
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1.1 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/โอน/ขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

2. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เรื่อง กำรแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1iUvuIVDLzBQqXO-oDRYrGOKBWas8zNPI/view 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มำบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
https://drive.google.com/file/d/1YYBmkU7PxinkMcPodbtPA6Qf3RpMIaEA/view 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
https://drive.google.com/file/d/1SEatSSdk7s4XujVKmG6XAA1MfUPo1a_O/view 

5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ออกจำกรำชกำรไปแล้วสมัคร
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/1SR1XUgX_VXq3Qhrm8IJKiZQss8UB7yrO/view 

6. แนวปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำรครูขอช่วยรำชกำรต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/1y9-WAC1enx-9jlQMHk1zwzdLU6duRgVz/view 

7. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
https://drive.google.com/file/d/1Ne6lufzYGwZhBfE0Z03xUXRT0kuR8Pej/view 

  

1.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
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1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎำคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1FADbLKmbh_-Z1x1IonKsz_nMOLG5fqlS/view 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2559 เรื่อง กำรปรับปรุงกรอบ
ระยะเวลำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน https://drive.google.com/file/d/1-
33u1hk0_TJmdgPxpEXAsB5Nozwb89sb/view 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำร
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1hEQ8QxigEHVVfGNNXbdXdbvL8JnIHACC/view 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1hEQ8QxigEHVVfGNNXbdXdbvL8JnIHACC/view 

   

1.3  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการย้าย/เปลี่ยนต าแหน่ง/โอน/เลื่อนระดับ             
ต าแหน่ง 38 ค.(2) 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่นมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1Rd5RsGoGbSWIPGh_f3iFa7-as6byqoqr/view 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำร
ย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 https://drive.google.com/file/d/1z1Vyk_yUl9Yuac2SX8ljy_Vpi_GZI20j/view 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 เรื่อง กำรย้ำยและกำร
เลื่อนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1ZayLGMbqu2g7cU9x7zACUXkOhV34cv4Q/view 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2552 เรื่อง กำรจัดกลุ่ม
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 
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38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1l7QKrRadRurfaJdaw4AORyBl9AmRWY41/view 

5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 เรื่อง มำตรฐำน
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำม
มำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1lsclTjPAOTLbDlKqjQ0UgCE40JRdggOM/view 

6. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 เรื่อง กำรประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป และ
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ ต ำแหน่งระดับ 8 ลงมำ) 
https://drive.google.com/file/d/1G1fV6E2n7Vs7hI8IfoGt3JQSWqt-7C42/view 

7. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 เรื่อง กำรคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติโดยอำศัยควำมรู้ ควำม
ช ำนำญและประสบกำรณ์เฉพำะตัวส ำหรับสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 
https://drive.google.com/file/d/1VmHtF_vdx2oYu_FAU7ahy8hUG6QILQla/view 

  

1.4  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับขอใช้บัญชี ต าแหน่ง 38 ค.(2) 
1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1S2LYC34P8juRgxDwbkWef4EyF1EUaX9D/view 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/18_FCvPluSsEVBUw0nTfg78xsg_Ir4S_D/view 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรอนุมัติคัดเลือก
จำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ https://drive.google.com/file/d/1EfikyUSqnHx_YwIN0b6K0y_-
YArBpsdN/view 

4. กำรให้หน่วยงำนอื่นของรัฐใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนรำชกำร 
https://drive.google.com/file/d/13IVG6mhmNjDhwb2xadPZE7dmwydyP_ck/view 

 

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

2.1  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง 
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1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย https://circular62.otepc.go.th/files/v15-2563.pdf 

2. หนงัสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 เรื่อง 
หลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู 
https://drive.google.com/file/d/1Q7kERyv0pXNCGBpqYL8k8XaGIzV-T6gx/view 

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนำคม 2560 เรื่อง กำร
ปรับปรุงมำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
https://drive.google.com/file/d/1qAnGbrqHPs5JqXJGxltOTFnP_5WSXEOe/view 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2548 เรื่อง กำรปรับปรุงกำร
ก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/1XOBpJ3-IBg_wUWI8b1ykNCIgUtEokyYo/view 

5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2553 เรื่อง กำรแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ด ำรงต ำแหน่งครูhttps://drive.google.com/file/d/1DFuORmaSUowGIoRNSx1TH-
vqh32X2K1g/view 

6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติกำรนับ
หน่วยกิต https://drive.google.com/file/d/1Q-
OUqEINShRVfR86gkbMmimFg9jizOPS/view 

7. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2560 เรื่อง แนว
ปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต 
https://drive.google.com/file/d/10uVVgkqhfgmBiPa1eop8ouBqrEgtEs7L/view 

8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 
https://drive.google.com/file/d/1j3Zp54ntyTYezAF5rZ4_vh9Kjj3dzd1J/view 

9. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1_FHi_Of378T48bNdGYoH8wQte0lS8yod/view 

10. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรปรับปรุง
มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/1LO9O5wXOmN1rf24ryw85TwF_L5douUb3/view 

11. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรแก้ไข
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
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สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/16y17_-iceCCAdkM8BAwcSZDn1HKZC-k4/view 

12. หนังสือส ำนักงำหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรน ำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ำด้ใน
บัญชีอ่ืน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
https://drive.google.com/file/d/1rfC6CQwDJZf4mF5v6TxCOxfkuS2MXZZU/view 

13. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
https://drive.google.com/file/d/1n-7mnc2DBgMngkzHAiSKFTMcRgvIdpV_/view 

14. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสอบแข่งชขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำม               มำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1ZQKg60Ui8qttmT3orv1Sr0xOUFWlXlSV/view 

15. หนงัสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
https://drive.google.com/file/d/1XY0JhgDOjOuLSb89Awvke7lvilr0tcVc/view 

2.2  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวกับอัตราก าลัง 
1. หนังสือ ศธ 1305/ว467 ลว.11 มิ.ย. 2545 เรื่องเกณฑ์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 

สังกัดกรมสำมัญศึกษำhttp://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/06/v-
467-2545-person.pdf 

2. หนังสือ ศธ 0206.3/ว24 ลว.14 ธ.ค. 2548 เรื่องกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ http://www.secondary35.go.th/wp-
content/uploads/2019/06/V-24-2548-person.pdf 

3 หนังสือ ศธ 0206.3/ว7 ลว.13 พ.ค. 2551 เรื่องกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ http://www.secondary35.go.th/wp-
content/uploads/2019/06/V-7-2551-person.pdf 

4. หนังสือ ศธ 0206.4/ว19 ลว.14 มิ.ย. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำhttps://circular62.otepc.go.th/files/v19-55-20150710-
154958.pdf 
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5. หนังสือ ศธ 04009/ว1916 ลว. 22 พ.ย. 2559 เรื่องกำรส ำรวจข้อมูลครูตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่
ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำ เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังครูในสถำนศึกษำ 10 ปี 
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/06/V-19-2555-person.pdf 

6. คู่มืองำนวิเครำะห์วำงแผนอัตรำก ำลังคน (ใช้ของ สพม.35) 
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/07/manual-analyze-plan-
person.pdf 

7. หนังสือ ศธ 0206.4/ว17 ลว.4 มิ.ย. 2563 เรื่องกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2020/07/move-teacher-
v17.pdf 

8. คุรุสภำ_หลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู (หนังสือคุรุสภำ ที่ ศธ 5102.1/260             
ลว 15 พ.ค.61) 
 

3. หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร 

3.1 กำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ศึกษำต่อ 
1.  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูฯ ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนฯ 

พ.ศ.2552 http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/book2.pdf 
2.  กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูฯ พ.ศ. 2550 

http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/book3.pdf 
3. หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในกำรขออนุมัติและแนวทำงกำรพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูฯ ไป

ศึกษำฝึกอบรมฯ ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ระหว่ำงลำฯ http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/book8.pdf 

4 หนังสือ ก.ค.ศ. กำรให้ข้ำรำชกำรครูฯ ไปศึกษำ ฝึกอบรม ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมี
สิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/book9.pdf 

5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ภำยในประเทศ
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/book10.pdf 

 
3.2 การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 

1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและ
เลื่อนวิทยฐำนะ ตำม ว.21 http://www.secondary35.go.th/wp-
content/uploads/2019/04/v21.pdf 
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2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
ตำม ว.17 http://www.sea12.go.th/person/images/stories/pdf/june62/v17-
30%20september%2052.pdf 

3 คู่มือกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ เพ่ือให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ สำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/v17-3.pdf 

4 คู่มือกำรประเมินข้ำรำชกำรครูฯ เพ่ือให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ สำยงำนกำรสอน 
http://www.secondary35.go.th/wp-content/uploads/2019/04/v17-4.pdf 

5 หนังสือ ศธ 04009/ว5733 ลว.27 ก.ย. 2553 เรื่องกำรก ำหนดภำระงำนสอนขั้นต่ ำของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนhttp://www.secondary35.go.th/wp-
content/uploads/2019/06/v5733-2553-person.pdf 

6 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่องกำรปรับปรุง
มำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยฐำนะช ำนำญกำรและกำร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
https://circular62.otepc.go.th/files/v20-2559.pdf 

 

4.  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

1. ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร.1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำมชกำรพลเรือนสำมัญ 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w20-2552-rules.pdf 

2 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://circular62.otepc.go.th/files/.pdf 

3 กำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (หลักเกณฑ์ใหม่ ว 6) เริ่มใช้ครั้งที่ 1 (1เมษำยน 2562) 
# กคศ. https://drive.google.com/file/d/11TSmJMrZKXZEnAytM2aid0TkrIH2bnhR/vi 

4 หลักเกณฑ์ประเมินลูกจ้ำงประจ ำ #สพม.35 
https://drive.google.com/file/d/1485Z3xs9gptizYEeFR032iWphSRnROwn/view 

5 แบบประเมินพนักงำนรำชกำร # สพม.35 
https://drive.google.com/file/d/1XAgoPzkPsNQ1qXdhfNNqdaY4_TGQcvDH/view 
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5.  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำใช้
ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 
https://drive.google.com/file/d/1huDbUMOcEpnVGZ6Wpgu-lvTwGpaZ602Y/view 

3. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1692 ลงวันที่ 19 
มีนำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 
เมษำยน 2562) 
https://drive.google.com/file/d/1jdYAW51nGu8iEXvMuJfllOBr9JOOLZz9/view 

4. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/19G8a-M6K_r-hnaZncdpLOsEwdXefhAc4/view 

5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยำย 2561 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือน
ของรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/1zsYxMbudzetSg1tGOSjixyfEeM5m2ppV/view 

6. นังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกำษำข้ันพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1422 ลงวันที่ 29 
กุมภำพันธ์2562 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
https://drive.google.com/file/d/14_nsoAU4zvHo68ASrVspvD-p9Rr3DfbJ/view 

7. ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205 /ว117 ลงวนัที่ 23 มิถุนำยน 2540 เรื่องระบบเปิด
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 
https://drive.google.com/file/d/1vpJYDOB2mk8CDzeglkKbC_apWXN3BXXD/view 

8. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
https://drive.google.com/file/d/1LUvMlj5R5d0yJjeXSiYiERk8JKZuENnl/view 

9. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่2) 
https://drive.google.com/file/d/126DkzHdlAmQPKIljIDHzPgbKqU_uteEA/view 

10. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ลงวันที่ 22 
สิงหำคม2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 2 (1 
เมษำยน 2561) https://drive.google.com/file/d/1-2p3yWlQ-
Y0LBta8T7aUfuBcL4mzspKv/view 

11. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1315 ลงวันที่ 9 
มีนำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1            
(1 เมษำยน 2561) 
https://drive.google.com/file/d/1apQYGZfjls_8GplUTjgkfX3fuGPJoujX/view 
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12. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
https://drive.google.com/file/d/1LUvMlj5R5d0yJjeXSiYiERk8JKZuENnl/view 

13. กฎ ก.พ. ว่ด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552  
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/law_civil_service_rules2
552_04_0.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1LUvMlj5R5d0yJjeXSiYiERk8JKZuENnl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUvMlj5R5d0yJjeXSiYiERk8JKZuENnl/view
https://drive.google.com/file/d/1VT03ZVg2b7UfUE9D8qAzTzcijZkANW2o/view?usp=sharing
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/law_civil_service_rules2552_04_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/law_civil_service_rules2552_04_0.pdf

