
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



สารบญั 
 

เรื่อง                      หน้า 
 

งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะท างานทีเ่กี่ยวข้อง     1 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูมีวิทยฐานะ       5 

และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว17 

ลงวันที่  30  กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูมีวิทยฐานะ     11 

และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว21 

ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560   

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครู      15 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครู สังกัดส านักงาน      24 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งานเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        27 
 

 

 

 



๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

  งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานงานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๒.๒ เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบและก าหนดหัวข้อประชุมบรรจุเข้าวาระการประชุม 

  ๒.๓ เพื่อให้การด าเนินการประชุม อกศจ. เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและตามพระราชบัญญัติก าหนด  

  ๒.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานเลขานุการ อกศจ. 

  ๒.๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  บทบาทหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  อกศจ. 

  ๒.๖ เพื่อตอบสนองภารกิจการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มี
เอกภาพ 

๓. ขอบเขตของงาน 

๓ .๑ ตามกรอบอ านาจหน้าท่ีและภารกิจตามค า ส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

          ๓.๒ การประชุม อกศจ. และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนการประชุมประสานกับบุคคล หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานกับธุรการต่าง ๆ การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประชุม อกศจ. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๔.  ค าจ ากัดความ 

 ๔.๑ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพื่อ
ช่วยเหลือ หรือกล่ันกรองงานให้แก่ กศจ. เกีย่วกับการบรรจุ การแต่งต้ัง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย  
การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๒ คณะท างาน หมายถึง คณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ังตามประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ หรือตามท่ี กศจ. 
มอบหมาย 

๔.๓ การประชุม อกศจ. หมายถึง คณะอนุกรรมการ ท าหน้าท่ีช่วยเหลือหรือกล่ันกรองงานให้แก่ 
กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งต้ัง การโยกย้าย การด าเนินการวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กรอบกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ การเตรียมการก่อนการประชุม 

  ๕.๑.๑ จัดท ารายช่ือและท่ีอยู่ รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๕.๑.๒ ก าหนดปฏิทินการด าเนินการประชุมเพื่อรวบรวมเอกสารประกอบและก าหนดหัวข้อ
ประชุมบรรจุเข้าวาระการประชุม 

  ๕.๑.๓ แต่งต้ังคณะท างานร่วมกันทุกเขตในจังหวัด เพื่อจัดท าข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จัดท า
รายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ แต่งต้ัง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ทุกต าแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนเสนอ อกศจ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อ กศจ. เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเรื่อง ค าวินิจฉัยรอง
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน  
พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๕.๑.๔ เลขานุการประสานประธานอนุกรรมการ เพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ีด าเนินการ
ประชุม และจัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน  

  ๕.๑.๕ จัดท าระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียด ก่อนเสนอท่ีประชุม  

                     ๕.๑.๖ จัดเตรียมเบี้ยประชุม โดยเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงการคลัง 

  ๕.๑.๗ จัดเตรียมบัญชีลงเวลาของอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

                     ๕.๑.๘ จัดเตรียมสถานท่ีประชุม  หากต้องไปประชุมนอกสถานท่ีหรือไม่มีท่ีประชุมประสาน
และจัดพิมพ์หนังสือขอใช้สถานท่ีเพื่อประชุม 

  ๕.๑.๙ จัดเตรียม อาหารว่างและเครื่องด่ืมระหว่างประชุม และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
แก่ผู้ท่ีมาประชุม โดยจัดท่ีนั่งป้ายช่ืออนุกรรมการทุกคน 
 ๕.๒ การด าเนินการประชุม 

  ๕.๒.๑ ให้อนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือช่ือเข้าประชุม   

  ๕.๒.๒ ในการลงมติท่ีประชุมแต่ละวาระให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ 

  ๕.๒.๓ บันทึกการประชุมได้แก่ ข้อพิจารณา ประเด็นท่ีเสนอและมติท่ีประชุม 

  ๕.๒.๔ จ่ายเงินค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะในการเดินทางตามระเบียบท่ีก าหนด 

 ๕.๓ จัดท ารายงานการประชุม 

  ๕.๓.๑ จัดท ารายงานการประชุม ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙บัญญัติไว้ว่า “ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมและถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอ
ความเห็นแย้งพร้อมท้ังเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมและถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็น
หนังสือก็บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย” 
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                     ๕.๓.๒ เลขานุการเป็นผู้ลงนามในรายงานการประชุม   

                     ๕.๓.๓ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม พร้อมท้ังรวบรวมหรือประมวลมติท่ีประชุม
ท่ีส าคัญไว้เพื่อน าเข้าเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาต่อไป   

 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการประชุม อกศจ. และแจ้ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอเรื่องเข้า อกคศ. 
 

  
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ 
เสนอประธาน อกศจ. เตรียมการประชุม 

 
 

งานเลขานุการ รวบรวมเรื่องจัดท าระเบียบวาระประชุมเสนอ อกศจ. 
 

 
 

ด าเนินการประชุม อกศจ. 
 
 
 

 
จัดท ารายงานการประชุม 
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๗. แบบฟอร์มที่ใช ้

 ๗.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 ๗.๒ คู่มือจัดท าวาระการประชุม กศจ. 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๘.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๘.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๔ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

 ๘.๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๘.๙ กฎกระทรวง ค าส่ังมอบอ านาจ มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๘.๑๐ กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มติ ก.ค.ศ. และอื่นๆ 

 ๘.๑๑ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวง 

 ๘.๑๒ ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๙. ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 

 ๑. จดบันทึกการอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็นของท่ีประชุมไว้ทุกประเด็น แล้วจึงสรุปเป็นมติของ
ท่ีประชุมอย่างละเอียด 
 ๒. ในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ฝ่ายเลขานุการจะต้องสอบถามจากท่ีประชุมก่อนว่าจะให้
บันทึกรายช่ือผู้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยหรือไม่ ท้ังนี้ เพราะการประชุมโดยท่ัวไป ท่ีประชุมมี
ความเห็นสอดคล้องกัน มักไม่ต้องระบุช่ือผู้อภิปรายความคิดเห็น 
 ๓. ยกเว้นการแสดงความเห็นแย้ง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการปฏิบัติราชการการ
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ระบุว่า “ถ้ามีความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย” 
 ๔. หากมีการบันทึกเสียงการประชุมต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 
 ๕. รายงานการประชุมต้องส่งให้คณะอนุกรรมการโดยเร็ว 
 ๖. หากมีผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับอนุญาตจากประธานก่อนทุกครั้ง 
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๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

การใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือ 
ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30  กันยายน  2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี  
30  กันยายน  2552 

๓. ขอบเขตของงาน 

การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 
ลงวันท่ี 30  กันยายน  2552 

๔. ค าจ ากัดความ 

 วิทยฐานะ  หมายถึง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 ก าหนด ต้ังแต่ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอและเอกสารการขอมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีวิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
และวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

5.2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอเข้าวาระ อกศจ. และ กศจ. 

แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
       กรณเีสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ประกอบด้วย 
            1.1   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

              -  ยื่นขอช านาญการ ต้อง ด ารงต าแหน่งครู คุณวุฒิปริญญาตรี 6 ปี ,ปริญญาโท 4 ป,ี  
     ปริญญาเอก 2 ปี      

               -  ยื่นขอช านาญการพิเศษ ต้อง ด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
                  -  ยื่นขอเช่ียวชาญ ต้อง ด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี   

                 หรือด ารงต าแหน่งมีวิทยฐานะช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
             1.2   มีภาระงานสอนหรือภาระงานตามต าแหน่งหน้าท่ีนั้น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
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                       1.3   ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน   
          2) น าเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          3) น าเสนอมติ อกศจ. ต่อ กศจ.พิจารณาในล าดับต่อไป 
  4) หาก กศจ.พิจารณาอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 
ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 แล้วแต่กรณี  
  5)  แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการต่อไป 

           กรณีขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
1) ตรวจสอบผลการประเมิน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านท่ี   1   วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         ด้านท่ี   2   ความรู้ความสามารถ มี 2 ส่วน คือ การพัฒนาตนเองและงานในหน้าท่ี 
         ด้านท่ี   3   ผลการปฏิบัติงาน มี 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพตาม หน้าท่ี   

และผลงานทางวิชาการ   
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน  2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ก าหนดหรือไม ่
ดังนี ้

1.1   ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 กรณีขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ เกณฑ์ผ่านแต่ละด้าน  
- ด้านท่ี 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ต้องได้คะแนนรวมเฉล่ียจากกรรมการ 3 คน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
- ด้าน 2  ด้านความรู้ความสามารถ  

ต้องได้คะแนนรวมเฉล่ียจากกรรมการ 3 คน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
- ด้านท่ี  3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากรรมการแต่ละคน  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
1.2   ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 กรณีขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ เกณฑ์ผ่านแต่ละด้าน  
  -   ด้านท่ี 1   ได้คะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
-   ด้านท่ี 2   ได้คะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
 

     -   ด้านท่ี 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
           -   ส่วนท่ี  1 ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  65  
     -   ส่วนท่ี  2 ด้านผลงานทางวิชาการ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     -   ส่วนท่ี  3 คะแนนส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 รวมกันแล้วได้คะแนน 

    ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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       1.3  ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2  กรณีขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
  เกณฑ์ผ่านแต่ละด้าน  

    -   ด้านท่ี 1   ได้คะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
  -   ด้านท่ี 2   ได้คะแนนจากกรรมการท้ัง 3 คน เฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

  2) ตรวจสอบใบผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
  3) น าเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          4) น าเสนอมติ อกศจ. ต่อ กศจ.พิจารณาในล าดับต่อไป 
  5) หาก กศจ.พิจารณาอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แต่งต้ังแล้วแต่กรณี  และแจ้งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการต่อไป 
          6) กรณีท่ี กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณา พร้อมท้ังข้อสังเกต 
ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะทราบ 
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จัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบ 
การพิจารณา น าเสนอวาระ อกศจ.พิจารณา 

 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

กรณีแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับค าขอและเอกสารค าขอ 
มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

หาก กศจ. มีมติอนุมัติ 
ให้เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมิน และแจ้ง 
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผู้ขอรับการประเมินทราบ

ตามล าดับต่อไป 
 

น าเสนอ   อกศจ.. พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 

เสนอวาระ  กศจ.พิจารณา 
ตามมติ อกศจ. 
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หาก กศจ. มีมติอนุมัต ิ
ให้เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งต้ัง 

และหาก กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติการพิจารณา  
ให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผู้ขอรับการประเมินได้ทราบ 

ตามล าดับต่อไป 

กรณกีารอนุมัติผลการประเมิน 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับเอกสารผลการประเมิน 
ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

จัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบ 
การพิจารณา น าเสนอวาระ อกศจ.พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบผลการประเมิน  
และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

เสนอวาระ  กศจ.พิจารณา 
ตามมติ อกศจ. 

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้า   18 9



 

๗. แบบฟอร์มที่ใช ้
  - 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๑. มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 2. หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30  กันยายน  2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญพิเศษ และวิทย
ฐานะเช่ียวชาญ 
 4.   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 20   ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และการปรับปรุง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
 5.   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 26   ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559    ว26/2559 
เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการ และ 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 

๙. ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 

การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งมาอาจแต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น ก่อนน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้า   19 10



๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

การใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี  ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

๓. ขอบเขตของงาน 

การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑  
ลงวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๔. ค าจ ากัดความ 

๔.๑ วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

๔.๒ ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

๔.๓ การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔.๔ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติการสอน ตาม
ตารางสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพรวมท้ังงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

๔.๕ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการต้นสังกัด๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอและเอกสารการขอมี วิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีวิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
และวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 

      ๕.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 5 ข้อ ประกอบด้วย 
     5.2.1.   ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

      5.2.1.1 วิทยฐานะครูช านาญการ  ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 
วันท่ียื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้า   20 11



 

      5.2.1.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ต้องด ารงต าแหน่งครูท่ีมีวิทยฐานะครูช านาญการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

         5.2.1.3 วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  ต้องด ารงต าแหน่งครูท่ีมวีิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

     5.2.1.4 วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องด ารงต าแหน่งครูท่ีมวีิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอหรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
             5.2.2   ตรวจสอบช่ัวโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู หรือต าแหน่งครูในวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ปัจจุบัน 
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ 
             5.2.3   ตรวจสอบการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจากส าเนา 
แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) หรือส าเนาทะเบียนประวัติราชการ (ก.พ.7) 
             5.2.4   ตรวจสอบหลักฐานการผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
             5.2.5   ตรวจสอบหลักฐานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีย้อนหลัง 5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึง 
วันส้ินปการศึกษาก่อนวันท่ียื่นค าขอ 
       5.3  ตรวจสอบผลการประเมิน 
       5.4  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เช่น 

      ๕.4.1 แบบค าขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (วฐ.๑) เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖) ตารางสอน ค าส่ังมอบหมาย
งาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น 

 ๕.4.๒ แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) 
 ๕.4.๓ แบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) โดยมีช่ัวโมงการปฏิบัติงานช่ัวโมงการอบรมและ

พัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       5.5  จัดท ารายละเอียดข้อมูลท่ีตรวจสอบแล้ว เพื่อน าเสนอวาระท่ีประชุม อกศจ. เพื่อพิจารณา 
       5.6  จัดท ารายละเอียดข้อมูลตามท่ี อกศจ. มีมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ เพื่อเสนอ กศจ.พิจารณา 
       5.7  หาก กศจ. มีมติอนุมัติผลการประเมิน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
              5.7.1  วิทยฐานะครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
     ส่ังแต่งต้ัง ท้ังนี้ ไมก่อนท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไดรับค าขอ และแจ้งค าส่ังให้ส านักงาน 
        เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีผู้ขอรับการประเมินสังกัดทราบ 
              5.7.2  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ และวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงาน 
                        เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ เพื่อน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๕.8   กรณีท่ี กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณา พร้อมท้ังข้อสังเกตการประเมิน 
ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะทราบ 
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หาก กศจ. มีมติอนุมัติ 
ให้เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งต้ัง 

และหาก กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติการพิจารณา  
ให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผู้ขอรับการประเมินได้ทราบ 

ตามล าดับต่อไป 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับค าขอและเอกสารค าขอ 
มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

จัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบ 
การพิจารณา น าเสนอวาระ อกศจ.พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ข้อ ตรวจสอบผลการประเมิน  
และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

เสนอวาระ  กศจ.พิจารณา 
ตามมติ อกศจ. 
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๗. แบบฟอร์มที่ใช ้
  - 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓. ประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ  
ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือน 
วิทยฐานะ 

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ ว ๒๒ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

๖. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การก าหนดช่ัวโมง
การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

๗. หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือการประเมิน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 

๘. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ ว ๑๔  ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

๙. ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 

การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งมาอาจแต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น ก่อนน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 
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ภาระงานของกลุ่มอ านวยการข้อ 1 ตามประกาศมอบหมายงาน สป. 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. ขอบเขตของงาน 

 การด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. ค าจัดกัดความ 

 การสอบแข่งขัน หมายถึง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบข้อเขียน(อัตนัย/ปรนัย)  
การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ี  
ท่ีสอบแข่งขันได้ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอกตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน พร้อมรับรองความถูกต้อง 

 5.2 น าเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งว่าง ท่ีมีอัตราเงินเดือน  
และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ท่ีใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็นของสถานศึกษา  

 5.3 จัดท าร่างประกาศรับสมัครให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.และปฏิ ทินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 

 5.4 ประกาศสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 5.5 ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 5.6 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิสอบแข่งขัน ให้ถูกต้องตรงตามท่ี
ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.  

 5.7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานท่ีสอบ รวมท้ังระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.8 ด าเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 5.9 ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ให้ประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย 

5.10 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ังโดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับท่ี
ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
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 5.11 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
จ านวนต าแหน่งว่าง โดยความเห็นชอบของ กศจ.  

 5.12 ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษาท่ีผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ัง 

 5.13 ส่งค าส่ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรายงานส านักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

การวางแผนและเตรียมการ 
1. ก่อนรับสมัคร 

  (1) จัดท าแผนด าเนินการสอบ 

  (2) จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการสอบ 

  (3) พิจารณาเสนอต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบและให้ถือเป็นเรื่องลับ 

     (4) แต่งต้ังกรรมการชุดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ได้แก่ กรรมการภาคสนาม กรรมการ  
รับสมัคร กรรมการตรวจคุณสมบัติ กรรมการจัดสถานท่ี กรรมการการเงิน กรรมการรับ - ส่งข้อสอบ 

  (5) ท าหนังสือเชิญประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม 

  (6) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันและออกรายงานการประชุมส่งให้กรรมการ
รับรองรายงานการประชุม 

  (7) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ (ถ้าจ าเป็นต้องต้ังกรรมการเพิ่ม) 

  (8) เตรียมสถานท่ีเก็บตัวออกข้อสอบ พาหนะรับ - ส่ง มาตรการรักษาความปลอดภัย 

  (9) จัดท าประกาศรับสมัคร 

  (10) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวการสอบบนเว็บไซด์ ของส่วนราชการท่ีเปิดสอบ ปิดประกาศ
รับสมัครและประกาศทางส่ืออื่นๆ 

 2.เตรียมการรับสมัครสอบ 

  (๑) จัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจ าตัวสอบ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารและคู่มือท่ีใช้การรับสมัคร 

/คู่มือตรวจคุณสมบัติ 

  (2) จัดเตรียมสถานท่ีรับสมัคร จัดท าป้ายประกาศต่างๆ 

  (3) ประสานงานกลุ่มงานการเงินเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบ 

  (4) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการรับสมัคร กรรมการตรวจคุณสมบัติ กรรมการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 

  (5) ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
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  (6) ติดต่อสถานท่ีรับสมัคร 

(7) ประสานหน่วยงาน/ชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง หรือเข้าพักของผู้มา
สมัครสอบและผู้มาสอบ เช่น ขนส่งจังหวัด/อ าเภอ สถานประกอบการ โรงแรม/บ้านเช่าพัก/ร้านอาหาร 

 3. รับสมัครสอบ 

  (1) แจกใบสมัคร(ถ้ามีผู้สมัครจ านวนมากควรมีบัตรคิว แยกสีตามวิชาเอก) 

  (2) รับสมัคร พร้อมตรวจคุณสมบัติ(ควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติร่วมรับสมัคร
ด้วย) 

  (3) รับเงินค่าธรรมเนียม 

  (4) ออกบัตรและเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

  (5) รายงานจ านวนผู้สมัครในแต่ละวันให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

 4. การเตรียมการก่อนสอบข้อเขียน และสอบสมภาษณ์ 

   (1) จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 (ประกาศก่อนวันสอบ 5 วันท าการ) 

  (2) ท าหนังสือขอใช้สถานท่ีสอบ 

  (3) จัดท าแผนผังสถานท่ีสอบ ผังห้องสอบ ผังท่ีนั่งสอบ 

  (4) แยกต้นขั้วบัตรประจ าตัวสอบตามผังห้องสอบและสถานท่ีสอบ 

  (5) ท าหนังสือขอตัวเจ้าหน้าท่ีก ากับห้องสอบจากโรงเรียน/กลุ่มงานต่างๆ 

  (6) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้ก ากับห้องสอบ 

  (7) จัดท าคู่มือ เอกสารส าหรับใช้ในการก ากับการสอบ 

  (8) เตรียมกระดาษค าตอบ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในวันสอบ ป้ายช่ือกรรมการ ฯลฯ 

  (9) เตรียมเงินค่าตอบแทน เอกสารการเงิน และแฟ้มลงช่ือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 

  (10) การผลิตข้อสอบด าเนินการการตามหนังสือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. และ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

(11) จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก าหนดสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 

         (12) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ลับ) 

  (13) แยกใบสมัครผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

  (14) เตรียมวัสดุเอกสารท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และคู่มือการสอบสัมภาษณ์ส าหรับให้
 กรรมการสัมภาษณ์ 

  (15) จัดท าค าส่ังกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

  (16) เตรียมค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีและกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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  (17) จัดสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ ท่ีพักรอเข้ารับสอบสัมภาษณ์ 

  (18) การขอใช้รถยนต์ รับ-ส่ง ข้อสอบและจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

  (19) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ (ก่อนวันสอบ) 

  (20) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ีสอบและติดประกาศต่างๆ ให้ผู้เข้าสอบทราบ  
 (ก่อนวันสอบ) 

 5. สอบข้อเขียน  
     หลักสูตรในการสอบเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีสอบ 3 ภาค  คือ 

  (1) ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยสอบข้อเขียน 

  (2) ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยสอบข้อเขียน 

   (3) ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยสอบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ แต่ละภาคต้องผ่านไม่ต่ า
 กว่าร้อยละ 60 

6. สอบสัมภาษณ์ (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

  (1) ประชุมช้ีแจงกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

  (2) ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวบุคคลของผู้เข้าสอบ 

(3) ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลงช่ือเข้าสอบ 

  (4) เรียกตัวผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าห้องสอบ 

    7. การประกาศขึ้นบัญชี 

  (1) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการสอบ 

  (2) จัดท าประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เสนอต่อประธาน กศจ. ลงนาม 

  (3) รายงานผลการด าเนินการสอบแข่งขันต่อ กศจ.  

 8. การบรรจุและแต่งต้ัง 

  (1) บรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีของบัญชี 

  (2) ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

  (3) จัดส่งค าส่ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทราบภายใน 7 วัน 

  (4) จัดท าสถิติการเรียกบรรจุให้เป็นปัจจุบัน 

9. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ 

ข้อควรระมัดระวงัเป็นพิเศษและข้อเสนอแนะ 
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6. Flow Chat การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 

แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานข้อมูลโรงเรียนท่ีมีต าแหน่งว่าง 
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และความต้องการของสถานศึกษา

เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา 

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกโรงเรียนท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีท่ีสอบได้ 

เสนอ กศจ. อนุมัติ 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนามค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังฯ ตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

ส่งค าส่ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงาน
ส านักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ี
ในสถานศึกษาท่ีผู้สอบแข่งขันได้เลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ัง 

ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

เสนอ กศจ. อนุมัติประกาศผล 

ดูรายละเอียดในเล่มเขียว ครั้งท่ี ๓ 
ปรับตามคู่มือ ก.ค.ศ. ในส่วนของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 - ตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 8.1 มาตรา 45 และ มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 8.2 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสบงแห่งชาติ ท่ี 16/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 8.3 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสบงแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560  

8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2548  
เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี 6  มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 8.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 8.7  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน 

 8.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

 8.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 1304 (สนร)/226 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2541  
เรื่อง การรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

8.10 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต 

 8.11 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560  
เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต 

 8.12 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขัน 

 8.13 หนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5102.1/261 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง หลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 

 8.14 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 62 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2549  
เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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 8.15 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.6/ว 40 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2549  
เรื่อง ปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 

 8.16 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 30 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2549  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 

 8.17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 8.18 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.2548 

 8.19 หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี น.ว. 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน
2501 เรื่อง พระภิกษุสงฆ์สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 
 8.20 ค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบ
ข้อเขียนอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 
9. ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 2. การวินิจฉัยว่าผู้สมัครสอบมีคุณวุฒิตรงตามประกาศหรือไม่ ควรให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับรอง 

 3. การบรรจุและแต่งต้ังต้องไม่ก่อนวนัท่ีเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 4. กรณีมีปัญหาการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายงาน 

 5. ใหผู้้ก ากับห้องสอบลงลายมือช่ือในกระดาษค าตอบทุกแผ่น 

ข้อควรระมัดระวังเป็นพิเศษและข้อเสนอแนะ 

ก. จุดอันตรายในการสอบ 

1. กระบวนการผลิตข้อสอบ ส่ิงท่ีจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ 

  1.1สถานท่ีใช้ในการจัดท าข้อสอบ  

 1.2 การแต่งต้ังกรรมการจัดท าข้อสอบ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพิมพ์หรือเจ้าหน้าท่ีผลิต
ข้อสอบ 

 1.3 การเก็บตัวกรรมการจัดท าข้อสอบ และเจ้าหน้าท่ีของโรงพิมพ์หรือเจ้าหน้าท่ีผลิตข้อสอบ 

  1.4 การจัดชุดข้อสอบ (เคยมีกรณีเอาข้อสอบคนละวิชามาเย็บติดกัน,การสลับหน้า) ควรใช้
ผู้ช านาญการ 

1.5 การบรรจุข้อสอบเข้าซองเคยมีกรณี 

- เอาข้อสอบคนละวิชาบรรจุในซองปนกัน 

                      - หน้าซองเขียนไว้วิชาหนึ่ง แต่บรรจุข้อสอบเป็นอีกวิชาหนึ่ง 

                         - จ านวนข้อสอบไม่ตรงกับท่ีระบุท่ีซองข้อสอบ ควรเพิ่มส ารอง 

    1.6 ระบุเลขท่ีข้อสอบหน้าซอง หรือจ านวนไม่ตรงกับเลขท่ีและจ านวนในซอง 
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 1.7 การเก็บรักษาข้อสอบ 

2. กระดาษค าตอบสูญหาย 

 

ข. การสอดส่องดูแลและการป้องกันการทุจริต ให้ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ก่อนสอบ 

- สอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 

- สอดส่องบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ 

- ก าหนดบุคคลเป็นการลับให้คอยสดับตรับฟัง 

- จัดรายการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (กรณีสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไป) 

- จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ทราบ เกี่ยวกับการสอบทุกขั้นตอน (ก่อนเข้าท าการสอบ) 

- จัดประชุมผู้ก ากับห้องสอบ ให้ตรวจการฝนรหัสของผู้เข้าสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือช่ือ
รับรองไว้ในกระดาษค าตอบ  

 - ตรวจสอบบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการ
ออกให้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม ่

     - ตรวจอุปกรณ์หรือส่ืออื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต    
  

2. ระหว่างสอบ 

- ก าหนดบุคคลในทางลับให้สดับตรับฟัง เหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในการสอบแข่งขัน และให้
รายงานผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  

- ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการรักษาควาปลอดภัย 

- ผู้ก ากับห้องสอบ ให้มีการสับเปล่ียนกันในแต่ละวัน 

- การตรวจสอบหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรท่ีออกทดแทนของผู้เข้าสอบ 
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้  

- การให้ความสะดวกแก่ผู้ส่ือข่าว ผู้ท่ีมาสังเกตการณ์ ผู้ติดตาม หรือบุคคลภายนอกอย่าง
เข้มงวดและเหมาะสม 

- เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางกระดาษค าตอบและแบบทดสอบไว้บนโต๊ะผู้เข้าสอบ โดยผู้ก ากับ
ห้องสอบเป็นผู้เก็บ 

- เฝ้าระวังอุปกรณ์ส่ือสารที่อาจรบกวนระหว่างสอบ 

- ตรวจนับและเก็บกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ครบตามจ านวน ตามท่ีผู้ด าเนินการ
สอบก าหนด 
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ค. พฤติกรรมทุจริตในการสอบ 

๑. อาจมีบุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าตนเองจะช่วยผู้สมัครสอบได้ด้วยวิธีต่าง ๆ และเรียกร้อง
เอาทรัพย์สินจากผู้สมัครสอบท่ีหลงเช่ือ  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือมีแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนท่ัวไปให้ทราบว่า จะด าเนินการสอบโดยบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม  

3. ควรระมัดระวงัการจ้างวาน ติดสินบนเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้หนึ่งผู้ใด ให้กระท าการทุจริต           

4. ก าหนดให้มีการเก็บตัวคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ จัดท า
แบบทดสอบ ในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย  

5. เก็บอุปกรณ์ส่ือสารของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ จัดท า
แบบทดสอบ ตลอดจนผู้ก ากับห้องสอบ 

6. จัดท ารหัสประจ าแบบทดสอบทุกฉบับ รวมถึงฉบับส ารอง ส่วนท่ีเหลือให้ท าลายท้ิง  

7. ระมัดระวงัมิให้ผู้เข้าสอบน าแบบทดสอบออกจากห้องสอบ 

8. ระมัดระวงัผู้ก ากับห้องสอบคัดลอกข้อสอบ โดยจัดให้มีกรรมการกองกลางตรวจตามอาคารแต่ละช้ัน
เพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ก ากับห้องสอบ 

9. ผู้ก ากับห้องสอบต้องตรวจการฝนรหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ รหัสแบบทดสอบให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะใหผู้้เข้า
สอบออกจากห้องสอบ 
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ภาระงานของกลุ่มอ านวยการข้อ 1 ตามประกาศมอบหมายงาน สป. 
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

๓. ขอบเขตของงาน 

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยการศึกษาอื่นภายใน จังหวัดหรือต่างจังหวัด     
โดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง ย้ายกรณีปกติ ย้ายกรณีพิเศษ ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยอนุมัติ 
กศจ. ของผู้ประสงค์ขอย้าย และ กศจ. ท่ีรับย้าย พร้อมท้ังให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ กศจ . และเมื่อ กศจ . พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓                
ส่ังบรรจุแต่งต้ัง  

๔. ค าจ ากัดความ 

 การย้าย หมายถึง การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ให้ด ารงต าแหน่ง
เดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปล่ียนกับต าแหน่งท่ีมีคนครอง  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับข้อมูลตามรายละเอียด ตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ ท่ี ก.ค.ศ.  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ของผู้ประสงค์ขอย้ายจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พร้อมต าแหน่งว่าง (แผนอัตราก าลัง และ รายละเอียดความต้องการวิชาเอก) 

 ๕.๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
ตามท่ีสถานศึกษาต้องการจ าเป็น โดยสถานศึกษาต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด และเป็นต าแหน่งว่างท่ีไม่ติดเงื่อนไขใด ๆ  

 ๕.๓ จัดท าข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด น าเสนอ อกศจ. และ กศจ. อนุมัติให้ส่งค าร้องขอ
ย้ายไปต่างจังหวัด 

 ๕.๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งต้ังคณะท างานประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดตามตัวช้ีวัดของผู้ประสงค์ขอย้าย  
ก่อนน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. (ตามประกาศคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐)  

 ๕.๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  น าเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา  
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 ๕.๖ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ออกค าส่ังตามมติ กศจ.  
พร้อมแจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๕.๗ แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานส านักงาน ก.ค.ศ. 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
และตามองค์ประกอบจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพร้อมต าแหน่งว่าง 

 

 

แต่งต้ังคณะท างานจัดท าข้อมูลการขอย้าย และตรวจสอบข้อมูลตาม 
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบท่ีก าหนดต าแหน่งว่าง  

 

 

  

น าเสนอ อกศจ. และ กศจ. เพื่อพิจารณา 

  
 

 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าส่ังย้ายและแต่งต้ัง 

 
 

 
  
  แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานส านักงาน ก.ค.ศ. 
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 - ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

๘. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

  ๘.๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

  ๘.๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

  ๘.๓ หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๗๐๕/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การสับเปล่ียน
หรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

  ๘.๔ หนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔  
เรื่อง การย้ายและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งย้อนหลัง  

     ๘.๕ ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๙. ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 

  -  
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1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการเล่ือนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
สูงขึ้นจากอัตราเงินเดือนท่ีได้รับอยู่เดิมอันเป็นผลจากการปฏิบัติงาน  
  
3. ขอบเขตของงาน 
  การเล่ือนเงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
4. ค าจ ากัดความ 
  - 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับเรื่องจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ 
  1) ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด หรือไม่ 
  2) การบริหารวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
 5.3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือน 
และการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับการเล่ือนเงินเดือนเสนอต่อ อกศจ.และ กศจ. 
 5.4 กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.5 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังเล่ือนเงินเดือน และส่งค าส่ังให้ ก.ค.ศ. /ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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6. Flow Chart การด าเนินการเลื่อนอัตราเงินเดือนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

กศจ. 
พิจารณา 

ส่งค าส่ังให้  
ก.ค.ศ./สพท. รับทราบ 

ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53  
ส่ังเล่ือนเงินเดือน 
ออกค าส่ังต่อไป 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับเรื่อง
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ให้ทบทวน 

เสนอผลการพิจารณาต่อ กศจ. 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ออกค าส่ังต่อไป 
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