
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนโคราชพิทยาคม 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนโคราชพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ค าส่ัง นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นข้อก าหนดส าคัญของบุคลากรโรงเรียนท่ียึดถือปฏิบัติ ได้ด าเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับท่ีตามนโยบาย
ก าหนด ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 25462 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
9. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2564 
10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ต าแหน่ง ครู (ว9/2564) 
11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว23/2564 
12. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 
13. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย                                 

 
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 
      1.1 การรับบุคลากรใหม่ด้วยการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร โดยการใช้แผนอัตราก าลังท่ีมี
ข้อก าหนดคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และสาขาวิชาท่ีขาดแคลนตามท่ีโรงเรียนต้องการ 
     1.2 การรับย้ายบุคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยพิจารณาคุณสมบัติ ผลงานด้านการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเดิม ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอเพื่อขอความ



เห็นชอบจากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
  1.3 การสรรหาบุคลากรด้วยการจ้างบุคลากร เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง และส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบายและหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณลักษณะ และสมรรถนะหลักท่ีต้องการโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ค านึงถึงคุณสมบัติทางด้านการศึกษา ประสบการณ์การท างาน คุณธรรม จริยธรรม
ของตัวบุคคลท่ีพึงมีต่อการพัฒนาโรงเรียน และเป็นผลประโยชน์ต่อโรงเรียนสูงสุด มีการด าเนินการโดยสอบแข่งขัน 
หรือสอบคัดเลือกตามแนวทางและวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ออกเป็นประกาศของทางราชการ โดยก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอย่าง
ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานราชการ 
2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในเว็บไซต์ของโรงเรียน และช่องทางอื่นๆ เพื่อใหผู้้สนใจ
จากหลากหลายพื้นท่ี ภูมิล าเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเลือกอย่างท่ัวถึง 
3) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ท าหน้าท่ีคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส 
ตรวจสอบได้ 

                      4) ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ตามท่ีได้ประกาศรับสมัครไว้ 
 
2. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 งานอบรมและลาศึกษาต่อ 
 งานอบรมพัฒนา 

1) ส ารวจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 
2) จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณโดยบุคลากร

โรงเรียนทุกท่านต้องรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี 
3) จัดท าทะเบียนคุมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลและจัดบริการรายงาน

การอบรม/ประชุม/สัมมนาเป็นรายบุคคลให้แก่บุคลากรใช้เป็นข้อมูลหลักฐาน 
4) จัดท าค าส่ังการอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและลูกจ้าง 
5) รายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
การลาศึกษาต่อ 
ให้บริการในการด าเนินการประสานงาน/จัดท าหนังสือการลาศึกษาต่อเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและตาม
ข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา 



2.2 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 

1) ส ารวจข้อมูลใบอนุญาตวิชาชีพ หากพบว่าใบอนุญาตวิชาใกล้หมดอายุให้บอกกล่าว
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล 

2) จัดท าทะเบียนใบอนุญาตวิชาชีพ 
3) ประสานคุรุสภาเพื่อด าเนินการให้การบริการต่อใบอนุญาตวิชาชีพแก่บุคลากร 

 2.3 การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
1) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ 
3) ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 

3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 

3.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1 

3.3 น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
3.4 รายงานผลการปะเมินการปฏิบัติงานในส่วนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้องขอได้

รับทราบ 
การเล่ือนเงินเดือน 
1. ประกาศเกณฑ์การประเมินแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวไป 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
กฎหมายก าหนดให้ 
3. รวบรวมข้อมูลในการประเมินในการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 
4. แจ้งค าส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 
5. แจ้งค าส่ังเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  



4. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

4.1 จัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษา เช่น การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้รางวัล หรือเกียรติบัตร “ครูผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น” เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4.2 สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรตผู้ิมีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นท่ีเหมาะสม 

 
5. งานวินัยการรักษาระเบียบและการออกจากราชการ 
 
   5.1 งานด าเนินการทางวินัยข้าราชการและการลงโทษ 

การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยไม่

ร้ายแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา 
2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด 
3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ี 
ก าหนด 
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
1) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงไม่ชัดเจน 
2) กรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะให้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
หรือรายงานต่อผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี 
3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่น และกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระท าผิดวินัยร่วมกัน 
พิจารณาสถานโทษหรือส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดกรณีความผิดวินัยไม่ 
ร้ายแรง 
4) รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 



   5.2 งานส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เมื่อมีการส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุส่ัง

พักราชการหรือส่ังให้ออกจาราชการไว้ก่อนให้ด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณี
ต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
   5.3 งานจัดท ารายงานวินัยและการลงโทษ 

   เสนอรายงานการด าเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษท่ีได้ด าเนินการแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   5.4 งานออกจากราชการ 

การเกษียณอายุราชการ 
1) ประสานด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
2) ประสานการกรอกข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของผู้จะเกษียณอายุราชการให้ส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาในแต่ละปี 
3) แจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้รับทราบ 
การลาออกจากราชการ 
1. อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มี
อ านาจส่ังบรรจุแลแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดหรือรับเรื่องการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้
มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังพิจารณาแล้วแต่กรณี 
2. ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ
และแต่งต้ังหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 
- การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ) 

1. รับเรื่องการให้ออกจากราชการ พร้อมตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ 
2. น าหนังสือการให้ออกจากราชการ แจ้งผู้ออกและลงนามรับทราบ ขอคืนบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ พร้อมน าส่งเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
1. รับหนังสือจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งให้ผู้ถูกเบิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ตามพ.ร.บ.) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. รับข้อมูลค าส่ังจากส านักงานเขตพื้นท่ี แจ้งให้ครูรับทราบ 
 
 
 



การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 
1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
4) รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 


