
เงินเพิม่ส ำหรับ
ต ำแหน่ง

ทีมี่เหตุพเิศษเงินวทิยฐำนะ 

เงนิเดือนและค่ำตอบแทน และกำรพฒันำของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีม่ีใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ 

การพฒันา



15,050

ปริญญาตรี
หลักสูตร 

4 ปี

15,800

ปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ปี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตทีม่ี
หลักสูตร
การศึกษา        

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ต่อจากวุฒิ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี

17,690

ปริญญาตรี 
หลักสูตร 6 ปี

ปริญญาโท
ทั่วไป

18,690

ปริญญาโททีม่ี
หลักสูตร

ก าหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปีต่อ
จากวุฒิ

ปริญญาตรี 
ทีม่หีลักสูตร
ก าหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ปี  

21,150

ปริญญาเอก

บัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การให้ได้รับเงนิเดือน



การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น (ว 25/59)+(ว 9/63)

ส่วน
ราชการ
ต้นสงักดั
ก าหนด



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลงัวนัที่ 
28 ธันวาคม 2559 และได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ
ตามระเบียบของทางราชการ โดยย่ืนขอเพิ่มคุณวุฒิครุศาสตร
มหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา จะสามารถปรับให้ได้รับ
เงนิเดือนตามคุณวุฒทิีเ่พิม่ขึน้ ได้หรือไม่

(ค.ม.) 
การบริหารการศึกษา



หลกัเกณฑ์

1. การให้ขา้ราชการครูและบุคลการทางการศึกษาไดรั้บเงินเดือน  
ในกรณีท่ีไดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี          

1.4 ผูด้  ารงต าแหน่งครู หรือครูผูช่้วย ท่ีมีคุณวุฒิทางการบริหาร
การศึกษา จะสามารถปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนได้
ตอ้งเป็นผูไ้ด้รับการแต่งตั้ งให้เป็นผูรั้กษาราชการแทนในต าแหน่ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (เฉพาะกรณีต าแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้ว       
ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน



ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556

ครูประจ ำช้ันของช้ันเรียน
ท่ีมีคนพิกำรเรียนร่วมกับ
คนปกติและเป็นครูเสริม
วิชำกำรให้กับคนพิกำร

ครูประจ ำช้ันท่ีแยก
สอนคนพิกำรเป็นห้อง

พิเศษโดยเฉพำะ

ครูสอนเสริมวิชำกำร
และสอนคนพิกำร

ประจ ำห้องเสริมวิชำกำร
กำรศึกษำพิเศษ

ครูเดินสอนคนพิกำร
ประจ ำศูนย์เสริม

วิชำกำรกำรศึกษำพิเศษ

  สถำนศึกษำท่ีเปิดสอน 
 เฉพำะคนพิกำร

   สถำนศึกษำอ่ืนนอกจำก
สถำนศึกษำท่ีเปิดสอนเฉพำะคนพิกำร

ครูผู้ช่วย รองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ

สอนในช้ันเรียนไม่น้อยกว่ำ
 18 หน่วย ชม./สัปดำห์



สอนคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ
 3 คน

สอนคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ 
18 หน่วย ชม./สัปดำห์



   สอนคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ
     6 คน

สอนคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ
18 หน่วย ชม./สัปดำห์ 
ในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ

 2 แห่ง

สอนคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ
 3 คน



ด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ
ของทำงรำชกำรหรือสถำนศึกษำท่ีอยู่ใน    

ควำมควบคุมของทำงรำชกำร

 คุณวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำพิเศษ หรือเป็น   
 ผู้ผ่ำนกำรอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรสอนคนพิกำร   

ตำมหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง


  เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสอนคนพิกำร (พ.ค.ก.)

หมำยเหตุ กำรจ่ำย พ.ค.ก. ให้จ่ำยเป็นรำยเดือนในลักษณะจ่ำย
ควบกับเงินเดือน และไม่น ำไปรวมค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ      
แต่หำกผู้ได้รับ พ.ค.ก. ปฏิบัติหน้ำท่ีสอนคนพิกำรไม่เต็มเดือน    
 ในเดือนใด ให้ได้รับ พ.ค.ศ. ตำมส่วนของจ ำนวนวันท่ีปฏิบัติ
หน้ำท่ีแต่ถ้ำในเดือนใดมิได้ปฏิบัติหน้ำท่ี ไม่มีสิทธ์ิได้รับ พ.ค.ก. 
ส ำหรับเดือนน้ัน

สอนไม่น้อยกว่ำ
 18 หน่วย 
ชม./สัปดำห์

สอนไม่น้อยกว่ำ
 8 หน่วย 

ชม./สัปดำห์

สอนไม่น้อยกว่ำ
 5 หน่วย 

ชม./สัปดำห์

2 5   
         

ครู



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ซ่ึงขอรับ 
พ.ค.ก. ต่อเน่ืองในสถำนศึกษำเดิม จะสำมำรถน ำใบรับรองแพทย์
มำใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนแทนส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือ
สมุดประจ ำตัวคนพิกำร หรือเอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกแพทย์
เฉพำะทำง เพ่ือขอรับเงิน พ.ค.ก. ได้หรือไม่



ขอ้ 7 การขอรับเงิน พ.ค.ก. ใหย้ืน่ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

แบบขอรับ พ.ค.ก. 1/2 ก าหนดหลกัฐานประกอบการพิจารณาวา่    
4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ หรือส าเนาสมุดประจ าตวัคนพิการ 

หรือเอกสารรับรองความพิการของคนพิการท่ีสอน ซ่ึงออกโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั

คู่มือการพจิารณาและด าเนินการเกีย่วกบัค าขอรับ พ.ค.ก. 
บทท่ี 2 การขอรับ พ.ค.ก. ขอ้ 1.2 ใหร้วบรวมและตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ ดงัน้ี 
“7) ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการหรือสมุดประจ าตวั

คนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทยเ์ฉพาะทาง”



การพัฒนา
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

1  



มาตรา 79 : ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาใหป้ฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสทิธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

มาตรา 8  : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง บางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

+

2

มาตรา 56  : ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้น
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

กฎหมายที่เก่ียวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



3  

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 19 ลว. 25 ตุลาคม 2561



มาตรา 56 ก าหนดว่า 
“... ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย

ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปี 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ...”  

4  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



ขั้นตอนการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ว 19/2561)

บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นครูผู้ช่วย

ผู้มีอ านาจ
ตาม ม.53

ขั้นตอนที่ 1

หน่วยงานต้นสังกัด
จัดการปฐมนิเทศ
ภายใน 3 วัน

ขั้นตอนที่ 2

แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ขั้นตอนที่ 3

3. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นนอกสถานศึกษา      
กรรมการ

1. ผอ. สถานศึกษา  ประธานกรรมการ

2. ครูในสถานศึกษา  กรรมการ

บัญชีรายชื่อจากสถานศกึษา

บัญชีรายชื่อจากสถานศกึษา

บัญชีรายชื่อจาก สพท.
แล้วแต่กรณี

ประเมินทุกๆ 6 เดือน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 6 %

ครั้งที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 7 %

ครั้งที่ 4 ไม่ต่ ากว่า 7 %

ยืนยัน

ผลการประเมิน

แจ้งผลการประเมนิ
ข้อเสนอแนะ 

จุดท่ีควรพัฒนา

ผู้มีอ านาจ
ตาม ม.53

ให้ทบทวน

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งใด

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 6 %

แจ้งคณะกรรมการฯ พิจารณา
ทบทวนอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

ออกค าส่ัง
ให้ออกจากราชการ

ครูผู้ช่วย

ด้านการปฏิบัติตน
1. วินัย และการรักษาวินัย
2. คุณธรรมจริยธรรม
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. การด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จิตวิญญาณความเป็นครู
6. จิตส านึกความรับผิดชอบ

ในวิชาชีพครู

ด้านการปฏิบัติงาน
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
3. การพัฒนาตนเอง
4. การท างานเป็นทีม
5. งานกิจกรรมตามภารกิจ

บริการงานของสถานศึกษา
6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

(ประเมินภายใน 2 ปี)

ขั้นตอนที่ 5
กรรมการสรุปผล

การประเมิน  4 ครั้ง
รายงานผล

ผอ.สพท.

หัวหน้า
ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี

กศจ. /อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง พิจารณาอนุมัติ

ออกค าสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 6

ผู้มีอ านาจ
ตาม ม.53

ครู

5  

หมายเหตุ 
ขั้นตอนที่  1 บรรจุและแต่งต้ัง ขั้นตอนที่  2 จัดปฐมนิเทศ ขั้นตอนที่  3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการประเมิน ขั้นตอนที่  5 สรุปผลการประเมิน ขั้นตอนที่  6 แต่งต้ังให้เป็นครู



6  
ผ่านการสรรหา
และได้รับการ

บรรจุและแต่งต้ัง

ผ่านการเตรียม
ความพร้อมฯ
(ว 19/2561)

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ยื่นขอตาม ว 21/256 

(พัฒนาตาม ว 22/256 
และ ว 14/2561)

- ยื่นขอตาม ว 9/2564
(ต้องผ่านการพัฒนาเฉพาะ 
วิทยฐานะ ชชพ.)

ครูผู้ช่วย ครู

ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะ

ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ครูช านาญการ
- ครูช านาญการพิเศษ
- ครูเชี่ยวชาญ
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

เปลี่ยนต าแหน่ง ตามผลการคัดเลือก

ผู้บริหารสถานศึกษา

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง

(ว 8/2563)

ครู

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ยื่นขอตาม ว 1 /2564
(ต้องผ่านการพฒันเฉพาะ 
วิทยฐานะ ชชพ.)

- ยื่นขอตาม ว 17/2552
(พัฒนาตาม ว3/2554)

ศึกษานิเทศก์

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง

(ว 6/2551)

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ย่ืนขอตาม ว 11/2564
(ต้องผ่านการพัฒนาเฉพาะ 
วิทยฐานะ ชชพ.)

- ยื่นขอตาม ว 17/2552
(พัฒนาตาม ว 3/2554)

บริหารการศึกษา

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง

(ว 2/2562)

การพัฒนาก่อนแต่งต้ัง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ยื่นขอตาม ว 12/2564 
(ต้องผ่านการพัฒนาเฉพาะ 
วิทยฐานะ ชชพ.)

- ยื่นขอตาม ว 17/2552
(พัฒนาตาม ว 3/2554)

- ยื่นขอตาม ว 12/2561
(พัฒนาตาม ว 3/2554)
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การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

➢ ว 19/2561 การเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย

➢ ว 22/256 การพัฒนาฯ 
สายงานการสอน (แก้ไข
เพิ่มเติม ว14/2561)

➢ ว 3/2554 การพัฒนาฯ 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็น
วิทยฐานะช านาญพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

➢ ว 8/2563 การพัฒนาฯ
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

➢ ว 2/2562 การพัฒนาฯ 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รอง ผอ.สพท. และ ผอ. 
สพท. 

➢ ว 6/2551 การพัฒนาฯ 
ก่อนแต่งตั้งให้ได้รับต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์

การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม

การพัฒนาก่อนให้มี
และเล่ือนและวิทยฐานะ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง
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หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

➢ ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการประเมิน

➢ อนุมัติผลการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม

 การตั้งคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ให้ต้ังนับแต่วันที่ได้บรรจุและแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วย มิใช่ต้ังวันที่ใกล้การประเมิน

 กรณีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่ไปช่วยราชการ 
จะต้องเสนอ ก.ค.ศ. อนุมัติเป็นการ
เฉพาะราย

การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.ฯ ข้อสังเกต

 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม 2 ปี

 คณะกรรมการ 3 คน
- ผอ.รร.
- ครู
- ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประเมิน 4 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)

 คะแนนเฉลี่ยแต่ละครั้ง

- ครั้งที่ 1-2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 
- ครั้งที่ 3-4 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 

สรุปสาระส าคัญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 256 )

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561)

 การอนุมัติผลการประเมินให้มีและ
เล่ือนวิทยฐานะ สายงานการสอน 
ตาม ว 21/256 ผู้ขอต้องมีผลการ
พัฒนาเป็นไปตาม ว 22/256 

ข้อสังเกต

 ครูทุกคนต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปี 

 ก่อนเข้ารับการพัฒนาครูต้องประเมินตนเองและท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี 

 ต้องพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง และหลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. 
เห็นชอบ 

 ต้องมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาต่อเนื่องทุกปี ซึ่งภายในระยะเวลา 5 ปี 
(รอบ 5 ปี ที่ยื่นค าขอรับการประเมินฯ) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงการพัฒนา
ครบ 1  ชั่วโมง 

 เมื่อผ่านการพัฒนาฯ น าผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว21/256 และให้ถือว่า
เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (เป็นไปตามมาตรา 8 )

สรุปสาระส าคัญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 3 ลว. 7 เมษายน 2554)

 การอนุมัติผลการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องไม่
ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและ
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา และผลการพัฒนายังไม่
หมดอายุ 

ข้อสังเกต

 ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติในการยื่นค าขอ

 ระยะเวลาการพัฒนา 

- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 

 ต้องผ่านการประเมินแต่ละส่วน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8 

 ผลการพัฒนามีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการพัฒนา

 สคบศ. หรือ หน่วยงานอื่นที่เห็นชอบจาก สคบศ. เป็น
หน่วยด าเนินการพัฒนา  

สรุปสาระส าคัญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)

 การอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาตาม ว 8/2563

ข้อสังเกต

 ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 ระยะเวลาการพัฒนา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 ส่วนราชการต้นสังกัด จัดท ารายละเอียดการพัฒนา ก าหนด
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินผล และด าเนินการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 เกณฑ์ตัดสิน

- มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 

- ผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8 

สรุปสาระส าคัญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ได้รับต าแหน่งศึกษานิเทศก์
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.2/ว 6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551)

 การอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จะต้อง
เป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาตาม ว 6/2551

ข้อสังเกต

 ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 ระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 ส่วนราชการต้นสังกัด จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและ
ด าเนินการพัฒนาโดยอาจร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
เครือข่ายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ

 เกณฑ์ตัดสิน

- มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

- ผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 

สรุปสาระส าคัญ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  2 6.7/ว 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562)

 การอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาตาม ว 2/2562

ข้อสังเกต

 ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 ระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 สพฐ. ด าเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา

- การบริหารจัดการ

- วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง

- สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

- สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา

- การประเมินผลการพัฒนา

สรุปสาระส าคัญ
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ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



ค าถามที่ 1
องค์ประกอบคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย
* ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ประธานกรรมการ) 
* ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา (กรรมการ) 
* ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา (กรรมการ) 

กรณไีม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จะสามารถตั้งผู้ใด
ท าหน้าที่ประธานกรรมการ

15 



ข้อ 5 ให้ผู้มีอ านาจตาม ม. 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย
5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
5.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ

กรณไีม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่
ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตามองค์ประกอบไดต้ามความเหมาะสม

16 



องค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

“ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ” 

หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในสถานศึกษานั้น หากไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ หรือผู้ที่ได้รับค าส่ังแต่งตั้งให้
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในสถานศึกษานั้น

17 



ค าถามที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา 

จะแต่งตั้งผู้ใดได้บ้าง

18 



องค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

“ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา”

หมายถึง ผู้ซ่ึงมิได้สังกัดหรือด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา ที่ครูผู้ช่วย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพครู สามารถ
ให้ค าแนะน าครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้
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ค าถามที่ 3
การด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

กรณีครูผู้ช่วยย้ายตามผลการสอบแข่งขัน (ว 1 /2561)
จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ในสถานศึกษาสังกัดใหม่อย่างไร
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ข้อ 1.6 “ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัคร
สอบแข่งขัน และยินยอมให้เปล่ียนต าแหน่ง ย้าย หรือโอน 
เมื่อสอบแข่งขันได้

ข้อ 4 “ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โดยการเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอนตามผลการสอบ
แข่งขัน ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด”
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ค าถามที่ 4
กรณีครูผู้ช่วยถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

ซึ่งสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือในสถานศึกษา
สังกัดส านักเขตเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จะต้องด าเนินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อย่างไร
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กรณีครูผู้ช่วยถูกส่ังให้ไป
ช่วยปฏิบัติราชการ มี 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาซึ่งสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องที่โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
อนุมัติเป็นการเฉพาะราย
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กรณีที่ 2 การไปช่วยปฏิบัติราชการในสถานศึกษาซึ่งสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขออนุมัติการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ โดยเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
เป็นการเฉพาะราย
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ค าถาม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เข้ารับการพัฒนา

ในขณะที่คุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 จะสามารถน าผลการพัฒนาดังกล่าว
มาประกอบการแต่งตั้งเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ได้หรือไม่
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ตัวอย่าง
คุณสมบัตผิู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ

๑. ด ารงต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ ผอ.ช านาญการ 
หรือต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

๒. มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา
๓. ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนา

สถานศึกษาย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
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ผู้ขอเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา 
ต้องเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัตใินการเสนอขอรับการประเมินให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

๒. ผลการพัฒนาให้น าไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษได้ ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้น
ส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา
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ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนา
ในขณะที่คุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
จะไม่สามารถน าผลการพัฒนาดังกล่าว มาประกอบการแต่งตั้ง
เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
และการเลื่อนวิทยฐานะ











หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏบิัตงิาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

(ว 23/2564)





ประเด็น หลักเกณฑ์และวิธีการฯ

วันที่มีผลใช้บังคับ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

องค์ประกอบ
การประเมิน 

(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง (80 คะแนน)
ครูผู้ช่วย 
ประเมินตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
ประเมินตามมาตรฐานต าแหน่ง แบ่งเป็น
ตอนที่ 1  ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง(60 คะแนน)
ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็น

ประเด็นท้าทาย (20 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ (10 คะแนน)

ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การประเมิน

ครูผู้ช่วย 
ก าหนดข้อตกลงตามรอบ
การประเมินปีงบประมาณละ 
2 ครั้ง

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
- ก าหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงฯ 
(PA) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
- ให้ก าหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

การประเมินผล

ครูผู้ช่วย 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
สภาพการปฏิบัติงานจริงตาม
ข้อตกลง ทั้ง 2 รอบการ
ประเมิน

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
ครั้งที่ 1  ประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริง

ตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
ครั้งที่ 2  น าผลการประเมินข้อตกลงฯ (PA) มาใช้   

ประกอบการพิจารณาในองค์ประกอบที่ 1



ประเด็น หลักเกณฑ์และวิธีการฯ

การเก็บรักษา
แบบประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน

การน าผล
การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน
ไปใช้

ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ไปใช้
ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 73
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ

3) การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
4) การให้รางวัลจูงใจ 
5) การให้ออกจากราชการ 
6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ โดยให้หน่วยงานที่จะน าผลการประเมิน

ไปใช้ก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ว่าด้วยการนั้น

แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานจ าแนกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 
37 แบบ



วิธีการประเมิน

ผู้รับการประเมนิและผู้บังคับบญัชาน า
ข้อตกลง (PA) ทัง้ 2 ข้อ มาก าหนด
ขอบเขตของงานทีค่าดหวังทีจ่ะใช้ในการ
ประเมนิในองคป์ระกอบที ่1

การประเมนิคร้ังที ่1 (1 ต.ค. – 31 ม.ีค. ของปีถดัไป)
- ผูร้บัการประเมินประเมินตนเอง
- ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยในองคป์ระกอบท่ี 1 ใหพิ้จารณาจาก

ผลการปฏิบตัิงานท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไว้
ตามขอ้ตกลง (PA) ทัง้ 2 ขอ้

ผู้บงัคับบญัชาใหค้ าปรึกษา และ
แนะน า ผู้รับการประเมินปรับปรุงงาน

ตามข้อแนะน า

การประเมนิคร้ังที ่2 (1 เม.ย.  – 30 ก.ย. )
- ผูร้บัการประเมินประเมินตนเอง
- ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
โดยในองคป์ระกอบท่ี 1 ใหพ้ิจารณาจากผล

การประเมินขอ้ตกลง (PA) ตามหลกัเกณฑก์าร
ประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะฯ มาประกอบการพิจารณา

ครูผู้ช่วยจัดท าข้อตกลงกับ
ผอ.สถานศึกษา ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ปีละ 2 คร้ังตามรอบการประเมิน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงทีไ่ด้จัดท าไว้

ผู้รับการประเมินต้องจัดท าข้อตกลง
ในการพฒันางาน (PA) กับ
ผู้บังคับบัญชา
1. ขอ้ตกลงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. ขอ้ตกลงที่เป็นประเด็นทา้ทาย



การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

(100 คะแนน)

องคป์ระกอบที่ 2
การประเมินการมีส่วนรว่มในการพฒันา

การศึกษา (10 คะแนน)

สว่นที่ 1
ขอ้ตกลงในการพฒันางานตาม

มาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน)

องคป์ระกอบที่ 3
การประเมินการปฏิบติัตนในการรกัษาวนัิย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ

(10 คะแนน)

การประเมินขอ้ตกลงในการพฒันางาน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต าแหน่ง

และวิทยฐานะ (100 คะแนน)
องคป์ระกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบติังาน (80 คะแนน)

สว่นที่ 2

ขอ้ตกลงในการพฒันางานท่ีเป็น

ประเด็นทา้ทาย (40 คะแนน)

ผล

การ

ประ

เมิน

การน าผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะฯ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา



ผู้บังคบับัญชำประกำศรำยช่ือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้มีผลกำรปฏิบัตงิำนอยู่ในระดบัดเีด่นและ

ดมีำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกนั

ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ระดับผลการประเมนิ
ดเีด่น (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
ดมีาก (รอ้ยละ 80 – 89.99) 
ดี (รอ้ยละ 70 – 79.99)
พอใช้ (รอ้ยละ 60 – 69.99) 
ปรับปรุง (รอ้ยละ 59.99 ลงมา)

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน
เต็ม

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ประเมนิ
ของ

ผู้บังคับบัญชา

องคป์ระกอบที ่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหนง่

80 73 72

องคป์ระกอบที ่2 การประเมินการมีสว่นรว่มในการพฒันา
การศกึษา

10 8 8

องคป์ระกอบที ่3 การประเมินการปฏิบตัิตนในการรกัษาวนิยั
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

10 10 10

คะแนนรวม 100 91 92

/

ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
ผลการประเมิน

1 นาย ก ผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

2 นาย ข รองผูอ้  านวยการ ช านาการ ดีเดน่

3 นาง ค ครู ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

4 นางสาว ง ครู ช านาการ ดีเดน่

5 นางสาว จ ครู ช านาการ ดีเดน่

6 นาย ฉ ครู ดีมาก

7 นาง ช ครูผูช้่วย ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

สังกัดโรงเรียน ................................
ทีไ่ด้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิานอยู่ในระดับดเีด่นและดมีาก

ในรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน คร้ังที ่1 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน ถงึวันที ่30 กันยายน 2565

ตัวอย่าง

ว23/2564



กรณีทีผู้่รับการประเมนิ
โอน เลือ่นต าแหน่ง ย้าย เปลีย่น
ต าแหน่ง สับเปลีย่นหน้าที่
ไปช่วยราชการ หรือได้รับ
มอบหมายหรือได้รับอนุญาต    
ใหไ้ปปฏิบัตงิานนอกเหนือ
หน้าทีห่รืองานพเิศษอืน่ใด หรือ
ลาไปปฏบิัตงิานในองคก์าร
ระหว่างประเทศ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 

ใหผู้้รับการประเมินจัดท า
ข้อตกลงในการพัฒนางานกับ
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ และให้
น าผลการปฏิบัตริาชการและ  
ผลการปฏิบัตงิานของผู้รับ
การประเมินทุกต าแหน่งและ  
ทุกแหง่มาประกอบการพจิารณา   
ในการเล่ือนเงนิเดอืน



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



1. การประเมินองคป์ระกอบท่ี 2 และองคป์ระกอบท่ี 3

ตอ้งท าขอ้ตกลงหรือไม่ ?



กำรก ำหนดข้อตกลงเกีย่วกบัผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

องคป์ระกอบที่ 2

การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการศึกษา

องคป์ระกอบที่ 3

การประเมินการปฏิบตัติน
ในการรกัษาวินยั คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

องคป์ระกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตังิาน

ครูผูช่้วย
แตล่ะรอบการประเมิน ก าหนดขอ้ตกลง

เก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง

ครู ผบ.สถานศึกษา ผบ.การศึกษา ศึกษานิเทศก์
ใชข้อ้ตกลงในการพฒันางานตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

เป็นขอ้ตกลงเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิาน โดย

ใหก้ าหนดขอบเขตของผลการปฏิบตังิาน     

ที่คาดหวงัเพื่อใชส้  าหรบัการประเมินผล

การปฏิบตังิานครั้งที่ 1

ใหเ้ป็นดุลพินิจ

ของ

ผูบ้งัคบับญัชา



2. กรณีใชผ้ลการประเมิน PA เป็นผลการประเมิน

ผลการปฏิบตังิาน จะตอ้งใชแ้บบประเมิน

ผลการปฏิบตังิาน ตาม ว 23/2654 อีกหรือไม่



การประเมินผลการปฏิบตังิาน

(100 คะแนน)

องคป์ระกอบที่ 2

การประเมินการมีส่วนรว่มในการพฒันา

การศึกษา (10 คะแนน)

ส่วนที่ 1

ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง (60 คะแนน)

องคป์ระกอบที่ 3

การประเมินการปฏิบติัตนในการรกัษาวนัิย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

(10 คะแนน)

การประเมินขอ้ตกลงในการพฒันางานตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการต าแหน่ง

และวิทยฐานะ (100 คะแนน)

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานใหใ้ชต้ามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

องคป์ระกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบติังาน (80 คะแนน)

ส่วนที่ 2

ขอ้ตกลงในการพฒันางานที่เป็นประเด็น

ทา้ทาย (40 คะแนน)

ผล

การ

ประ

เมิน



การประเมินผลการปฏิบตังิาน

กบัการเลื่อนเงินเดือน



กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

องคป์ระกอบท่ี 2

ขอ้ 4 วรรคสอง การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูฯ

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในกฎ ก.ค.ศ.

น าผลการประเมินผลการปฏิบตังิาน

มาประกอบการพิจารณา

ขอ้ 5 การจดัสรรวงเงินงบประมาณ
ส่วนราชการบริหารวงเงินในการเล่ือนเงินเดือน

ในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้ นท่ี

การศึกษา

ประกาศรอ้ยละของฐานในการค านวณที่ได ้

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

อยา่งชา้พรอ้มกบัมีค าสัง่เลื่อนเงินเดือน

ระดับผลการประเมนิ
ดเีด่น (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) 
ดมีาก (รอ้ยละ 80 – 89.99) 
ดี (รอ้ยละ 70 – 79.99)
พอใช้ (รอ้ยละ 60 – 69.99) 
ปรับปรุง (รอ้ยละ 59.99 ลงมา)

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน
เต็ม

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ประเมนิ
ของ

ผู้บังคับบัญชา

องคป์ระกอบที ่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหนง่

80 73 71

องคป์ระกอบที ่2 การประเมินการมีสว่นรว่มในการพฒันา
การศกึษา

10 8 8

องคป์ระกอบที ่3 การประเมินการปฏิบตัิตนในการรกัษาวนิยั
คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

10 10 10

คะแนนรวม 100 91 89

/



ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วทิยฐานะ ระดับ
ผลการ
ประเมนิ

1 นาย ก ผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

2 นาย ข รองผูอ้  านวยการ ช านาการ ดีเดน่

3 นาง ค ครู ช านาญการพิเศษ ดีเดน่

4 นางสาว ง ครู ช านาการ ดีเดน่

5 นางสาว จ ครู ช านาการ ดีเดน่

6 นาย ฉ ครู ดีมาก

7 นาง ช ครูผูช้่วย ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

สังกัดโรงเรียน ................................
ทีไ่ด้รับการประเมินผลการปฏิบัตงิานอยู่ในระดับดเีด่นและดมีาก

ในรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน คร้ังที ่1 
ระหว่างวันที ่1 เมษายน ถงึวันที ่30 กันยายน 2565

ตัวอย่าง

ประกาศส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ....
เร่ือง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงนิเดอืน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คร้ังที ่2 (1 ตุลาคม 2565)

ตัวอย่าง

ระดับ ผลการประเมิน ร้อยละในการ
เลื่อนเงนิเดอืน

ดเีด่น ร้อยละ 90 ขึน้ไป ตามที ่สพท. 
ก าหนดดีมาก รอ้ยละ 80.00 – 89.99

ดี รอ้ยละ 70.00 – 79.99

พอใช้ รอ้ยละ 60.00 – 69.99

ตอ้งปรบัปรุง รอ้ยละ 50.00 – 59.99 ไม่ไดเ้ล่ือน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประกาศร้อยละของ
ฐานในการค านวณทีไ่ด้ใช้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ

เพือ่เลื่อนเงนิเดอืนอย่างช้าทีสุ่ดพร้อมกับมีค าส่ังเลื่อน
เงนิเดอืน



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



ในกรณีที่ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะไม่ผ่าน 

จะมีแนวทางหรือแนวปฏิบตัเิก่ียวกบั

การเลื่อนเงินเดือนอยา่งไร ?



มาตรา 55 วรรคสอง

กรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไม่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ใหด้  าเนินการตาม
ความเหมาะสม ดงัน้ี

(2) ใหด้  าเนินการมาตรการเก่ียวกบัการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 …

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะไม่ผ่าน 

ไดเ้ลื่อนเงินเดือนอยา่งไร

ยืน่ขอประเมินใหมี้หรอืเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึนไม่ผ่าน ไม่มีผลกบัการเล่ือนเงินเดอืน

ขอ้ 7 วรรคสองของกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561

การเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรบั
ต  าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ ซ่ึงไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตังิานตามมาตรา 55 
ไม่มีสิทธิไดร้บัการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระดบัดีข้ึนไป หรือใหง้ดการเล่ือน
เงินเดือน แลว้แตก่รณี



การเลื่อนเงินเดือน



64

พระราชบญัญติัเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558

มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 57

กฎ ก.ค.ศ. การเลือ่น
เงินเดือนของ

ข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561

มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ต.ค. 61

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นสูง 24 75 34 31 41 62 58 39 69  4 76 8  

ขั้นต่ า 15  5 15 44 16 19 19 86 24 4  29 98 

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

การให้ได้รับเงนิเดือนและการเลื่อนเงนิเดือน



ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
www.otepc.go.th

อนัดบั ช่วงเงินเดือน
ฐานในการค านวณ

ระดบั อตัรา

คศ.5
60,840 - 76,800 บน 68,560
29,980 - 60,830 ล่าง 60,830

คศ.4
50,330 - 69,040 บน 59,630
24,400 - 50,320 ล่าง 50,320

คศ.3
40,280 - 58,390 บน 49,330
19,860 - 40,270 ล่าง 37,200

คศ.2
30,210 - 41,620 บน 35,270
16,190 - 30,200 ล่าง 30,200

คศ.1
24,890 - 34,310 บน 29,600
15,440 - 24,880 ล่าง 22,780

ครผููช่้วย
19,910 - 24,750 บน 22,330
15,050 - 19,900 ล่าง 17,480 65



กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงนิเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

การเล่ือนเงินเดือนในแต่ละครัง้

ปีละ 2 ครัง้
ครัง้ท่ี 1 เล่ือน 1 เมษายน
ครัง้ท่ี 2 เล่ือน 1 ตลุาคม
(เกษียณ 30 กนัยายน)

ส่วนราชการบริหารวงเงิน
ในการเล่ือนเงินเดือน      
ในภาพรวมของส่วนราชการ
หรือเขตพืน้ท่ีการศึกษา

แต่ละคนเล่ือนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 6ของฐานในการค านวณ

เงินเดือนสูงกว่าขัน้สูง     
ของอนัดบัใช้ฐานใน   
การค านวณของอนัดบั
เงินเดือนของต าแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่

ประกาศอตัรารอ้ยละท่ีใช้
เป็นเกณฑใ์นการค านวณอย่างช้า
พร้อมค าสัง่เล่ือนเงินเดือน

เล่ือนเงินเดือนโดยใช้
ช่วงเงินเดือนและฐานในการ
ค านวณตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

หลกัเกณฑใ์นการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละครัง้

มีผลการประเมินไม่ต า่กว่าพอใช้หรือร้อยละ 60

ไม่ถกูสัง่ลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าภาคทณัฑ์
หรือไม่ถกูศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

ไม่ถกูสัง่พกัราชการโดยไมมี่เหตอุนัสมควร

ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตอุนัสมควร

มีเวลาปฏิบติัราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
- บรรจ ุ(3เดือน15วนั) / ถึงแก่ความตาย
- กลบัจากไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน
หรือปฏิบติังานวิจยั
- ผูไ้ด้รบัอนุญาตลาติดตามคู่สมรส

ไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ี
ส่วนราชการก าหนด

มีวนัลาไม่เกิน 23 วนั

กรณีปกติ
กรณีลาไป
ศึกษา 

ฝึกอบรม 
หรือวิจยั     
ถือเป็น     

การปฏิบติั
หน้าท่ี

ราชการ และ
มีสิทธิได้รบั
การพิจารณา

เล่ือน
เงินเดือน

ในระหว่างลา

1

2

3

4

5

6
7

ข้อ 19วรรคสอง กรณีไม่อยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนเงินเดือน



ยื่นแบบค าขอฯ 
พร้อมเอกสาร

หลักฐาน 
ก่อนไปศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนกรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

อกคศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

พิจารณา

ส าเร็จการศึกษา

- ค าสั่งอนุญาตใหล้าศึกษาตอ่
- เอกสารหลกัสตูร
สถาบันการศึกษา
- เหตุผลความจ าเปน็
- แผนพัฒนาฯ
- ก.ค.ศ. 16
- หลักฐานการรับรองวุฒิของ 
ก.ค.ศ.

- ความเห็นของบังคับบัญชา 
- ความต้องการ จ าเป็น
ต่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

ผอ.
สถานศึกษา

พิจารณา

ผู้ขอ
อนุมัติ

ผอ. สพท. / 
หน. สรก.

แจ้งมติ
ไม่อนุมัติ แจ้งมตอินุมตัิหน่วยงาน

ต้นสังกัด

รายงานตัว
ยื่นเอกสารหลักฐาน

- ค าสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่

- Transcript 
- ปริญญาบัตร /
วุฒิบัตร
- หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ

ไม่เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 11

เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 11

สพท./
ส่วนราชการ

รายงานผลการศึกษา
ต่อผู้บังคับบัญชา
ทุกรอบการประเมิน

คณะกรรมการพิจารณา

อกคศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ 

อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

รอการเล่ือนเงินเดือนไว้ก่อน

ไม่มีสิทธิเล่ือนเงินเดือนระหว่างลา

ผู้มีอ านาจ 
ตาม ม.53ออกค าสั่ง

รายงานผลก.ค.ศ. 
ทราบ

(ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา)

(มี
สิท

ธิ)

(ไม่มีสิทธิ
เลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา)

(ไม่
มีส

ิทธ
ิ)ได้เลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 

(ไม่เกิน ร้อยละ 2)

(ผ่านการประเมินทุกคร้ัง)

(ไม่ผ่านครั้งใด)



การบริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา

วงเงินรวมในการเล่ือนเงินเดือน
ในแต่ละรอบการประเมิน

อัตราเงินเดือน
ที่จ่ายให้ข้าราชการครูฯ 

ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย.
X 3%

ตวัอย่างวงเงินในการเล่ือนเงินเดือนฯ ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ท่ี การด าเนินการ วงเงิน (บาท)
1 ข้าราชการฯ มีตวั 1,001 ราย และเงินเดือนรวม ณ 1 มี.ค. 42,378,620.00

2 ครัง้ท่ี 1 เลื่อนวนัท่ี 1 เม.ย. เล่ือนเงินเดือนไม่เกินวงเงิน 3% 
ของเงินเดือนรวม ณ 1 มี.ค. ตามข้อ 2 (ข้อ 1 * 3%)

1,271,628.60

3 เงินเดือนรวมหลงัเล่ือนเงินเดือน 1 เม.ย. (2+3) 43,650,248.60

4 ครัง้ท่ี 2 เลื่อนวนัท่ี 1 ต.ค. เล่ือนเงินเดือนไม่เกินวงเงิน 3% 
ของเงินเดือนรวม ณ 1 ก.ย. (ข้อ 3 * 3%)

1,309,507.46

5 เงินเดือนรวมหลงัเล่ือนเงินเดือน 1 ต.ค. (3+4) 44,959,756.10



ท่ี การด าเนินการ วงเงิน (บาท)
1 ข้าราชการฯ มีตวั 1,001 ราย และเงินเดือนรวม ณ 1 มี.ค. 42,378,620.00

2 ครัง้ท่ี 1 เล่ือนวนัท่ี 1 เม.ย. เล่ือนเงินเดือนไม่เกินวงเงิน 3% 
ของเงินเดือนรวม ณ 1 มี.ค. ตามข้อ 2 (ข้อ 1 * 3%)

1,271,628.60

ตวัอย่างการบริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา

ผลประเมิน
คะแนน

การประเมิน
ร้อยละ

ท่ีได้เล่ือน จ านวนคน ร้อยละ
จ านวนเงิน

เล่ือนเงินเดือน
ดีเด่น 90.00 ขึน้ไป

ตามท่ี 
สพท. 
ก าหนด

457 45.65 649,093.68
ดีมาก 80.00 - 89.99 525 52.45 604,683.15
ดี 70.00 - 79.99 17 1.70 17,156.48
พอใช้ 60.00 - 60.99 1 0.10 680.00
ปรบัปรงุ 59.99 ลงมา ไม่ได้เล่ือน 1 0.10 -

รวม 1,001 100.00 1,271,613.31
เล่ือนเงินเดือน+ค่าตอบแทนพิเศษ 1,271,628.60
คงเหลือในการบริหารจดัการ 15.2969



ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรบัการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละอนัดบัฯ

ตวัเลขที่น าไปใชใ้นการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะอนัดบั

อนัดบั ช่วงเงินเดือน
ฐานในการค านวณ

ระดบั อตัรา

คศ.3
40,280 – 58,390 บน 49,330

19,860 – 40,270 ล่าง 37,200

คศ.2
30,210 – 41,620 บน 35,270

19,190 – 30,200 ล่าง 30,200

อนัดบั วิทยฐานะ เงินเดือน
ฐานในการ

ค านวณ

%

เลื่อน

เงินเดือนที่ไดเ้ลื่อน 

(มีเศษปัดข้ึนเป็น 10บาท)

นาย ก คศ.3 ชนพ. 37,980 49,330 3.2 1,580

นาย ข คศ.2 ชก. 20,180 30,200 3.0 910
70



การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่า

ขั้นสูงของอันดับ



ขอ้ 2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด     
เ ม่ือได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของ
ต าแหน่งและวิทยฐานะในอนัดบั คศ.2  คศ.3 หรือ คศ.4
ให้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนเดิม 
โดยใหไ้ปอาศยัรับเงินเดือนในอนัดบัถดัไปไดอี้กหน่ึงอนัดบั
เท่านั้น ถา้ไม่มีขั้นหรืออตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิมใหไ้ดรั้บ
ในขั้นหรืออตัราเงินเดือนใกลเ้คียงท่ีสูงกวา่ แลว้แต่กรณี 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555



ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการเล่ือน
เงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบติังานในคร้ังใดแลว้    

จะไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนของต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ในอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แลว้แต่กรณี ให้ไดรั้บการเล่ือนเงินเดือน     
สูงกว่าขั้นสูงของอนัดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศยัรับเงินเดือน       
ในอนัดบัถดัไปไดอี้กหน่ึงอนัดบัเท่านั้น ตามขอ้ 2 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ย
การให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต ่ากว่าขั้นต ่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอนัดับ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555
ตั้ งแต่การเล่ือนเงินเดือนคร้ังท่ีสอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันท่ี              
1 ตุลาคม 2563) เป็นตน้ไป

2.3 

การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ



อันดับ ช่วงเงินเดือน
ฐานในการค านวณ

ระดับ อัตรา

คศ.3
4 ,280 – 58,390 บน 49 33 
19 86  – 4  27 ล่าง 37 2  

คศ.2
3 ,210 – 41,620 บน 35 27 
19,190 – 30,200 ล่าง 3  2  

ต าแหน่ง
รับ

เงินเดือน
อันดับ

วิทย
ฐานะ

เงินเดือน
ฐานใน

การค านวณ
%

เลื่อน

เงินเดือนที่ได้เลื่อน 
(มีเศษปัดขึ้นเป็น1 

บาท)

ครู คศ.2(3) ชนก. 42 5  35 27 3.2 1 13 

ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูง     
ของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่

คศ.
2(3)



การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นสูง 24 75 34 31 41 62 58 39 69  4 76 8  

ขั้นต่ า 15  5 15 44 16 19 19 86 24 4  29 98 

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

วิทย
ฐานะ

อัตราเงินเดือน

ก่อนเลื่อน ฐานใน

การค านวณ

จ านวนเงิน
ที่ใช้เลื่อน
เงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่             
1 ตุลาคม

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน
ค่าตอบแทน

พิเศษ

นาย 
ก

ชนพ. คศ.3 58    49 33 1 2  คศ.3(4) 59    -
75

นาย ก ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผอ. ช านาญการพิเศษ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3 อัตราเงินเดือน 58    บาท ได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 1 2  บาท จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร



การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

วิทย
ฐานะ

อัตราเงินเดือน

ก่อนเลื่อน ฐานใน

การค านวณ

จ านวนเงิน
ที่ใช้เลื่อน
เงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือน 1 ตุลาคม

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน
ค่าตอบแทน

พิเศษ

นาย 
ข

ชนพ. คศ.3(4) 68  4 49 33 1 43 คศ.3(4) 69  4 43 
76

นาย ข ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รอง ผอ. ช านาญการพิเศษ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3(4) อัตราเงินเดือน 68  4 บาท ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 1 43 บาท จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นสูง 24 75 34 31 41 62 58 39 69  4 76 8  

ขั้นต่ า 15  5 15 44 16 19 19 86 24 4  29 98 

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5



การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

วิทย
ฐานะ

อัตราเงินเดือน

ก่อนเลื่อน ฐานใน

การค านวณ

จ านวนเงิน
ที่ใช้เลื่อน
เงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือน 1 ตุลาคม

อันดับ เงินเดือน อันดับ เงินเดือน
ค่าตอบแทน

พิเศษ

นาย 
ค

ชนพ. คศ.3(4) 69  4 49 33 1 43 คศ.3(4) 69  4 1 43 
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นาย ค ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รอง ผอ. ช านาญการพิเศษ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3(4) อัตราเงินเดือน 69  4 บาท ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 1 43 บาท จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นสูง 24 75 34 31 41 62 58 39 69  4 76 8  

ขั้นต่ า 15  5 15 44 16 19 19 86 24 4  29 98 

อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5



การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

วทิย
ฐำนะ

อตัรำเงนิเดือน

ก่อนเล่ือน ฐำนใน

กำร
ค ำนวณ

จ ำนวนเงนิ
ที่ใช้เล่ือน
เงนิเดือน

ให้ได้รับเงินเดือน 1 ตุลำคม

อนัดบั เงนิเดือน ค่ำตอบ
แทน อนัดบั เงนิเดือน

ค่ำตอบแทน
พเิศษ

นาย 
ง ชก. คศ.2 41,620 350 35,270 860 คศ.2(3) 42,480

(41,620+860) -
78

นาย ง ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ  รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2
อัตราเงินเดือน 41 62 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 35 บาท ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 86 บาท จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

บัญชีเงินเดือนขั้นต ่ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีม่ใีบอนุญำตประกอบวชิำชีพ

ขั้นสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800
ขั้นต ำ่ 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 29,980
อนัดบั ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5



การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

วทิย
ฐำนะ

อตัรำเงนิเดือน

ก่อนเล่ือน ฐำนใน

กำรค ำนวณ

จ ำนวนเงนิ
ที่ใช้เล่ือน
เงนิเดือน

ให้ได้รับเงินเดือน 1 ตุลำคม

อนัดบั เงนิเดือน ค่ำตอบ
แทน อนัดบั เงนิเดือน

ค่ำตอบแท
นพเิศษ

นาย 
จ - คศ.2 41,000 - 35,270 860 คศ.2

41,620

(41,000+620) 240

นาย จ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ไม่มวีิทยฐานะ  รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2
อัตราเงินเดือน 41    บาท ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 86 บาท จะได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนอย่างไร

บัญชีเงินเดือนขั้นต ่ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีม่ใีบอนุญำตประกอบวชิำชีพ

ขั้นสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800
ขั้นต ำ่ 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 29,980
อนัดบั ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

การเล่ือนเงนิเดือนแบบใหม่ (ร้อยละ) 
ซ่ึงก าหนดผลการปฏิบัติงานเป็นระดับ  
ในแต่ละระดับสามารถก าหนดค่าร้อยละ
ในการเล่ือนได้เป็นหลายอย่าง เช่น 
ดเีด่น 1,2,3 ได้หรือไม่ 

ค าถาม
ท่ี 1



กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณ
อย่างเป็นธรรม ให้ส่วนราชการบริหารวงเงินในการเล่ือน
เงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี

ข้อ 5



ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจนเต็มขั้น
ในวันที่ 30 กันยายน และยังคงมีค่าตอบแทนพิเศษ
เหลือตามร้อยละที่ได้เล่ือนเงินเดือนตามผล       
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว แต่ไม่มีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เน่ืองจากเกษียณอายุ
ราชการแล้ว ส่วนราชการจะน าจ านวนเงินของ
ค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ได้เบิกจ่ายนี้ ไปส่ังเล่ือน
เงินเดือนให้กบัข้าราชการรายอ่ืนได้หรือไม่

กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ค าถาม
ท่ี 2



กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณ
อย่างเป็นธรรม ให้ส่วนราชการบริหารวงเงินในการเล่ือน
เงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี

ข้อ 5



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่ือนวิทยฐานะ
สูงขึน้ มผีลเม่ือวนัที ่1 ตุลาคม 2561  จะเล่ือนเงินเดือนก่อนหรือ
วทิยฐานะก่อน

85

กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

ค าถาม
ท่ี 3



86

เว้นแต่กรณีผูใ้ดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอนัดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งท่ีด ารงอยู่แล้วให้แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งซ่ึงได้รับเงินเดือน
ในระดบัท่ีสูงข้ึนก่อน แลว้จึงสัง่เล่ือนเงินเดือน 

การเล่ือนเงินเดือนผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนหรือให้มีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึนในวนัท่ี 1 เมษายน 
หรือวนัท่ี 1 ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัเดียวกัน
กับวันเล่ือนเงินเดือน ให้พิจารณาสั่ง
เล่ือนเงินเดือนผูน้ั้นก่อน แลว้จึงแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนหรือให้มีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะ

มต ิก.ค.ศ. 
ตามหนังสือ

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที ่ศธ 0206.7/39 
ลว. 20 ก.พ. 62

กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561



ผู้ที่ลำออกจำกรำชกำรโดยควำมประสงค์ของตนเอง
และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ได้มีค ำส่ังอนุญำตให้       
ออกจำกรำชกำรแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 เมษำยน หรือ              
1 ตุลำคม จะสำมำรถเล่ือนเงนิเดือนได้หรือไม่

ค าถาม
ท่ี 4



กำรเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยปกติให้เล่ือนปีละสองคร้ัง ดังนี้

(1) คร้ังทีห่น่ึง เป็นกำรเล่ือนเงินเดือนส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำร
ในคร่ึงปีแรก โดยให้เล่ือนในวันที่ 1 เมษำยนของปี ที่ได้เล่ือน

(2) คร้ังทีส่อง เป็นกำรเล่ือนเงินเดือนส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำร
ในคร่ึงปีหลงั โดยให้เล่ือนในวนัที ่1 ตุลำคมของปีถัดไป

ข้อ 6



ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.วา่ดว้ย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 จึงให้รอการก าหนดโทษไว ้
มีก าหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56

ข้ำรำชกำรครู

จะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติั ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนตามความนยัขอ้ 10 (2) ของกฎ ก.ค.ศ.การเล่ือนขั้น
เงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
หรือไม่

ค าถาม
ท่ี 5



ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซ่ึงจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องอยู่ใน
หลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

(2) ในคร่ึงปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทำงวินัย
ที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศำลพิพำกษำใน
คดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หรือควำมผิดที่ท ำให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรของตน ซ่ึงมิใช่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 
หรือควำมผดิลหุโทษ

ข้อ 10 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตาม
ข้อ 10(5) ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที ่
1กนัยายน

สามารถน าอัตราเงินเดือนของผู้น้ันมาค านวณรวมเป็น
วงเงินงบประมาณในวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน
แล้วแต่กรณ ีได้หรือไม่ อย่างไร

ค าถาม
ท่ี 6



ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซ่ึงจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องอ ยู่ใน
หลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

(5) ในคร่ึงปีที่แล้วมำต้องได้รับกำรบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือนหรือ ได้ปฏิบัติ
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือนก่อนถึงแก่ควำมตำย

ข้อ 10 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงจะได้รับ
การพจิารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละคร้ัง ในคร่ึงปีที่แล้วมา
ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 4 เดือน กรณีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการน้อยกว่า 
4 เดือน จะสามารถได้รับการเล่ือนเงนิเดือนได้หรือไม่

ค าถามท่ี 7



ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซ่ึงจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องอ ยู่ใน
หลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

(5) ในคร่ึงปีที่แล้วมำต้องได้รับกำรบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือนหรือ ได้ปฏิบัติ
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำส่ีเดือนก่อนถึงแก่ควำมตำย

ข้อ 10 
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ก.ค.ศ. มีมติให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติส่ังเล่ือน
เงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานในการค านวณให้แก่ผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ดงันี้

1. มีผลการปฏิบัติงานดเีด่น  
2. มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้

ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตงิานวจิัย หรือผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะ
เล่ือนเงินเดือนไดต้ามขอ้ 10 เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการ การลา หรือการมาท างานสายตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. น้ี แต่ผูมี้อ  านาจ
สั่งเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนเงินเดือนใหโ้ดยมีเหตุผลเป็นกรณี
พิเศษ ให้ผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
สั่งเล่ือนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย  ไดใ้นอตัราไม่เกินร้อยละสองของฐานใน
การค านวณของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ั้น

ข้อ 19 



จะสามารถนับรวมระยะเวลาปฏิบัติราชการขณะด ารงต าแหน่งเดิมและ
สังกดัเดิม เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบเกีย่วกบัระยะเวลาการปฏิบัติราชการตาม
ข้อ 10 (5) ของกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้หรือไม่

นาย อนาง ว

สังกดั สพม. C สังกดั สพม. C

บรรจุ 25 ส.ค.60
สังกดั สพม. B

ค าถาม
ท่ี 8



ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดโอน เล่ือนต าแหน่ง ย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วย
ราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับ
มอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองาน
พเิศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 10 (9) 
(ช) ในคร่ึงปีที่แล้วมา ให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้น้ัน
ทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพจิารณาเล่ือนเงินเดือนด้วย

ข้อ 12 วรรคท้าย 



ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับอนุญาตจาก กศจ. ให้ลาไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมี
สิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระหว่างลา 
มีก าหนด 2 ปี ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติังานวิจยัและ
พฒันา พ.ศ. 2552

แต่โครงสร้างหลกัสูตรก าหนดระยะเวลาไว ้1 ปี 6 เดือน และ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 8 เดือน จะไดรั้บการอนุมติัใหเ้ล่ือน
เงินเดือนระหวา่งลาไปศึกษา หรือไม่

ค าถาม
ท่ี 9



ข้ าราชการค รูและบุคลากรทางการ ศึกษา ซ่ึง
ผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยตาม
ความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานฯ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา หรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน ทั้งนี้ต้อง
เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองก่อนไปศึกษา ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิเล่ือนเงินเดือน ในระหว่างลาไปศึกษา ต่อเม่ือได้รับอนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตและตามระยะเวลาของหลกัสูตร โดยไม่มีการขยายระยะเวลา

ข้อ 11 



ข้อ 16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปศึกษา     
เมื่อศึกษาจบหลักสูตรตามที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ระหว่างรอหลักฐาน
การส่งตัวกลับจากสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษา ให้รายงานตัวกลับ      
เข้าปฏิบัติราชการทันที ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป ถ้าได้ศึกษาในภาคทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
เฉพาะการท าวิทยานิพนธ์จะรายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการก่อนก็ได้ 
แต่หลังจากกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว ถ้าจะไปศึกษาค้นคว้าเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ ต้องขออนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการลา



บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้าย พ.ร.บ. เงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ครู

3,500

5,600

9,900

15,600
13,000

ช านาญการ

ช านาญการ
พเิศษ

เชี่ยวชาญ

เช่ียวชาญ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ
พเิศษ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พเิศษ

ช านาญการ

เชี่ยวชาญ
พเิศษ

เชี่ยวชาญ
พเิศษ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งทีมี่วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ

ผู้ใดได้รับเงนิเดือนสูงกว่าขัน้สูงของอันดับ

คศ.4 แล้ว ใหไ้ด้รับเงนิวิทยฐานะ 15,600 บาท/เดือน

อัตราเงนิ
วทิยฐานะ

รอง
ผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการ

รอง ผอ.
เขตพืน้ท่ี
การศึกษา

ผอ.
เขตพืน้ท่ี
การศึกษา

ผู้บริหาร
การศึกษา

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์
ต าแหน่ง
ทีเ่รียกชื่ออย่างอืน่
ตามที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด

เชี่ยวชาญ



ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 255 

ขอ้ 4 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด ได้รับ   
การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ใหเ้บิก
จ่ายเงินตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหมี้หรือเล่ือนวิทยฐานะ
หากปฏิบติัหน้าท่ีหลกัของต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะไม่เต็มเดือน ให้เบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะส าหรับเดือนนั้ น ตามส่วนจ านวนวันท่ีได้ปฏิบัติ      
หนา้ท่ีหลกั และหากผูใ้ดมิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีหลกัของต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ
ให้ระงับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้ งแต่ว ันท่ีมิได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ดงักล่าว เวน้แต่เป็นต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะดว้ยกนั



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปถือศีล
และปฏิบัติธรรม ณ วัดธารน ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) 
จังหวัดสุราษฎรธ์านี โดยไม่ถือเป็นวันลา จะมีสิทธิได้รับ
เงินวิทยฐานะในระหว่างไปถือศีลและปฏิบัติธรรม และ
ค่าตอบแทนรายเดอืน ได้หรือไม่ 



หลักการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

105

1. ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

2. หากปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะไม่เต็มเดือน 
ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะส าหรับเดือนนั้นตามส่วนจ านวนวันที่
ได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก

3. หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะให้ระงับ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่
เป็นต าแหน่งที่มวีิทยฐานะด้วยกัน



1 6

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255 

ให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ซ่ึงไ ด้ รับ เงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่า ด้วยเงิน เ ดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอตัรา
เท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซ่ึงได้รับเงนิวทิยฐานะช านาญการ

ขอ้ 5 วรรคสอง 

กลุ่มพฒันาระบบค่าตอบแทน
ภารกจิเสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ส านักงาน ก.ค.ศ.



ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร 0 280 3230    โทรสาร 0 280 3229 


