




























































































































































































































































































































































 
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 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“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 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



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 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



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. 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



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 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 
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 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“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 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



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 

้หนา   ๑๒
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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
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(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. 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



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 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑





















































ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ งานหรือกิจกรรมที่ใช้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว ้
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้ระบุ
ข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่
สะท้อนความรู้ความสามารถ 

ด้านการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่อาศัย หรือยินยอมให้
ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าท่ี
ของตน เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ 

1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในรอบของการประเมินการเลื่อน
เงินเดือน 
(ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

ระดับ 5 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1) คำสั่งการลงโทษทางวินัย 
๒) หนังสือราชการอื่น ๆ ท่ีแสดง
ถึงการกระทำผิดทางวินัย 
 

ระดับ 4  
ระดับ 3  
ระดับ 2  
ระดับ 1 มีคำสั่งถูกลงโทษทางวินัย 

2. การมีจิตสำนึกท่ีดี มุ่ง
บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

1. วันลา 
2. การมาสาย 
3. การขาดราชการ 
(ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

ระดับ 5 ลาไม่เกิน 2 ครั้ง/ไม่มาสาย ในรอบการเลื่อนเงินเดือน 1) สรุปวันลา 
2) สรุปการมาปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ  
1. ลา 6 ครั้ง (ลากิจ+ลาป่วย) 
จำนวน 23 วันทำการ ไม่ได้รับ 
การพิจารณาให้เลือนเงินเดือน 
2. ถ้าลาเกิน 6 ครั้ง วันลาต้องไม่
เกิน 15 วันทำการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ร้อยละ 
90 ข้ึนไป) ถึงจะได้รับการ
พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน 

ระดับ 4 ลาไม่เกิน 3 ครั้ง/มาสาย 1 ครั้ง ในรอบการเลื่อน
เงินเดือน 

ระดับ 3 ลาไม่เกิน 4 ครั้ง/มาสาย 2 ครั้ง ในรอบการเลื่อน
เงินเดือน 

ระดับ 2 ลาไม่เกิน 5 ครั้ง/มาสาย 3 ครั้ง ในรอบการเลื่อน
เงินเดือน ,ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และลาอุปสมบทไม่
เกิน 15 วัน 
ระดับ 1 ลาไม่เกิน 6 ครั้ง/มาสาย 4-8 ครั้ง ลาคลอด ในรอบการ
เลื่อนเงินเดือน และลาศึกษาต่อในเวลาราชการ 

3. มีความวิริยะ 
อุตสาหะ ตรงต่อเวลา 
และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีงานพิเศษฝ่ายต่าง ๆ 
(รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ) 

ระดับ 5 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 

1) บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย 
 

ระดับ 4 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 80 – 89.99 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 70 – 79.99 
ระดับ 2 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 60 – 69.99 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 50 – 59.99 



ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ งานหรือกิจกรรมที่ใช้ประเมิน 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว ้
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้ระบุ
ข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่
สะท้อนความรู้ความสามารถ 

4. การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบาย และคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีงานพิเศษฝ่ายต่าง ๆ 
(รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ) 

ระดับ 5 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

1) บันทึกการปฏิบัติงานฝ่าย 
 

ระดับ 4 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 80 – 89.99 
ระดับ 3 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 70 – 79.99 
ระดับ 2 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 60 – 69.99 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานฝ่ายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
ร้อยละ 50 – 59.99 

5. การรักษาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. การแต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด (หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 
2. การเข้าสอน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
๓. รายงานการอบรม 
 
 
หมายเหตุ ข้อ ๑. และ ข้อ ๒. จำนวน 3 คะแนน 
             ข้อ ๓ จำนวน ๒ คะแนน 

ระดับ 5 แต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด และเข้าสอนร้อยละ 90 
ข้ึนไป 

1) การแต่งกายตามท่ีโรงเรียน
กำหนด 
2. การเข้าสอน 
๓. รายงานการอบรม 

ระดับ 4 แต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด และเข้าสอนร้อยละ 80 
– 89.99 
ระดับ 3 แต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด และเข้าสอนร้อยละ 70 
– 79.99 
ระดับ แต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด และเข้าสอนร้อยละ 60 – 
69.99 
ระดับ แต่งกายตามท่ีโรงเรียนกำหนด และเข้าสอนร้อยละ 50 – 
59.99 

6. การรักษาภาพลักษณ์
และความสามัคคีใน
องค์กร ชุมชน และสังคม 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
   - วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2563) 
   - วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2563) 
   - วันลอยกระทง (31 ตุลาคม 2563) 
   - ประชุม ผอ.เขตพบเพ่ือนครู (๒1 ธันวาคม 2563) 

ระดับ 5 ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 ข้ึนไป แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80-89 

ระดับ 3 ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70-79 
ระดับ 2 ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60-69 
ระดับ 1 ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60 

 



แบบบันทึกการประเมินตอนที่  1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน (70 คะแนน) 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

ระดับ 5 มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ระดับ 5 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด คำอธิยายรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยการจัดทำแผนหลัก มี
ความถูกต้อง และมีคุณภาพ 

1)เอกสารการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด 
2)รายวิชาท่ีสอน 
3)หน่วยการเรียนรู้ 
4)หลักฐานการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 
5)หลักฐานและร่องรอย  อื่น ๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
(แผนหลักทุกรายวิชาท่ีสอน 

ระดับ 4 มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
ได้เหมาะสม 

ระดับ 4 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด คำอธิยายรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยการจัดทำแผนหลักครบ
ทุกรายวิชาและมีความถูกต้อง (มีการแก้ไข) 

ระดับ 3 มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหา 
ของหลักสูตร 

ระดับ 3 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด คำอธิยายรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยการจัดทำแผนหลักครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

ระดับ 2 มีการทำรายวิชาหรือคำอธิยายรายวิชา ระดับ 2 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด คำอธิยายรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยการจัดทำแผนหลักบาง
รายวิชา 

ระดับ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

ระดับ 1 มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด คำอธิยายรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยการจัดทำแผนหลัก (มี) 
 
 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
1.2 การจัดการเรียนรู ้

1.2.1 การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

- การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้/แผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP)แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP)/แผนการ

จัดประสบการณ ์
ดูการสอนอย่างน้อย 2 
คร้ัง 
ส่วนที่ 1 
1) การเยี่ยมช้ันเรียน 
๒) มีการปรับปรุงตาม 
ข้อ ๑) 
ส่วนที่ ๒ 
๑) การสังเกตการณ์สอน 
๒) มีการปรับปรุงตาม 
ข้อ ๑) 

ระดับ 5- มีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำ 
ผลการประเมินมาปรับปรุง 

- มีการบันทึกหลังการสอนและนำผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู ้

ระดับ 5–มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 
รายวิชา ส่งตรงเวลา ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบ
ของโรงเรียนพุทไธสง มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ี
หลากหลาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง กับหน่วย
การเรียนรู้ และผู้เรียน สอดคล้องกับแผนหลัก ท่ีผ่านการ
อนุมัติจากฝา่ยบริหาร ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มี
บันทึกหลังสอน และนำผลจากบันทึกหลังสอนไปพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปวิจัยในช้ันเรียน ส่ือ 
นวัตกรรม เป็นต้น 

1)หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา
ท่ีสอน 
2)หลักฐานการประเมินผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู ้
3) หลักฐานเอกสารการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
การพัฒนา/ปรับปรงุ 
1 รายวิชา 
๕) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง  
๖) แบบบันทึกการนิเทศ 
๗) แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (เขียน/
พิมพ์) 
๘)สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการ 
๙)หลักฐานการประเมินผลการ
ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู ้
 (มีแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลกลางของโรงเรียน
พุทไธสง โดยฝ่ายวิชาการ) 
 

ระดับ 4– มีการพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

- มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ    
ของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 

ระดับ 4–มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 
รายวิชา ส่งตรงเวลา ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบ
ของโรงเรียนพุทไธสง มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ี
หลากหลาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง กับหน่วย
การเรียนรู้ และผู้เรียน สอดคล้องกับแผนหลัก ท่ีผ่านการ
อนุมัติจากฝา่ยบริหาร ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
และมีบันทึกหลังสอน 

ระดับ 3–มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ี 
            หลากหลาย 

- มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด
กำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

ระดับ 3–มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 
รายวิชา ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบของโรงเรียน
พุทไธสง มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง กับหน่วยการเรียนรู้ 
และผู้เรียน สอดคล้องกับแผนหลัก ท่ีผ่านการอนุมัติจากฝา่ย
บริหาร และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  

ระดับ 2- มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องผู้เรียน บริบทของ 
           สถานศึกษา 

- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีการจัดทำแผนการ

ระดับ 2- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 
รายวิชา ท่ีสอดคล้อง กับหน่วยการเรียนรู้ และผู้เรียน 
สอดคล้องกับแผนหลัก ท่ีผ่านการอนุมัติจากฝา่ยบริหาร 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
จัดการเรียนรู้ฯ ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
และผู้เรียน 

และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 

ระดับ 1- มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
            รายวิชา 

- มีกระบวนการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

ระดับ 1- มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผ่านการอนุมัติจากฝ่าย
บริหาร 

- มีกระบวนการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

1.2.2 กลยุทธ์/กลวิธีใน
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5 มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

ระดับ 5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ    
เน้นกระบวนการ active Learning  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป มีการนำผลประเมินมาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงข้ึน (มีกลยุทธ์ปรากฏในแผน
หลักและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย  1 หน่วยการเรยีนรู้ 
และมีความถูกต้อง พร้อมนำเสนอผลการใช้กลยุทธ์ต่อ
ฝ่ายบริหาร) 

- ดูการสอนจากครูนิเทศกลาง 
2 คะแนน 
- ดูการสอนจากครูนิเทศกลุ่ม
สาระฯ 1 คะแนน 
- รายงานผลการใช้กลยุทธ์ต่อ
ฝ่ายบริหาร 1 คะแนน 
- ผลการประเมินจากนักเรียน 
1 คะแนน 
 
 

ระดับ 4 มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัด          
การเรียนรู้ 

ระดับ 4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ     
เน้นกระบวนการ active Learning ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  
มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (มีกลยุทธ์
ปรากฏในแผนหลักและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
และนำไปใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย  1 
หน่วยการเรียนรู้ และมีความถูกต้อง) 

ระดับ 3 มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู ้

ระดับ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ     
เน้นกระบวนการ active Learning ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ (มีกลยุทธ์ปรากฏในแผนหลักและสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนอย่างน้อย  1 หน่วยการเรียนรู้) 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
ระดับ 2 มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน    
การเรียนรู้ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ระดับ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ     
เน้นกระบวนการ active Learning ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕  
มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ (มีกลยุทธ์ปรากฏในแผน
หลักและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย  1 เร่ือง) 

ระดับ 1 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ    
เน้นกระบวนการ active Learning 

ระดับ 1 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและ    
เน้นกระบวนการ active Learning ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (มี
กลยุทธ์ปรากฏในแผนหลัก) 

1.2.3 คุณภาพผู้เรียน 
1.2.3.1 - ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรียน 
- คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
กรณีหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้าระดับ
ให้ดูภาพรวมของหมวด/
ระดับท่ีรับผิดชอบ 

ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาท่ีสอน   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ในรายวชิาท่ีสอน   
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ระดับ 5 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖5 ในรายวิชาท่ีสอน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด และไม่มีจำนวน ๐, ร , มผ,มส คงค้างในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบในภาคเรียนท่ีผ่านมา 

1)เอกสารหลักฐานแสดงผลการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายวิชา
ท่ีสอน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
(0, ร, มส, แก้แล้ว ณ ปัจจุบัน
ไม่เกิน ๓%) 
2)หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง  
ค่าเป้าหมายผลการเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสาระฯ 
คณิต, อังกฤษ, วิทย์ 2.๕๐ 
ไทย, สังคม  ๓.๐๐ 
อื่น ๆ 3.00 ดูผลภาคเรียนท่ี
ผ่าน 
3) หลักฐานการจัดกิจกรรม 
4) แบบประเมินคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในรายวชิาท่ีสอน       
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย             
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับ 4 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด และมีจำนวน ๐, ร , มผ,มส คงค้างในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบในภาคเรียนท่ีผ่านมา คงเหลือร้อยละ 1 

ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ในรายวชิาท่ีสอน   
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย             

ระดับ 3 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕5 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด และมีจำนวน ๐, ร , มผ,มส คงค้างในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบในภาคเรียนท่ีผ่านมา คงเหลือร้อยละ 2 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด แกนกลาง 

5) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ   ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในรายวชิาท่ีสอน      
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย             
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับ 2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด และมีจำนวน ๐, ร , มผ,มส คงค้างในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบในภาคเรียนท่ีผ่านมา คงเหลือร้อยละ 3 

ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชาท่ีสอน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในรายวชิาท่ีสอน       
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย             
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับ 1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔5 ในรายวิชาท่ีสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด และมีจำนวน ๐, ร , มผ,มส คงค้างในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบในภาคเรียนท่ีผ่านมา คงเหลือมากกว่าร้อยละ 3 

1.3 การสร้างและหรือ 
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยทีางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ (มีสื่อ
อย่างน้อย 1 ชิ้น) 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้วนำผลการประเมนิมา
ปรับปรุง 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้วนำผลการประเมนิมา
ปรับปรุง และรายงานผลการใช้สื่อฯ เสนอต่อฝา่ยบริหาร 

1)สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
2)เอกสารหลักฐานการใช้สื่อ 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง 
3)เอกสารหลักฐานการประเมิน
และการปรับปรุงการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4)หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการสร้างหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 4 มีการสร้างหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีนำมาใช้ใหส้อดคล้องกับผู้เรียน 

ระดับ 3 มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีนำมาใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

ระดับ 2 มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีคัดเลือกแล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับแผน       
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 2 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีคัดเลือกแล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจดัการ
เรียนรู ้

ระดับ 1 มีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 1 มีการพิจารณาเลือกสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
1.4 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

 

ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินผลเครื่องมือการวัด และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินผลเครื่องมือการวัด และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 
และรายงานผลการใช้เครื่องมือฯ เสนอต่อฝ่ายบริหาร 

1)เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
2)เอกสารหลักฐานการประเมิน
ตามสภาพจริง 
3)เอกสารหลักฐานการใช้
เครื่องมอืการวัดและประเมินผล 
4)เอกสารหลักฐานการสร้าง 
การประเมินการปรับปรุง และ    
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 
5)หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล และประเมินผล ระดับ 4 มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล และประเมินผล ให้
มีคุณภาพ 

ระดับ 3 มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ระดับ 3 มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงอย่างหลากหลาย 

ระดับ 2 มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้
ประเมินตามสภาพจริง 

ระดับ 2 มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลาย 

ระดับ 1 มีการกำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ระดับ 1 มีการกำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (แสดงให้เห็นถึง
มีการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ระดับ 5 มีการรายงานและเผยแพร ่ ระดับ 5 มีการรายงานและเผยแพร่ในเวปไซต์ของโรงเรียน
พุทไธสง 

1)เอกสารหลักฐานการศึกษา
วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาหรือ
ความต้องการพัฒนา การเรียนรู ้
2)เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินการวิจัยฯ 
3)หลักฐานแสดงผลการ 
ดำเนินการวิจัยฯ 
๔)Case Study 
๕)Lesson Study 
๖)การเผยแพร่บนเวปไซต์ 
 
 
 
 

ระดับ 4 มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดและมี
การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ 4 มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดและมี
การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (PAOR) 

ระดับ 3 มีการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

ระดับ 3 มีการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา โดยจดัทำเค้า
โครงวิจัยในชั้นเรียน 

ระดับ 2 มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้    
ของผู้เรียน 

ระดับ 2 มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้    
ของผู้เรียน โดยต้ังชื่อเรื่อง ระบุปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา 

ระดับ 1 มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัด  
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ 1 มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัด  
การเรียนรู้ของผู้เรียน 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
        ๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชัน้
เรียนและการจัดทำข้อมูล

สารสนเทศ 

ระดับ 5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องเสริมแรงให้ผู้เรียน 
มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจและ 
มีระบบสารสนเทศ และเอกสารประจำชัน้เรียนหรือ     
ประจำวิชา การเข้าถึงและการใช้ระบบ สามารถใช้เป็น
แบบอย่างที่ดีหรืออ้างอิงได้ 

ระดับ 5 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องเสริมแรงให้ผู้เรียน 
มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจและ 
มีระบบสารสนเทศ และเอกสารประจำชัน้เรียนหรือ     
ประจำวิชา การเข้าถึงและการใช้ระบบ สามารถใช้เป็น
แบบอย่างที่ดีหรืออ้างอิงได้ 

1)การจัดทำแบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
(ปพ.๖) และระเบียนสะสม (ปพ.
๘) ให้เป็นปัจจุบัน 
๒)มีเอกสารหลักฐานการ
สำรวจรายช่ือเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธง 
๓)มีเอกสารหลักฐานการตรวจ
เครื่องแต่งกายของนักเรียน 
๔)มีร่องรอยหลักฐานการจัด
บรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก 
การอวยพรวันเกิด การ
รับประทานอาหารร่วมกัน 
การทำบุญตักบาตร และอื่นๆ 
เป็นต้น  
๕) มีร่องรอยหลักฐานการ
ติดตามและแก้ไขคุณลักษณะ
อันไม่พงึประสงค์ของนักเรียน 
เช่น การมาสาย การแต่งกาย
ไม่ถูกระเบียบ การหนีเรียน 
และอื่นๆ  
 
 
 

ระดับ 4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องให้ผู้เรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการให้
คำปรึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำ  
ชั้นเรียนหรือประจำวิชาในสถานศึกษา 

ระดับ 4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องให้ผู้เรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการให้
คำปรึกษาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำ  
ชั้นเรียนหรือประจำวิชาในสถานศึกษา 

ระดับ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและการทำงานและมีการ
เข้าถึงและใช้ระบบสนสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน
หรือประจำวิชาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนต้องส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและการทำงานและมีการ
เข้าถึงและใช้ระบบสนสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน
หรือประจำวิชาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 2 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมสี่วนรว่มของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการดูแลและบริหาร
จัดการสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ
วิชา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย 

ระดับ 2 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมสี่วนรว่มของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการดูแลและบริหาร
จัดการสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ
วิชา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย 

ระดับ 1 มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 

ระดับ 1 มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 
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2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
(กรอก Care for all ครบ 
100% โดยให้ Print หน้า
แรกของระบบท่ีเป็น
ผลสรุป มายนืยัน) 

ระดับ 5 มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ระดับ 5 มีผลการแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1)เอกสารหลักฐานแสดงผลการ
ดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - คัดกรองนักเรียนภาค
เรียนท่ี 1/2563 
   - การจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน Class Room 
Meeting  
   - การจัดกิจกรรมคาบ 
Home Room มีการบันทึก
เอกสารเป็นหลักฐาน 
   - มีการจัดทำโครงงาน
คุณธรรมในช้ันเรียน ๑ เรื่อง 
พร้อมท้ังบันทึกข้อความถึง
ผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 4 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และหลากหลาย  
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับ 4 มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ระดับ 3 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นท่ีจะต้องดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับ 3 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และหลากหลาย  
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับ 2 มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระดับ 2 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นท่ีจะต้องดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับ 1 มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ระดับ 1 มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและมีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 

2.3 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 
(หัวหน้าระดับ) 

 ระดับ 5ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 

1) กิจกรรมหน้าเสาธง 
2) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
วันศุกร ์
3) กิจกรรมดูแลพื้นท่ี 
4) กิจกรรมเวรประจำวัน/
ตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 
 

ระดับ 4ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ข้ึนไป 
ระดับ 3ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ข้ึนไป 
ระดับ 2ปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 ข้ึนไป 
ระดับ 1ปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 59.99 ลงไป 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเครือข่ายวิชาการ หรือ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ หรือ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างกลุ่มสาระฯภายในโรงเรียน 
(PLC ที่สอดคล้องกับ ID PLAN) 

1) มี ID PLAN 
2) มี ID PLAN ที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 
3) แฟ้มเอกสารหลักฐานการ
พัฒนาตนเอง เช่น 
- เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน 
- เกียรติบัตร/รายงานการเข้ารับ
การอบรม 
4) นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ID 
PLAN 
5) เอกสารการพัฒนาตนเองทุก
อย่างที่สอดคล้องกับ ID PLAN 

ระดับ 4 มีการนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน 

ระดับ 4 มีการนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีน (นำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมตาม ID PLAN ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ 
มาสร้างนวัตกรรมและนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 

ระดับ 3 มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง ระดับ 3 มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (อบรมตามตาม  ID 
PLAN ที่สอดคล้องกับสมรรถนะอย่างน้อย 1 ด้าน) 

ระดับ 2 แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา หรือส่วนราชการโดยความเห็นชอบของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

ระดับ 2 แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา หรือส่วนราชการโดยความเห็นชอบของผู้บรหิาร
สถานศึกษา (มี ID PLAN ที่สอดคล้องกับสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้าน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

ระดับ 1 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือ 
ความต้องการจำเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ระดับ 1 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือความ
ต้องการจำเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (มี ID PLAN) 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ ระดับ 5 มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน ระดับ 5 มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน 1) คำสั่งต้ังกลุ่ม PLC 
2) รูปภาพการทำ PLC 
3) รายงาน PLC ที่ผ่านการรับรอง
จากฝ่ายบริหาร 
4) นวัตกรรมจากการเข้าร่วม PLC 
5) เอกสารหลักฐานการนำ
นวัตกรรมจากการทำ PLC มาจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

ระดับ 4 มีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
มาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 4 มีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
มาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (มีคำสั่งต้ังกลุ่ม PLC และ
รายงานครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผ่านการรับรองจากฝ่ายบรหิาร) 

ระดับ 3 มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ 

ระดับ 3 มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ (มีคำสั่งต้ังกลุ่ม PLC และรายงาน 2-3  ครั้ง) 

ระดับ 2 มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการ 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ระดับ 2 มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการ 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (มีคำสั่งต้ังกลุ่ม PLC และรายงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง) 



ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(กคศ.) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพท่ีสอดคล้อง 

กับหลักฐานร่องรอยท่ีบันทึกไว้ 
(โรงเรียนพุทไธสง) 

บันทึกหลักฐานร่องรอยให้
ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้

ความสามารถ 
 ระดับ 1มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู (ทำตามระดับ1และ2) ระดับ 1 มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู (มีคำสั่งต้ังกลุ่ม PLC) 6) มีเอกสารหลักฐานการจัดทำ 

PLC อย่างต่อเน่ือง 
4. งานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- งานพิเศษตามฝ่ายและ
ตามคำสั่ง 
- ให้ออกมาในเชิงปริมาณ 
,คุณภาพ (เน้นคุณภาพ) 

ระดับ 5 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสามารถใช้
เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 

ระดับ 5 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายสามารถใช้
เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 

1)เอกสารหลักฐาน 
การมอบหมายงาน 
2)รายงานผลการดำเนนิงาน 
3)เอกสารหลักฐานแสดง
เทคโนโลยีท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
4)เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย 
5)หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมี
กระบวนงานท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ระดับ 4 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมี
กระบวนงานท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ระดับ 3 มีผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ผลดี 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 มีผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ผลดี 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 มีผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมีความถูกต้อง
ตามระเบียนแบบแผน 

ระดับ 2 มีผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายมีความถูกต้อง
ตามระเบียนแบบแผน 

ระดับ 1 งานพิเศษตามฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่มสาระ/ หัวหน้า
ระดับ 

ระดับ 1 งานพิเศษตามฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่มสาระ/ หัวหน้า
ระดับ 

 


