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ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  

  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบายโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ      
6 ด้าน คือ 1. ความมั่นคง  2. ด้านการผลิตก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาพและลดการเหลื่อมล  าทางการ
ศึกษา  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าคู่มือ
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ               
ในหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งในระบบ
ราชการ ความก้าวหน้า การเสริมสร้างขวัญก าลัง โดยตั งอยู่บนพื นฐานของกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม โปร่งใส  เสมอภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฉบับนี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวทิยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 

1.  หลักเกณฑ์ 

  ใช้บังคับตั งแต่วันที่   5  กรกฏาคม  2560  เป็นต้นไป 
ใช้ส าหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
ยื่นค าขอได้รอบปีละ 1 ครั ง 
ไม่สามารถขอข้ามวิทยฐานะได้ 
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี  ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 
            (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ  0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5  กรกฏาคม  2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561) 

  ใช้บังคับตั งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
                     ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. เลื่อนขั นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  

ใช้อตัราเงินเดือนแบบช่วงตามบัญชีขั นสูงขั นต่ า ตามบัญชีแนบท้าย พรบ.เงินเดือน (ฉบับที่ 
2)   

พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558)  
การเลื่อนเงินเดือน ครึ่งปีแรก  คือ ตั งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครึ่งปีหลัง คือ  1 เมษายน – 30 กันยายน  
ใช้วงเงินในการเลื่อนขั นไม่เกินร้อยละ 3  จากฐานเงินเดือนข้าราชการรวม ณ 1 มีนาคม  
การเลื่อนแต่ละคนให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณส าหรับบุคคล

นั น 
การบริหารวงเงิน จะใช้วิธีหารเฉลี่ยเท่ากันทุกคน มิได้ 
ส่วนราชการจะต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณท่ีใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละ 
ระดับ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารง

อยู่ 
ข้าราชการที่มผีลการประเมินไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนในระดับ ดี ขึ นไป 
จัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 

 



ค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  คือ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

ผู้บังคับบัญชา  คือ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการ  คือ  คณะกรรมการท่ีผู้บังคับบัญชาแต่งตั งขึ นเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

“ค่ากลาง”    ผลรวมของเงินเดือน ต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุด แต่ละอันดับที่ข้าราชการได้รับตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
                  หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”    ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละอันดับ  

“ฐานระดับล่าง”    ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

“ฐานระดับสูง”    ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดกับค่ากลาง หารด้วยสอง 

“ช่วงเงินเดือน”    ช่วงของเงินเดือนระหว่างขั นต่ าถึงค่ากลาง หรือ ระหว่างค่ากลางถึงขั นสูง และช่วง
เงินเดือน ที่ ก.ค.ศ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการค านวณด้วย 



 

ผู้มีคุณสมบตัิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

1. ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับ พอใช้ หรือร้อยละหกสิบ 

2. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดทีที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ปฏิบัติ

ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
6. ในครึ่งปีที่แล้วมา กรณีได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือท าวิจัยในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า สี่เดือน 
7. ในครึ่งปีที่แล้วมา กรณีติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ      

ไม่น้อยกว่า สี่เดือน 
8. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั งที่ส่วนราชการก าหนด 



    8.1   ลาได้ ไม่เกิน  6  ครั ง  15 วัน  (ในสถานศึกษา)  /  8 ครั ง 15 วัน  (ในส านักงาน) 
    8.2   มาสาย ไม่เกิน  8  ครั ง  (ในสถานศึกษา)  /  9 ครั ง  (ในส านักงาน) 
     ยกเว้น  การลา ดังต่อไปนี  
           -  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
 -  ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน 
  -  ลาป่วยจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่เกิน 60 วันท าการ 
 -  ลาป่วยเพื่อประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 -  ลาเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 -  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 -  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
 -  ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 9. ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงาน 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือคุณวุฒิขาดแคลน แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมายก่อน  ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน โดยเป็นการให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้นั นส าเร็จการศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม วิจัย และ
เป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจสั่งให้เลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั งได้ไม่เกินร้อยละสอง
ของฐานในการค านวณ 

10.  กรณีข้าราชการถูกแต่งตั งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา 
หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จสิ น และยังไม่ถูกลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน มิได้ 
 11.  ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ ภาคทัณฑ์ หากเป็นความผิดเดิม หรือ
ความผิดกรณีเดียวกัน จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ  าอีก มิได้ 
 12.  ข้าราชการเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนตั งแต่วันที่ 30 กันยายนของปีที่พ้นจากราชการ  
 13.  ในครึ่งปีที่แล้วมา ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม      
ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั นในวันที่ถึงแก่ความตาย 
 14.  ผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ การลา หรือมาท างานสาย หากผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเห็นสมควรให้เลื่อนได้ ให้เสนอ กศจ. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายไม่เกินร้อยละสองของฐานค านวณเงินเดือน 
 15.  ข้าราชการผู้ใดลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย ก่อนวันที่ กฎ ก.ค.ศ. นี ใช้ บังคับ ให้
ด าเนินการเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั นเงินเดือน พ.ศ. 2550  
 16. การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่
ก่อน  
 



      หลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  

                ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตาม
แนวทางการจัดการศึกษา รวมทั งความประพฤติ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประกอบข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อพิจารณาอ่ืนๆ 
 

      การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน   

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม   -  กลุ่มท่ี 1           ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 

                       -  กลุ่มท่ี 2             ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ  คศ.4 และ คศ.5 

โดยในแต่ละกลุ่ม แยกวงเงินการเลื่อน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ครูสายงานการสอน 
- รอง ผอ.สพท. , ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) 

1.  หลักเกณฑ์ 

  ใช้บังคับตั งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

                     ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  

การประเมิน 2 ครั ง   คือ ครึ่งปีแรก   ตั งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  และ 
ครึ่งปีหลัง คือ  1 เมษายน – 30 กันยายน  

ให้มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้รับการประเมิน และ ผู้บังคับบัญชา 

ผู้รับการประเมินต้องประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน (100 คะแนน)  แบ่งเป็น  
- ด้านผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัด  (13 ตัวชี วัด)        (70 คะแนน) 
- ด้านการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  (30 คะแนน) 

ผู้บังคับบัญชา แต่งตั งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ พิจารณา รายงานผล  
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

ในระหว่างรอบการประเมินผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อปรับปรุงพัฒนา 



   เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามข้อตกลง 

ผู้บังคับบัญชา ต้องประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก  
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือยกย่อง ชมเชย สร้างแรงจูงใจให้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ น 

การประกาศค่าร้อยละที่ได้และผลการพิจารณาการปฏิบัติงาน การประกาศรายชื่อผู้อยู่ใน 
ระดับ ดีเด่น และ ดีมาก  * ข้อระวัง *  ควรจะต้องค านวณวงเงินที่ใช้ได้ ให้สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันเสียก่อน 

ข้าราชการที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนในระดับ ดี ขึ นไป 

จัดให้มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเพ่ือให้ผู้รับการประเมินรับทราบผล 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


