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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
1.  การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน  

 

 

 

 

     แนวทางการปฏิบัติ  
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 

เห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.กำหนด  
3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่  
4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

1.2 การกำหนดตำแหน่ง  
     แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษา

เพ่ือนำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 

1.3 การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไป

ยังสำนักงานเขตพ้ืนที่                         

2) การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ

กำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือ

นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 

กลุ่มงานวางแผน

อัตรากำลังและ

กำหนดตำแหน่ง 

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 



2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร  

 

 

 

 

 

  ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 

    

2.1 การบรรจุและแต่งตั้งครูใหม่ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) รับรายงานตัวข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และออกคำสั่ง/รายงงานให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ
งานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3) ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้าสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการนตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

4) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการ
ประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอำนาจตามมาตรา53 
ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 

5) รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่
กรณีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ที่กำหมายกำหนดหรือเม่ือได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.2 การสรรหาจัดจ้างบุคลากรในตำแหน่งอัตราจ้าง 

1) สำรวจ/วิเคราะห์ความขาดแคลน/ความจำเป็นของอัตรากำลังครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
เปรียบเทียบกับแผนอัตรากำลังครูประจำปี 

กลุ่มงานสรรหา

และบรรจุแต่งตั้ง งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

งานสรรหาและบรรจุ 



2) ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลตามสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัตราจ้าง
ชั่วคราว 

3) แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์ 
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร 

5) ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราว  
6) ติดตามประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวเป็นระยะ ๆ   

 

3. การงานพัฒนาบุคคลากร       

     3.1 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

          - งานฝึกอบรม 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) สำรวจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 
2) จัดทำแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณโดยบุคลากรโรงเรียนทุก

ท่านต้องรับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย  20  ชั่วโมง/ปี 
3) จัดทำทะเบียนคุมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลและจัดบริการรายงานการอบรม/

ประชุม/สัมมนาเป็นรายบุคคลให้แก่บุคลากรใช้เป็นข้อมูลหลักฐาน 
4) จัดทำคำสั่งการอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและลูกจ้าง 
5) รายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

- การลาศึกษาต่อ 

    แนวทางการปฏิบัติ 

             1.  ให้บริการในการดำเนินการประสานงาน/จัดทำหนังสือการลาศึกษาต่อเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของ
บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 



3.2 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

       การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) สำรวจข้อมูลใบอนุญาตวิชาชีพ หากพบว่าใบอนุญาตวิชาใกล้หมดอายุให้บอกกล่าวแจ้งให้
ทราบเป็นรายบุคคล   

2) จัดทำทะเบียนใบอนุญาตวิชาชีพ  
3) ประสานคุรุสภาเพ่ือดำเนินการให้การบริการต่อใบอนุญาตวิชาชีพแก่บุคลากร 

 

 

 

3.3  การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ 
3) ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

4. งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชีวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1 

3.  นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการปะเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาร้อง 

ขอได้รับทราบ 

 

 



การเลื่อนเงินเดือนปกติ 

1. ประกาศเกณฑ์การประเมินแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้นเงินเดือนระดับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายกำหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา 

 3. รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 

 4. แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา

ทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 5. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ

แต่งตั้ง 

          การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 1. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปยัง

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2. ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม  

5. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการศึกษา เช่น การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  การให้รางวัล หรือเกียรติบัตร “ครู
ปฏิบัติงานดีเด่น” เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2) สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนที่เหมาะสม  

3) เสนอผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี
พิเศษ 

 
 
 



6. งานวินัยการรักษาระเบียบและการออกจากราชการ  

               6.1 งานดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการลงโทษ 

การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

       แนวทางการปฏิบัติ 

1) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด                                                  

3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

  การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ไม่ชัดเจน 

2) กรณีมีมูลการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
หรือรายงานต่อผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี 

3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระทำผิดวินัยร่วมกัน
พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดกรณีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 

4) รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษากรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

     6.2 งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

        แนวทางการปฏิบัติ 

  เมื่อมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพัก

ราชการหรือสั่งให้ออกจาราชการไว้ก่อนให้ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในกรณี

ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 



     6.3 งานจัดทำรายงานวินัยและการลงโทษ 

      แนวทางการปฏิบัติ 

  เสนอรายงานการดำเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

     6.4 งานออกจากราชการ 

 การเกษียณอายุราชการ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1) ประสานดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี  

2) ประสานการกรอกข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของผู้จะเกษียณอายุราชการให้สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาในแต่ละปี 

3) แจ้งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการให้รับทราบ  

 การลาออกจากราชการ 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1. อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
ฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแลแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรือรับเรื่องการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี 

2. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผู้มี 
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

- การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ) 

     แนวทางการปฏิบัติ 

  1. รับเรื่องการให้ออกจากราชการ พร้อมตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ 

  2. นำหนังสือการให้ออกจากราชการ แจ้งผู้ออกและลงนามรับทราบ  ขอคืนบัตรประจำตัว

ข้าราชการ  พร้อมนำส่งเขตพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการต่อไป 

   การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

       

 

 



แนวทางการปฏิบัติ 

1. รับหนังสือจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  และแจ้งให้ผู้ถูกเบิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพ   

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามพ.ร.บ.)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. รับข้อมูลคำสั่งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ แจ้งให้ครูรับทราบ  

    การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

หรือเขา้รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

กำหนด 

2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ใน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4) รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา            

สุราษฎร์ธานี ชุมพรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู       

พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน คำสั่ง นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นข้อกำหนดสำคัญของบุคลากรโรงเรียนที่ยึดถือปฏิบัติ ได้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีตามนโยบายกำหนด  ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25462 

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

9. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว9/2564) 

11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ว23/2564 

12. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2548 

13. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
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