
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 

คํานํา 
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้มีกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขึ้น 
เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วย 

 ๑. โครงสร้าง ขอบข่าย กรอบภารกิจงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ขั้นตอนการดําเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. กฎ ระเบียบ คําสั่ง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชุมพร เขต2 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้   
ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้  จะเป็น
ประโยชน์กับ ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

                                                                       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                                                              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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สารบัญ 

คํานํา             ก 

สารบัญ            ข 

ส่วนที่ ๑  - โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    1 
  - แนวคิดและวัตถุประสงค์        2 
  - ขอบข่าย/ภารกิจ        3 

ส่วนที่ ๒  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
- งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแตง่ตั้ง      7 
- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ      19 
- งานลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ  22 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  30  
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โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งานฝึกอบรมและ 

ลาศึกษาต่อ 

งานพัฒนาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

งานส่งเสริมและยกย่อง 

เชิดชูเกียรต ิ
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บทนํา 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้              
การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณและคุณภาพการจัด การศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กลุ่มอํานวยการ  
  (๒) กลุ่มนโยบายและแผน  
  (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  (๔) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
  (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  (9) กลุ่มกฎหมายและคดี  
  (10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

โดยกําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
  (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

                 จรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
  (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ  ต่างประเทศ  
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย 

ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน จึงจะบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม  
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แนวคิด 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จนั้น

สิ่งที่จะต้องคํานึงถึง คือ ความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาคนกับเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บุคคล 
จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตมีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในทิศทางที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งอยู่ในแนวคิดที่ว่า บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
และทัศนคติให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ ถ้ามีแรงจูงใจที่ดี ทั้งนี้ ต้องดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  
เป็นระบบ โดยเลือกใช้วิธีพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร และบุคคลจะต้อง
ก้าวหน้าควบคู่ไปกับ ความก้าวหน้าขององค์กร 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองต่อความต้องการ
ของหน่วยงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ 
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๔. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
๒. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
๓. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๔. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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“การฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน 
การอบรม สัมมนา หรือการฝึกงาน 

 

แผนภูมิการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจ วิเคราะห์ ความจําเป็นในการฝึกอบรม 

จัดทําแผนงาน/โครงการ ประสานผู้เกี่ยวข้อง จัดทําคู่มือและจัดหาเทคโนโลยี 

ประเมินผลการฝึกอบรม พัฒนากระบวนการฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนา 

ประสานการฝึกอบรม 

และพัฒนา 

สร้างเครือข่ายการ
ฝึกอบรม 

ประสานหน่วยงานทาง
การศึกษา 

การฝึกอบรม 
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 “การพัฒนา” เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม (Grorth) 
ภายในบุคคลจนกระทั่งถึงระดับความรู้ ความสามารถ (Mature) ที่เราต้องการ การพัฒนาที่ดีจะต้องสามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงองค์การและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคคลในองค์การและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ที่เปลี่ยนแปลงไป นั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวร โดยใช้เทคนิควิธีการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

แผนภูมิ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา 

การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ศธ. 

กลยุทธ์ สพฐ. 

แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.ระยะ ๓ – ๕ ปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาของ สพท. ระยะ ๓ – ๕ ปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 



6 
 

ส่วนที่ 2 

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ตอนการดําเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

๑. ชื่องาน 

 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

๒. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง
และบางวิทยฐานะตามที่กฎหมายกําหนดของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.ขอบเขตของงาน 

 การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้บุคคลผู้ใดรับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. อีกทั้งในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ 

 การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง จึงเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง
หน้าที่และความ รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

๔. คําจํากัดความ 

 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หมายความรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย 
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๕. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ สํารวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
 ๕.๒ จัดทําแผนการพัฒนาและประสานหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  
 ๕.๓ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร  
 ๕.๔ เตรียมการพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญ  ดังนี้ 
    ๕.๔.๑ การจัดทําคู่มือเอกสาร  
    ๕.๔.๒ จัดหาวิทยากร 
    ๕.๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร  
 ๕.๕ ดําเนินการพัฒนาบุคลากร  
 ๕.๖ ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนา 
 
 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนพัฒนา 

สํารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

ขออนุมัติแผนพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนา ประเมินผลและรายงาน 
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ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์   และผู้บริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งของครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์             
และผู้บริหารการศึกษา การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการประสานงานกับ
สถานศึกษา กลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ.บริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ภายในระยะเวลา ๒ ปี จะเป็นการพัฒนาในสถานศึกษา 
สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน  รองผู้อํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะทําหน้าที่ในการ
ประสานงานกับหน่วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง ก .ค.ศ. มอบหมายให้เป็นหน่วย 
ดําเนินการพัฒนา 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 ๗.๑ แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ๗.๒ แผนงาน/โครงการ  
 ๗.๓ แบบประเมิน 
 ๗.๔ แบบสรุปผลการประเมิน 

 

 

สาํรวจข้อมูลผู้ผ่านการ 
คัดเลอืกเข้ารับการพัฒนาฯ 

สถานศึกษา ในสังกัด 

ประสานหน่วยพัฒนา 

สพฐ. 
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8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว5 ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/ว ๑๔ ลงวันที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๗/ว๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๒/ว๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๒/ว๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จะต้อง
เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ือให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็น
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ผู้อํ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้นําในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ 
 ๑. เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และต้องเป็น
การพัฒนาสมรรถนะในลักษณะองค์รวม มีความยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ให้มีความพร้อม
ในการดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นําและพฤติกรรม
ที่เหมาะสมต่อการ เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
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วิธีการ 
 ๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ
สถานศึกษาให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
ดังนี้ 
 1.) คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง)  
 ๒.) ภาวะผู้นําทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า ๒๑ ชั่วโมง) 
 ๓.) การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า ๒๗ ชั่วโมง)  

 ๒. วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตามสภาพจริง การฝึกปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ    
การเรียนรู้จากระบบพ่ีเลี้ยงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงาน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(ProfessionalLearning Community : PLC) และวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ๓. การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนเข้ารับการพัฒนา
ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงและคุณภาพของงานด้วยวิธีการ 
และเครื่องมืออย่างหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนา 
ทั้งหมด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและการประเมินผล  
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด 

 ๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน และจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร ตามขอบข่ายการพัฒนาเสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือทราบ แล้วดําเนินการพัฒนาและรายงานผล
การดําเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 

มาตรฐานการพัฒนา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการตามาตรฐานการพัฒนา ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการ 
    จัดทํารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากร จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตร และการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และดําเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดยยึดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ 
จัดระบบควบคุมคุณภาพ การพัฒนา รวมทั้งกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
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๒. วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 

  วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรอบรู้  มีความสามารถ                 
มีประสบการณ์ ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในวิชาการทางการบริหารการศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง                
มีความรับผิดชอบการพัฒนา โดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสําคัญ 

 3. สื่อ และนวัตกรรมการพัฒนา 

  จัดคู่มือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา ส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน จัดเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทันสมัยเข้าถึงได้
สะดวกมี คุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือร้นและมีส่วนร่วม            
ในการเรียนรู้ 

 ๔. สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 

  สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก               
เอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสําหรับการพัฒนา  

 ๕. การประเมินผลการพัฒนา 

  การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน    
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาเป็นหลัก 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สถานศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก 

กศจ.ประกาศผลผู้ ผ่านการคัดเลือกฯ 

ประเมิน 
สพท.ต้นสังกัด 

หน่วยพัฒนา/สพฐ.กําหนด
ดําเนินการพัฒนา สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

สพฐ.รายงานผลการพัฒนา 

ให้กคศ.ทราบ 
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 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบาง
ตําแหน่ง และวิทยฐานะบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับก.ค. ศ. ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรฐาน
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ไว้ว่า ต้องผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ กําหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก .ค.ศ.กําหนด     
โดยมอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ จัดทํารายละเอียด
หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา 

หลักเกณฑ์ 

 ๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องให้
ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่
จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ รวมทั้งมีความ
พร้อมในการ ปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 ๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ต้อง
พัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีใช้วิธีการพัฒนาหลากหลายวิธี
ควบคู่กับการเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นการพัฒนารายบุคคลและกลุ่มเล็กๆ 
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง โดยใช้แหล่ง
ความรู้และองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 

 

 

 

 

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
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วิธีการ 

 1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์          
ใช้วิธีการ พัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
การเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม การเรียนรู้ในสภาพจริง การสอนแนะ และวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ๓ ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
   ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์  
   ส่วนที่ ๒ การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 
   ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหน้าที่รับผิดชอบ 

 ๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์
ผู้บริหาร โครงการพัฒนาต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามให้มีการพัฒนาตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
   ๒.๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาตนเอง 
   ๒.๒ ผู้เข้ารับการพัฒนามีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองภายใต้การให้คําปรึกษาแนะนําของ
ผู้บริหาร โครงการพัฒนาและวิทยากร 
   ๒.๓ การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นไปตามหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

มาตรฐานการพัฒนา 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
 ๑. มาตรฐานหลักสูตร  
 ๒. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม  
 ๓. มาตรฐานวิทยากร  
 ๔. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้  
 ๕. มาตรฐานการประเมิน  
 ๖. มาตรฐานการบริหารจัดการ  
 ๗. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สถานศึกษาของผู้ผ่าน 

การคัดเลือก 

กศจ.ประกาศ 

ผลผู้ผ่าน คดัเลือก 

สพท. 

ต้นสังกัด 

สพฐ. หน่วยพัฒนา ทําหลักสูตร/ประเมินรายงานผลการพัฒนา 

ก.ค.ศ. 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
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1. ชื่องาน 

 การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือใช้สําหรับเป็นแนวการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

3. ขอบเขตของงาน 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 7 ผู้บังคับบัญชา 
ทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้รับมาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็นเรื่อง
เดียวกันจําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าทีต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืน ๆ นําผลการ
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเป็นที่จะนํามาใช้วางแผนพัฒนา
จากแผนพัฒนาตนเอง (IDPLAN) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เช่น 
  - ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน 
  - ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
  - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
 4.2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
 4.3 ดําเนินการพัฒนา 
 4.4 ติดตามและประเมินผล 
 4.5 นําผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

  

 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

วางแผนการพัฒนา 
จัดทําแผนและเครื่องมือพัฒนา 

นําผลการพัฒนาไปใช้ ติดตามและประเมินผล ดําเนินการพัฒนา 
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 จุดสําคัญและกลไกลการพัฒนาควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 

6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 6.1 แบบสํารวจข้อมูล/แผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID PLAN) 
 6.2 แผนงาน/โครงการ 
 6.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 6.4 แบบบันทึกการดําเนินงาน 
 6.5 แบบสรุปผล 
 6.6 แบบเสนอแนะ 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 
 7.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
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1. ชื่องาน 

 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 

3. ขอบเขตของงาน 

 การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้
ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพศึกษา 
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิ์ได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม 
ประกอบด้วย 

1. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 

3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

4. คําจํากัดความ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ  

  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึงการลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา  
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
   ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งไปศึกษา 
   ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง  
 ๑.๑ ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
  ๑.๑.๑ สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
  ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม และ
ดําเนินการ คัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 
  ๑.๑.๓ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ไปดําเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 
  ๑.๑.๔ จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทําสัญญา และ 
สัญญาค้ําประกัน 
  ๑.๑.๕ จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา  
  ๑.๑.๖ แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๑.๗ รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อโดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 

 ๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  
  ๑.๒.๑ การอนุญาตลาศึกษาต่อ 
   ๑.) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
   ๒.) ตรวจสอบเอกสาร  
   ๓.) อนุญาตไปสมัครสอบ  
   ๔.) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  
    (เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
     -  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด ๒ ปี  
    -  ระดับปริญญาเอก กําหนด ๔ ปี 

    เอกสารหลักฐาน ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา ก.พ.๗  
   ๕.) จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ําประกัน 
   ๖.) จัดทําคําสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับชั้น 
   7.) จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาต่อให้ สพฐ. ทราบ 
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   ๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาต่อ 

   ๑.) รับคําขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน 
   ๒.) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
   -  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ไม่เกิน ๒ ครั้ง หรือไม่เกิน 
๑ ปี การศึกษา 
   ๓.) จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  
   ๔.) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต  
   ๕) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖) รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ  
  ๑.๒.๓ การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   ๑.) รับคําร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
   ๒.) ตรวจสอบเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา แบบคําร้องขอกลับ)  
   ๓.) เสนอคาํสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอํานาจอนุญาต  
   ๔.) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต  
   ๕.) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
   ๖.) รายงาน สพฐ. 
 ๑.๒.๔ การทําสัญญา 

   ๑.) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกันตามแบบที่ สพฐ. กําหนด  
     - การทาํสัญญา 
       จัดทําสัญญา จํานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. ๑ ชุด และผู้ให้สัญญา ๑ ชุด) ทั้งนี้ผู้รับ
สัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ําประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาทและ 9 บาท รวม ๑๑ บาท (ฉบับจริง) 
     - เอกสารของผู้จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อและผู้ค้ําประกัน  
     ก.บัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ  
     ข.ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ  
     ค.ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ  
     ง. หนังสือยินยอมให้ทําสัญญา หรือค้ําประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทําสัญญา หรือผู้ค้ํา
ประกันมีคูส่มรส) 
     จ.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ผู้ให้สัญญาเท่านั้น)  
     ฉ.กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ําประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ  
     - ผู้ทําสัญญาและผู้ค้ําประกันต้องนําบุคคลต่อไปนี้มาในวันทําสัญญาด้วย  

         ก.คู่สมรสของผู้ทําสัญญา (ถ้ามี)  
         ข.ผู้ค้ําประกัน จํานวน ๑ คน  
         ค.คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
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     - การติดอากรแสตมป์สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ ๑ บาท และสัญญาค้ําประกัน 10 บาท 
(ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆ ละ ๑ บาท การจัดทําสําเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษา จํานวน ๒ ชุด และ สพท./สพฐ. ๑ ชุด) 

   ๒.) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน 
   ๓.) มอบสัญญาให้กับผู้ศึกษาต่อ  
 ๒. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

  ๒.๑ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ๒.๑.๑ รับคําขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
   ๒.๑.๒ เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา  
เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
   ๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
        ๑.) มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุเกิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
        ๒.) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนเต็ม 
    ๒.๑.๔ จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ําประกันคนละ ๒ ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับ
สัญญา ๑ ฉบบั ผู้ไปศึกษา ๑ ฉบับ) 
    ๒.๑.๕ จัดทําคําสั่งให้ไปศึกษา  
    ๒.๑.๖ จัดทําหนังสือส่งตัวไปศึกษา  
    ๒.๑.๗ เมื่อผู้ไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จัดทําคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
    ๒.๑.๘ รายงาน สพฐ.  
  ๒.๒ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ ใช้ เวล าราชการไปศึกษา                       
ขั้นตอนการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา  
   ๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาต่อ  
   ๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ  
   ๒.๒.๓ เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
   ๒.๒.๔ แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ  

 ๓. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน  

  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
   ๓.๑ การลาศึกษาต่อ 
   ๓.๑.๑ รับคําขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ  
   ๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร  
   ๓.๑.๓ จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน ดําเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ  

   ๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกต่อภาคฤดูร้อน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน  
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   ๓.๑.๕ จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  
   ๓.๑.๖ แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา 
   ๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.  

  ๓.๒ การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   ๓.๒.๑ ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคําร้องขอกลับฯ  
   ๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร 
        ๑.) แบบคําร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ ๕)  
        ๒.) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
        ๓.) เอกสารที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา  
   ๓.๒.๓ การจัดคําสั่งให้ข้าราชการศึกไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   ๓.๒.๔ การรายงานจํานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.  

 ๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ 

  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  ๔.๑ ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ)์ 
  ๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 5 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า ๕,000 บาท ต้องจัดทําสัญญา 
  ๔.๓ จัดทําสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท.เดิม แต่ต้องแจ้งให้ 
หน่วยงานใหม่ทราบ) 
  ๔.๔ จัดทําคําสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศและกลับเข้ารับราชการ 
  ๔.๕ รายงาน สพฐ.  

 ๕. การคํานวณเงินและเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  

 ขั้นตอนการดําเนินการ  
 กรณีผู้ลาศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ คํานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดและตามประกาศของ สพฐ. 
  ๕.๒ แจ้งเรียนชําระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
  ๕.๓ หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ําประกันยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
  ๕.๔ หากขอผ่านชําระให้ผู้มีอํานาจ (ผู้รับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ๕.๕ หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงาน สพฐ. โดยด่วนอย่าให้ขาดอายุความ 
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 6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

 ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
  ๖.๑ รับคําขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 
  ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  
  ๖.๓ เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.  
  ๖.๔ สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งส่งให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศ 
  ๖.๕ จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)  
  ๖.๖ ส่งสัญญาไป สพฐ. 
  ๖.๗ แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ  

 ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
  -  การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวกับสํานักงาน ก.พ. ด้วย  
  -  กรณีขอรับทุนหรือได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย 

  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีความประสงค์ยื่นคาํการศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต/มี 

คาํสั่งให้ลาศึกษาต่อ 
รายงาน สพฐ. 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบการศึกษา 

ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้าปฏิบตัิหน้าที่ 

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา 

ระหว่างลาศึกษา 
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๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 ๗.๑ แบบสํารวจ 
 ๗.๒ สัญญาลาศึกษา  

8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๒.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ        
พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 

 3.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่องให้
ข้าราชการ และลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๐๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๕.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔ ๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

 5.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๒๘๑/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗  

 ๗.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน                 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 

 8.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๐๖.๒/ว.๔๑๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

 9.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐๐๗/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๑. ชื่องาน 

 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นคู่มือการดําเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3. ขอบเขตของงาน 

 ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๓  
“ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ การศึกษามีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจ การปกป้องคุ้มครอง ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา”มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 

๔. คําจํากัดความ 

 - 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ ประสานการจัดสรรงบประมาณโดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๕.๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๕.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่สําหรับรางวัลของคุรุสภา 
 ๕.4 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด แล้วส่ง
ประวัติและผลงานตาม แบบที่กําหนดไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.๔ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชู 
เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 ๕.๕ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และ
ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติ
และผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็ปไซต์ เป็นต้น 
 ๕.6 ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
 ๕.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 -  ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก 
 -  แบบเสนอผลงาน  
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและระดับ
ต่างๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงชั้น หรือกลุ่ม
สาระที่สอน เป็นต้น  
 
8. กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๕ 
 8.๒ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา 9 (6)  
 ๘.๓ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 
 8.๔ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและ
การ จัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 

จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา
และคัดเลือก 

สพท.แต่งตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาฯ 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ
สรรหาและคัดเลือก 

ดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือก 

ประกาศผลและ
ประชาสัมพันธ์ 

มอบเกียรติบัตรหรือ
รางวัล 

ตามโอกาสอันสมควร 


