
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

   
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล                   

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้น 

เพ่ือ ให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดทำคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 เล่มนี้ขึ้น สำหรับผู้ดำเนินการ
สอบแข่งขันใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 
 
 
 

         กลุ่มบรหิารงานบุคคล 1 
สำนักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ 

                     เมษายน  2564 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



สารบัญ 
                                   หน้า        

   
 การดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ          

   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

• การดำเนนิการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน      1 
• การดำเนนิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั        1 

และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศกึษาพิเศษ    
-  การประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนั          3 
-  การประเมิน ภาค ค          10 

• ข้อแนะนำในการปฏบิัตตินของผู้เข้าสอบ                13 
• ผู้ประสานงานการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  15 
• เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน        

-  หนงัสือสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดว่นที่สดุ ที ่ศธ 04009/ว 1848   17 
   ลงวนัที่ 7 เมษายน 2564 และ ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 04009/1849   
   ลงวนัที่ 7 เมษายน 2564 เรือ่ง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้บุคคล 
   เข้ารบัราชการเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
   สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 -  กำหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบ       23 
 -  รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน   25 
                 และมีความจำเป็นต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นพิเศษ 
 -  รายละเอียดตัวชีว้ัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหน่ง  26 
   วิชาชีพ และการปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 
 -  สำเนาหนงัสือสำนักงานเลขาธกิารครุุสภา ที ่ศธ 5102.1/260     28 
                 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 และ ที ่ศธ 5102.1/48 ลงวนัที่ 28 มนีาคม 2563 
 -  แบบขออนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู แบบ 1  40 
     (คส.09.10) 
 -  รหัสจังหวัด และรหัสสำนกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ     46 
 -  รหัสกลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก       47 
 -  แบบรายงานข้อมูลการสอบแข่งขนั (สพร. 1 – 7)      48 
 -  มาตรการป้องกันการทุจรติในการสอบแขง่ขนั      55 
 -  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  57 
  (COVID-19) 

• หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขนั        
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563  59 



สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                  หน้า 

• แนวปฏิบัติในการรับรองคณุวุฒิของผูส้ำเร็จการศกึษาต่างประเทศ    
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2563   71 

• แนวปฏิบัติเกีย่วกับการตรวจสอบคุณวุฒ ิ       
-  หนังสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ดว่นที่สดุ ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที ่29 มนีาคม 2560  79 
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558   80 
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวนัที่ 18 เมษายน 2556    81 

• มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย          
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวนัที่ 26 มกราคม 2564    83 

• การหกัเงินค่าธรรมเนียมสอบและการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ     
-  หนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นที่สุด ที ่กค 0409.3/ว 62     88  
   ลงวนัที่ 11 สงิหาคม 2549  
-  หนงัสือกระทรวงการคลงั ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวนัที่ 23 พฤษภาคม 2549  90 
-  หนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 0409.6/ว 30      92 
   ลงวนัที่ 25 เมษายน 2549  

• ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร          
-  ว่าด้วยการปฏบิตัิของผู้เขา้สอบ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555       99 
-  ว่าด้วยการปฏิบตัิของผู้เขา้สอบ พ.ศ. 2548                  100 
-  ว่าด้วยการปฏิบตัิของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548           102 

• การอำนวยความสะดวกในการสอบแข่งขันสำหรับผู้พิการ     
-  หนงัสือสำนกังาน ก.ค. ท่ี ศธ 1305/4082 ลงวันที่ 9 กนัยายน 2542   105 

•   การห้ามพระภกิษุสามเณรเรยีนวิชาชีพ หรอืสอบแขง่ขัน      
หรือสอบคดัเลือกอย่างคฤหัสถ ์
-  หนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. 89/2501  107  
   ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2501  
-  คำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที ่17 มนีาคม 2538  109  

• หนังสือตอบข้อหารือ  111 
• ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ               

-  ผงัการจดัห้องสอบ …………………………………………………………………………………….…  122  
-  บัตรประจำตัวผู้สอบ ……………………………………………………………………………..……..   123 
-  ใบสมัครสอบแข่งขัน ................................................................................................   124 
-  คำร้องขออนุญาตเข้าสอบ ……………………………………………………………………………..  127 
-  บันทึกการรับ - สง่ข้อสอบและกระดาษคำตอบ …………………………….…………..…….   128 
-  บัญชีลงลายมือชือ่ผูเ้ข้าสอบ …………………………………………………………………………..   133 
-  บันทึกเหตุการณ์การกำกบัการสอบ ………………………………………………………….…….   135 
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ผู้ประสานงานการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหนง่ครูผูช้่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

 
ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท ์(สนง.) 

นายอนันต์  พันนึก 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ 

06 1243 4777 0 2288 5647 

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 08 1804 7260 

0 2288 5660 
0 2288 5661 
0 2288 5662 

นางปัทมา  ดวงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 08 9515 1258 

นายสมโภชน์  บุญมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 08 9763 4997 

นางสาววิไลพร  อุปถัมภ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 09 7941 4454 

นางสาวณฐา  โฆษิตภาณุสิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 09 4650 1414 

นางสาวสุดาวรรณ  ฝายนันชยั นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 09 7215 1542 

นางสาวภัทรฉัตร  จันทร์จุฬาลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 06 5698 2614 

 
 

     E-mail : bunju3@hotmail.com 
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เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิ 
ของผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 
และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอำนวยความสะดวก 
ในการสอบแข่งขันสำหรับผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การห้ามพระภิกษุสามเณร 
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน 
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือตอบข้อหารือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ 
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กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจ าปีการศึกษา 2565 
...................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลยั มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้00 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร จ านวนอัตราที่ต้องการจ้าง อัตราค่าจ้าง หมายเหตุ 
1 วิชาเอกพลศึกษา 1 8,000  

 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 ไม่จ ากัดเพศ 
2.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี  
2.4 มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 
2.5 เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.7 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่ เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มาของรัฐ 
2.10 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.12 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
2.14 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 



2.15 มีความประพฤติดี  อดทน  ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
2.16 มีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
2.17 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
2.18 เคยมีประสบการณ์ในการเป็นครูหรือ การอบรมเกี่ยวกับครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเอกพลศึกษา 
3.2 มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาเอกเป็นอย่างดี 
3.3 มีประสบการณ์การสอน/ผู้ฝึกสอนฟุตบอล (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 
3.4 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3.5 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูและอุทิศเวลาเพื่อราชการ 
3.6 มีความรับผิดชอบในหน้าที่การสอน มีใจรักการสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

4. วันรับสมัคร สถานที่ วันคัดเลือกและวันประกาศผล 
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ  

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       นางอรอนงค์ สอนสนาม โทร 084-6004233 

4.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
4.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  

- สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  
09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  

4.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 043-580649   
(นางณัฐชา  แก้วเนตร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล : 091-8671413) 

4.5 ท าสัญญาจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4.6 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครคัดเลือก 
5.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ (รับรองส าเนา

ถูกต้อง)  อย่างละ 1 ฉบับ ต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย  (ไม่รับหนังสือรับรอง) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 แผ่น 



5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน 1 เดือน 

5.6 เกียรติบัตร หรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี) 
5.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25  เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ลงชื่อ           
       (นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจ าปีการศึกษา 2565 
...................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลยั มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ดังนั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 1 ต าแหน่ง ดังนี้ 
ล าดับที่ ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร จ านวนอัตราที่ต้องการจ้าง อัตราค่าจ้าง หมายเหตุ 

1 วิชาเอกพลศึกษา 1 8,000  

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 ไม่จ ากัดเพศ 
2.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี  
2.4 มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 
2.5 เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.7 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่ เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มาของรัฐ 
2.10 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.12 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
2.14 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.15 มีความประพฤติดี  อดทน  ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
2.16 มีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 



2.17 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
2.18 เคยมีประสบการณ์ในการเป็นครูหรือ การอบรมเกี่ยวกับครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเอกพลศึกษา 
3.2 มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาเอกเป็นอย่างดี 
3.3 มีประสบการณ์การสอน/ผู้ฝึกสอนฟุตบอล (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 
3.4 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3.5 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูและอุทิศเวลาเพื่อราชการ 
3.6 มีความรับผิดชอบในหน้าที่การสอน มีใจรักการสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. วันรับสมัคร สถานที่ วันคัดเลือกและวันประกาศผล 
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ  

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       นางอรอนงค์ สอนสนาม โทร 084-6004233 

4.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
4.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  

- สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  
09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  

4.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 043-580649   
(นางณัฐชา  แก้วเนตร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล : 091-8671413) 

4.5 ท าสัญญาจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
4.6 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครคัดเลือก 
5.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ (รับรองส าเนา

ถูกต้อง)  อย่างละ 1 ฉบับ ต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย  (ไม่รับหนังสือรับรอง) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน  1  ฉบับต้องมีฉบับจริงมาแสดงด้วย 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน  1  ฉบับ 
5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 แผ่น 
5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ซึ่งออกให้ 



ไม่เกิน 1 เดือน 
5.6 เกียรติบัตร หรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี) 
5.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25  เมษายน พ.ศ. 2565 

 
ลงชื่อ           
       (นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. การพัฒนาบุคคลกรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความตระหนักรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามคิดให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 
 



6. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาระบบการปฏิบัติ
ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส จนสามารถเป็นแบบอย่างได้ และสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน อ่ืนให้มี
ระบบงานที่มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 


