
 

 
จํานวนตําแหนงสายงานการสอน =     จํานวนหองเรียนระดับมัธยมศึกษา x ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรตอสัปดาห 

                                         ชั่วโมงการปฏิบัติงานของตําแหนงสายงานการสอน ๑ คนตอสัปดาห (20 ชั่วโมง) 
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5.๓ สายงานสนับสนุนการสอน ใหกําหนดจํานวนตําแหนงในฐานะพนักงานเทศบาล
และหรือพนักงานจางตามภารกิจ ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

จํานวนนักเรียน จํานวนตําแหนงสายงานสนับสนุนการสอน 

ไมเกิน 719 คน 
ตั้งแต 720 – 1,079 คน 

ตั้งแต 1,080 – 1,679 คน 
ตั้งแต 1,680 คนข้ึนไป 

1 อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
2 อัตรา 
3 อัตรา 
4 อัตรา 

5.4 สายงานสนับสนุนสถานศึกษา ใหกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป หรือ
พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนงภารโรง ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    (1) สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนไมเกิน 12 หอง               มีตําแหนงภารโรงได 1 อัตรา 

(2) สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนตั้งแต 13 – 24 หอง       มีตําแหนงภารโรงได 2 อัตรา 
 (3) สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนตั้งแต 25 – 36 หอง       มีตําแหนงภารโรงได 3 อัตรา 
 (4) สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนตั้งแต 37 – 48 หอง       มีตําแหนงภารโรงได 4 อัตรา 
 (5) สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนตั้งแต 49 หองข้ึนไป        มีตําแหนงภารโรงได 5 อัตรา 

5.5 การกําหนดจํานวนตําแหนงเพ่ิมในสถานศึกษาปกติท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม ใหกําหนด
จํานวนตําแหนงเพ่ิมจากจํานวนตําแหนงพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน ตามขอ 5.2 เปนพนักงานจางตามภารกิจ                 
ตําแหนงผูชวยครู (ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) ตามความเหมาะสมกับจํานวนเด็กพิการ ประเภทของความพิการ และภาระงาน      
ของสถานศึกษานั้น 

5.6 กรณีท่ีเทศบาลมีแนวนโยบายและแผนการดําเนินการในการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยเทศบาลมีความจําเปนตองกําหนด
จํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ในสังกัดแตกตางไปจากมาตรฐานท่ัวไปนี้ ใหเทศบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
เสนอแนวนโยบาย แผนการดําเนินการ เหตุผลความจําเปน และแนวทางการพัฒนาตอคณะกรรมการกลาง               
พนกังานเทศบาล พิจารณาเปนกรณี  ๆไป 

ขอ 6 การใดท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปเดิมไมแลวเสร็จ          
ใหดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปเดิมนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

  ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

พลเอก           
       (อนุพงษ  เผาจินดา) 

                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
                            ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 
 
 
 
 ........................................... 

........................................... 

........................................... 

 



จํานวนตําแหนง

ในสายงานการสอน  

 ตามเกณฑ
1 2 3 4 5

1-40 คน 1-4 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ

41-80 คน 6 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร

81-119 คน 8 ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร เพิ่มเติม

ระดับการศึกษา

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

ขยายโอกาสทางการศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร

เพิ่มเติมคํานวณตามเกณฑ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ปฐมวัย ภาษาไทย

จํานวนนักเรียน

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร

สาขาวิชาเอกของตําแหนงในสายงานการสอน

นักเรียนรวม 120 ขึ้นไป

6 7
8

จํานวนตําแหนง

ในสายงานการสอน ม.ตน (วิทยศาสตร) พลศึกษา/ ศิลปศึกษา/ การงานอาชีพ/เทคโนโลยี

ตามมาตรฐานทั่วไปฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ม.ปลาย (วิทยาศาสตรทั่วไป, ฟสิกส, สุขศึกษา ดนตรี/ (คอมพิวเตอร, คหกรรม วิชาเอก

(อัตรา) เคมี, ชีววิทยา) นาฎศิลป เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม) เพิ่มเติม

12 1 1 1 1 1 1 1 1 4

24 2 2 2 2 2 1 1 1 11

36 3 3 3 3 3 2 2 2 15

48 3 3 3 4 4 2 2 2 25

60 4 4 4 5 5 3 3 3 29

72 5 5 5 6 6 3 3 3 36

84 6 6 6 7 7 4 4 4 40

96 7 7 7 8 8 4 4 4 47

108 8 8 8 9 9 5 5 5 51

120 8 8 8 10 10 5 5 5 61

132 9 9 9 11 11 6 6 6 67

144 10 10 10 12 12 6 6 6 73

156 10 10 10 13 13 6 6 6 80

168 11 11 11 14 14 7 7 7 87

180 12 12 12 15 15 7 7 7 93

192 13 13 13 16 16 8 8 8 100

204 13 13 13 17 17 8 8 8 107

216 14 14 14 18 18 8 8 8 113

228 15 15 15 19 19 9 9 9 120

240 15 15 15 20 20 9 9 9 127

จํานวนตําแหนงในสายงานการสอนและสาขาวิชาเอก

มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาล 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศกึษา  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 

................................................................................................. 
 1. มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 119 คน 

หมายเหตุ (1) หากสถานศึกษาใดไมมีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ใหนําสาขาวิชาเอกในลําดับท่ี 3 - 8           
มากําหนดเปนสาขาวิชาเอกถัดจากสาขาวิชาเอกประถมศึกษาตามลําดับ    
  (2) สาขาวิชาเอกเพ่ิมเติม สามารถกําหนดตามกรอบโครงสรางเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง      
และหลักสูตรสถานศึกษา เชน พลศึกษา, ศิลปะ, ดนตรี เปนตน โดยจะตองกําหนดจํานวนสาขาวิชาเอกใหเทากับจํานวน
ตําแหนงสายงานการสอน 
2. มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คน ข้ึนไป    

หมายเหตุ  วิชาเอกเพ่ิมเติม ใหสถานศึกษากําหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 



   เง่ือนไขประกอบการคํานวณจํานวนตําแหนงสายงานการสอน 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศกึษา  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2565 

................................................................................................. 

1. การกําหนดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของสายงานการสอน ดังนี้ 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  

(1) ระดับปฐมวัย   ไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง/สัปดาห  
(2) ระดับประถมศึกษา  ไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห 
(3) ระดับมัธยมศึกษา  ไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห 

1.2 ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู  และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนนของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัด อําเภอ และเทศบาล         
ในสังกัด ไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง/สัปดาห 

1.3 ชั่วโมงการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงในสายงานการสอน 1 คนตอสัปดาห เทากับ ๒๐ ชั่วโมง/สปัดาห 
2. การกําหนดจํานวนนักเรียนตอหองเรียน ดังนี้ 

2.1 ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓)           นักเรียน ๓๐ คน ตอหอง 
2.2 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖)        นักเรียน ๓๐ คน ตอหอง 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓)      นักเรียน ๓๕ คน ตอหอง 
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖)   นักเรียน ๓๕ คน ตอหอง         

3. การกําหนดเวลาเรียนตอสัปดาห ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรตอป ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรตอสัปดาห 

ปฐมวัย ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 1,400 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 
 
 - การคิดจํานวนหองเรียน กรณีจํานวนนักเรียนแตละชั้นเรียนมีเศษตั้งแต 10 คนข้ึนไป ใหคิดเพ่ิมอีก 1 หอง 
 - การคํานวณจํานวนตําแหนงสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษาหากมีเศษต้ังแต 0.5 ข้ึนไปใหคิดจํานวนตําแหนง
เพ่ิมข้ึนอีก 1 อัตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


