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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 

 

คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ .ศ.

๒๕๖๐ กําหนดใหมีกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาข้ึน 
 

เนื้อหาภายในเลม ประกอบไปดวย 

๑. โครงสราง ขอบขาย กรอบภารกิจงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. กฎ ระเบียบ คําสั่ง แบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการทํางานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต๓เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑

ขอขอบคุณคณะทํางานท่ีดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว   ณ  โอกาสนี้  

และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเลมนี้จะเปนประโยชนกับ

ผูเก่ียวของตอไป 

 

 

                                                                   กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑  
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    หนา 1  

 

โครงสรางกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     บทนํา   หนา 2 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖ o 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖ o เพ่ือใหการดําเนินการ

แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณและคุณภาพการจัด

การศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวดังตอไปนี้ 

(๑) กลุมอํานวยการ 

(๒) กลุมนโยบายและแผน 

(๓) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔) กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

(๕) กลุมบริหารงานบุคคล 

(๖) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(๘) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(๙) กลุมกฎหมายและคดี 

(๑o) หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไวดังตอไปนี้  

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 



(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

         หนา 3  

  

 ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงาน

ตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุ

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม 

แนวคิด 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของการบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จนั้นสิ่งท่ี

จะตองคํานึงถึง คือ ความสอดคลองกันระหวางการพัฒนาคนกับเปาหมายขององคกร ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองไดรับ

การพัฒนาอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบัน                    

และอนาคตมีความคิดริเริ่ม ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร ในทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

องคกร 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งอยูในแนวคิดท่ีวา บุคคลทุกคนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาดานความรู ทักษะและ

ทัศนคติใหเพ่ิมพูนข้ึนได ถามีแรงจูงใจท่ีดี ท้ังนี้ ตองดําเนินการพัฒนาอยางเปนกระบวนการตอเนื่องเปนระบบ โดย

เลือกใชวิธีพัฒนาท่ีเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององคกร และบุคคลจะตองกาวหนาควบคูไปกับ

ความกาวหนาขององคกร 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอภารกิจของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรู

ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกตอง รวดเร็ว สนองตอความตองการของ

หนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒. เพ่ือสงเสริมครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให

เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 



 ๓. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบ วินัย

จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 ๔.เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ           

มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 ๑. งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง  

 ๒. งานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

 ๓. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  

         หนา  ๔ 

             ๔. งานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๕. งานเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ  

 ๖. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การฝกอบรม 

 

 

 

 

      

 

 

        หนา ๕ 

          

 

   

 “การฝกอบรม”หมายความวา การเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียนการอบรม

สัมมนา หรือการฝกงาน 

 

 

 แผนภูมิการฝกอบรม 

 

 

 

   

   

 

 

สาํรวจ วิเคราะห์ ความจําเป็นในการฝึกอบรม 

จําทําแผนงาน/

โครงการ 

จดัทําคูม่ือและจดัหาเทคโนโลย ี ประสานผู้ เก่ียวข้อง 



 

 

 

 

 

 

       หนา ๖ 

 

 

 “การพัฒนา” เปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของบุคคลใหมีความเจริญงอกงาม ( Grorth)             

ภายในบุคคลจนกระท่ังถึงระดับความรู ความสามารถ (Mature) ท่ีเราตองการ การพัฒนาท่ีดีจะตองสามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงองคการและพฤติกรรมอันพึงประสงคของบุคคลในองคการและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

นั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางถาวร โดยใชเทคนิควิธีการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

 

แผนภูมิ   การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิผลการ

ฝึกอบรม 
พฒันากระบวนการฝึกอบรม สนบัสนนุการพฒันา 

ประสานการฝึกอบรม

และพฒันา 
สร้างเครือขา่ยการฝึกอบรม ประสานหนว่ยงานทางการศกึษา 

การพัฒนา 

การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ศธ. 

กลยทุธ สพฐ. 



 

 

 

 

 

         

 

หนา ๗ 

 

สวนท่ี ๒ 

คูมอืขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.ระยะ 3 – 5 ป 

 

แผนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาของ สพท. ระยะ 3 – 5 ป 

แผนปฏบิตักิารประจาํป 

 

แผนพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

แผนปฏบิตักิารประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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ประเภทเอกสาร : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานฝกอบรมการพัฒนากอนการแตงตั้ง 

 

๑. ช่ืองาน 

 งานฝกอบรมการพัฒนากอนการแตงตั้ง  

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือใชสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและ             

บางวิทยฐานะตามท่ีกฎหมายกําหนดของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



๓.ขอบเขตของงาน 

 การพัฒนากอนการแตงตั้งเปนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

ซ่ึงตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ใหบุคคลผูใดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง

เขมในตําแหนงครูผูชวย เปนเวลาสองป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.

ศ. อีกท้ังในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547กําหนดใหมี

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ  

 การพัฒนากอนแตงตั้ง จึงเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเหมาะสม นําผลท่ีไดจากการพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 
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๔. คําจํากัดความ  

 งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง หมายความรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหมดวย  

๕. ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ สํารวจขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

 ๕.๒ จัดทําแผนการพัฒนาและประสานหนวยงาน สถานศึกษา และผูเก่ียวของ 

 ๕.๓ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร 

 ๕.๔ เตรียมการพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมการพัฒนาใหมีการดําเนินการในกิจกรรมท่ีสําคัญดังนี้  

  ๕.๔.๑ การจัดทําคูมือเอกสาร  

  ๕.๔.๒ จัดหาวิทยากร  

  ๕.๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร  

 ๕.๕ ดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

 ๕.๖ ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนา 

 



 

๖.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ตําแหนงครูผูชวย 
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  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตําแหนงศึกษานิเทศกและผูบริหารการศึกษา 

 

 

         

       

       

    ประส   

 

 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 การพัฒนากอนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของครูผูชวย ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก                             

และผูบริหารการศึกษา การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีการประสานงานกับสถานศึกษา กลุม

งานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

สาํรวจข้อมลูผู้ เข้ารับการพฒันา 

จดัทําแผนพฒันา

 

ดาํเนินการพฒันา ประเมนิผลและรายงาน 

สาํรวจข้อมลูผู้ผา่นการ      

คดัเลอืกเข้ารับการพฒันาฯ 

 

ประสานหนว่ยพฒันา/

สพฐ. 

  

สถานศกึษา 

ในสงักดั 

 

ขออนมุตัิแผนพฒันา 



การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดมีมติเห็นชอบให กศจ.บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดในการพัฒนากอนแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยก.ค.ศ. 

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายใน 30 วัน นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ การ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ภายในระยะเวลา 

2 ป จะเปนการพัฒนาในสถานศึกษา สําหรับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศกรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะทํา

หนาท่ีในการประสานงานกับหนวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง ก.ค.ศ. มอบหมายใหเปนหนวย

ดําเนินการพัฒนา 

 

๗.แบบฟอรมท่ีใช 

 ๗.๑ แบบฟอรมท่ีใช  

 ๗.๒ แผนงาน/โครงการ  

 ๗.๓ แบบประเมิน  

 ๗.๔ แบบสรุปผลการประเมิน  
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๘.เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว6 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม ๒๕61 

 ๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.7/ว25 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม ๒๕61 

 ๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ o๒o๖.๒/ว๒ ลงวันท่ี 4 มกราคม ๒๕62 

 ๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ o๒o๖.๒/ว๔ ลงวันท่ี ๒1 มกราคม ๒๕62  

 

       

 

     

 

 

การพัฒนาครูผูชวย 



การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง “ครูผูชวย” ตองเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เปนเวลาไมนอยกวาสองป ท้ังนี้ ก.ค.ศ.กําหนดวิธีการ

ใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบวัน นับแตวันเขาปฏิบัติราชการ 

 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย เปนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดจึงไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับครูผูชวยการพัฒนาครู

ผูชวยตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เปนการพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จึงเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ

บุคลิกลักษณะของครูผูชวยดานการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูท่ีดีตอไป 
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โครงสรางหลักสูตร 

    หมวดท่ี 1  วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอน  

             หมวดที่ 3  การบริหารจัดการชั้นเรียน  

   หมวดที่ 4  การมีสวนรวมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

   หมวดที่ 5  ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

สาระการพัฒนา 

   หมวดท่ี 1 วินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 วินัยและการรักษาวินัย 

1.2 คุณธรรม จริยธรรม 



1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.4 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 จิตวิญญาณความเปนครู 

1.6 จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 

    หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน 

        2.1 การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดผลการเรียนรู  

        2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

                                                   และสงเสริมกระบวนการคิด 

                              2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

                                                   และสงเสริมกระบวนการคิด 

        2.4 การเลือก หรือสราง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู  

        2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

    หมวดท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

        3.1 การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

        3.2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

        3.3 การอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  

              และคานิยมที่ดีงาม  

    หมวดท่ี 4 การมีสวนรวมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

     4.1 การทํางานเปนทีม 

       4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจงานของสถานศึกษา  

       4.3 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
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     หมวดท่ี 5 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

         5.1 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง  

         5.2 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

         5.3 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร  

 



1) สถานศึกษาเสนอรายช่ือผูดํารง
ตําแหนงครูในสถานศึกษา 

     2) ครบ 2 ป สถานศึกษาเสนอผล 

การประเมิน 

 

 

 

1) สพท. ตนสังกัด/เสนอรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 

      2) สพท. เสนอผลการประเมินตอ   
กศจ. 

 

ศธจ.จังหวัด 

 
1) กศจ.พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตัง้ 

คณะกรรมการฯ  
2) กศจ. ออกคําสั่งแตงตั้งครูผูชวย 

 

 

คณะกรรมการตามองคประกอบดังน้ี 

1) ผูอาํนวยการสถานศกึษา           ประธานกรรมการ 

2) ผูดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษา            กรรมการ 

3) ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ 

        ประเมนิทุก 6 เดอืน ตอเน่ือง รวม 2 ป 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 

         

 

   

  

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 13 

 



 

 

 
 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จะตองเขารับการ

พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเพ่ือใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา มี

อุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนํา และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ตอการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตองการใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาและนํา

นโยบายสูการปฏิบัติ 

 

หลักเกณฑ 

 ๑. เปนการพัฒนาผูท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนการพัฒนา

สมรรถนะในลักษณะองครวม มีความยืดหยุนท้ังสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรูใหมีความพรอมในการดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๒. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

มีวัตถุประสงคใหผูผานการพัฒนามีอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนําและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการ

เปนผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชไดอยาง

เหมาะสม รวมท้ังสรางวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 

  

วิธีการ 

๑. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  

ใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงคเปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ดังนี้ 

  1)คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค (ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง)  

     2)ภาวะผูนําทางวิชาการ (ไมนอยกวา 21 ชั่วโมง)  

     3)การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (ไมนอยกวา 27 ชั่วโมง)  

 2. วิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาใช

วิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตามสภาพจริง การฝกปฏิบัติ การเรียนรู 

จากผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูแบบมีสวนรวม การสอนแนะ การเรียนรูจากระบบ 

 

หนา  ๑๔ 

 

การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสถานศกึษา  



พ่ีเลี้ยงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงาน การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ( ProfessionalLearning 

Community : PLC) และวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ๓. การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดใหมีการประเมินผลกอนเขารับการพัฒนา 

ระหวางการพัฒนา และเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา มุงเนนการประเมินตามสภาพจริงและคุณภาพของงาน ดวยวิธีการและ

เครื่องมืออยางหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนาท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

  ท้ังนี้ ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการ

พัฒนาท้ังหมด และตองผานเกณฑการประเมินผลท้ังในสวนของการประเมินผลระหวางการพัฒนาและการประเมินผล

เม่ือสิ้นสุดการพัฒนา ไมต่ํากวารอยละ 80 

    ผูไมผานการประเมินผลการพัฒนาตองเขารับการพัฒนาใหมท้ังหมด  

 4.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาโดยรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน และจัดทํารายละเอียดหลักสูตร 

ตามขอบขายการพัฒนาเสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือทราบ แลวดําเนินการพัฒนาและรายงานผลการดําเนินการพัฒนาใหก.ค.ศ. 

ทราบ 

มาตรฐานการพัฒนา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการตามาตรฐานการพัฒนา ดังนี้  

 1.การบริหารจัดการ 

  จัดทํารายละเอียดหลักสูตรและคูมือการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง

จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิทยากร จัดวิทยากรเปนคณะหรือทีมจัดการเรียนรู สรางความเขาใจในเรื่องหลักสูตร

และการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

โดยยึดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการพัฒนา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ จัดระบบควบคุมคุณภาพ 

การพัฒนา รวมท้ังกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาให ก.ค.ศ. ทราบ 

 2.วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง  

    วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรอบรู มีความสามารถ มีประสบการณ  

ประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับในวิชาการทางการบริหารการศึกษาและเรื่องท่ีเก่ียวของ มีความรับผิดชอบการพัฒนา 

โดยเนนผูเขารับการพัฒนาเปนสําคัญ 

  3.สื่อ และนวัตกรรมการพัฒนา 

    จัดคูมือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา สงใหผูเขารับการพัฒนาศึกษาลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา  

15 วัน จัดเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส และโสตทัศนูปกรณท่ีมีเนื้อหาความรูทางวิชาการทันสมัยเขาถึงไดสะดวกมี

คุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอชวยใหผูเขารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือรนและมีสวนรวมในการเรียนรู 

 4. สถานท่ีท่ีใชในการพัฒนา  



สถานศึกษาผูผานการคัดเลือก 

สพท.ต้นสงักดั 

หนว่ยพฒันา/สพฐ.กําหนด 

ดาํเนินการพฒันา 

 

 

กศจ.ประกาศผลผู้

ผ่านการคดัเลือกฯ 

ประ 

สพฐ.รายงานผลการพฒันา 

ให้ กคศ.ทราบ 

  สถานท่ีท่ีใชในการพัฒนาตองเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก  

เอ้ือตอการพัฒนา รวมท้ังมีแหลงศึกษาคนควาอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนา 

 5. การประเมินผลการพัฒนา  

หนา  15 

     การประเมินผลการพัฒนาตองมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงอยางเปนระบบ และไดมาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนาเปนหลัก 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 

          

 

 

 

 

        

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประเมนิ 



 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 

 

 

 

 

หนา 16 

 

 

 

 

 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 

80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและวิทย

ฐานะบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ใน

อันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กาวหนาแกราชการ ประกอบกับก.ค.ศ. ไดกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงศึกษานิเทศก ไววา ตองผานการพัฒนา 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 

2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก และท่ี ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหผูท่ีผานการ

คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ตองผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด โดยมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด

หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา  

 

หลักเกณฑ 

 ๑. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ตองใหผู

ผานการพัฒนามีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําให

การปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ รวมท้ังมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงศึกษานิเทศก 

 2.การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกตองพัฒนาใน

ลักษณะองครวมท่ีบูรณาการท้ังในดานความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีใชวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธีควบคูกับการเรียนรู

จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและมีประสบการณเปนการพัฒนารายบุคคลและกลุมเล็กๆ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ



จริง ใหผูเขารับการพัฒนาเปนศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยใชแหลงความรูและองคความรูท่ีมีอยูอยาง

หลากหลาย 
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วิธีการ 

 1.การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกใชวิธีการ

พัฒนาหลายวิธี เนนการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูแบบมีสวน

รวม การเรียนรูในสภาพจริง การสอนแนะ และวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีโครงสรางหลักสูตร 

ประกอบดวย 3 สวน ระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 30 วัน 

  สวนท่ี 1 การเสริมสรางสมรรถนะของศึกษานิเทศก  

 สวนท่ี 2 การฝกประสบการณนเิทศการศึกษา 

     สวนที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหนาท่ีรับผิดชอบ  

 

 2.การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกผูบริหาร

โครงการพัฒนาตองสงเสริมสนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามใหมีการพัฒนาตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 ผูเขารับการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาตนเอง  

  2.2 ผูเขารับการพัฒนามีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของผูบริหาร  

โครงการพัฒนาและวิทยากร 

 2.3 การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  

ศึกษานิเทศก ตองเปนไปตามหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

 

มาตรฐานการพัฒนา 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาตองดําเนินการใหไดมาตรฐาน ดังนี้  

1. มาตรฐานหลักสูตร 

2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม 



สถานศกึษาของผู้ผา่น 

การคดัเลอืก 

กศจ.ประกาศ 

ผลผู้ผา่น

คดัเลอืก 

สพท. 

ต้นสงักดั 

สพฐ. หนว่ยพฒันา 

ทําหลกัสตูร/ประเมนิ/รายงานผลการพฒันา 

3. มาตรฐานวิทยากร 

4. มาตรฐานสถานท่ีและแหลงเรียนรู 

5. มาตรฐานการประเมิน 

6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 

7. มาตรฐานคุณภาพผูผานการพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก.ค.ศ. 
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ประเภทเอกสาร : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 
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๑. ช่ืองาน 

 การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ  

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชสําหรับเปนแนวการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
 

๓. ขอบเขตของงาน 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ ผูบังคับบัญชา

ทุกคน ทุกระดับจึงมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคน 

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่องและไดรับมาตรฐานถือวาการปฏิบัติงานและการเรียนรูเปนเรื่องเดียวกัน 

จําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหนาท่ีตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ดวย ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืนๆ นําผลการพัฒนาไปใชเปนสวน

สําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 4.๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนท่ีจะนํามาใชวางแผนพัฒนาจาก

แผนพัฒนาตนเอง (IDPLAN) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เชน 



  - ตามความรูความสามารถ ความสนใจและความตองการในการพัฒนาของบุคลากรของหนวยงาน  

  - ขอมูลสถานท่ีในการจัดอบรมพัฒนา หนวยงานท่ีเปนเครือขายในการพัฒนา 

  - บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาตางๆ 

 4.๒ จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา  

 4.๓ ดําเนินการพัฒนา  

 4.๔ติดตามและประเมินผล  

 4.๕ นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน  
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5.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 จุดสําคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความตองการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร         

มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสรางเครือขายการพัฒนารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี 

6.แบบฟอรมท่ีใช 

 6.๑ แบบสํารวจขอมูล /แผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID PLAN) 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

วางแผนการพัฒนา 
จัดทําแผนและเครื่องมือพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล นําผลการพัฒนาไปใช 

ดาํเนินการพฒันา 



 6.๒ แผนงาน/โครงการ  

 6.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน  

 6.๔ แบบบันทึกการดําเนินงาน  

 6.๕ แบบสรุปผล  

 6.๖ แบบเสนอแนะ  

7.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 7.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ 

 7.๒ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ o๒o๖/ว๑o ลงวันท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา 
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ประเภทเอกสาร : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 
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๑. ช่ืองาน 

 งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับวุฒิสูงข้ึน  

 ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรางศักยภาพและไดรับการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๒.๓ เพ่ือเปนการพัฒนาวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา  

๓. ขอบเขตของงาน 

 การลาศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไป

ศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 มาตรา ๘๑ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน ผูอยูใตบังคับบัญชาโดยการใหไปศึกษา

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 



 ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 

ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีสิทธิ์ไดเลื่อนข้ันเงินเดือนใน

ระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ท้ังนี้ภายใตบังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม ประกอบดวย 

 ๑. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  

การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

 ๒. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ  

 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา  

 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา  

 ๓. การศึกษาตอภายในประเทศภาคฤดูรอน  

 ๔. การฝกอบรมภายในประเทศ  

 ๕. การคํานวณเงิน และเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา  

 ๖. ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  

 

๔. คําจํากัดความ 
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๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ  

  การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึงการลาศึกษาตอโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา แบงเปน ๒ 

ประเภท คือ 

  ประเภท ก ไดแก ประเภทท่ีหนวยงานตนสังกัดสงไปศึกษา  

  ประเภท ข ไดแก ประเภทท่ีตองไปสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกในสถานบันการศึกษาดวยตนเอง  

 ๑.๑ ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  

  ๑.๑.๑ สพฐ. แจงพิจารณาโควตาประเภท ก มาให สพท.  

  ๑.๑.๒ เจาหนาท่ี สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม และดําเนินการ

คัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ี สพฐ. กําหนด 

  ๑.๑.๓ แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พรอมท้ังแจงผูไดรับการคัดเลือกไป

ดําเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาย สพฐ. ทราบ 

  ๑.๑.๔ จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาตอผูมีอํานาจอนุญาตไปศึกษาตอ และจัดทําสัญญา และ

สัญญาคํ้าประกัน 



  ๑.๑.๕ จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอไปยังสถาบันการศึกษา  

  ๑.๑.๖ แจงหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

  ๑.๑.๗ รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับการอนุญาตใหลาศึกษา ขยายเวลา กลับเขาปฏิบัติราชการเม่ือ

เสร็จสิ้นการลาศึกษาตอ โดยรายงานให สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 

 ๑.๒ ข้ันตอนการดําเนินงานการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  

  ๑.๒.๑ การอนุญาตลาศึกษาตอ  

   ๑) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  

   ๒) ตรวจสอบเอกสาร  

   ๓) อนุญาตไปสมัครสอบ  

   ๔) อนุญาตไปศึกษาตอ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  

   (เม่ือผูขออนุญาตสอบคัดเลือกไดแลว)  

   - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด ๒ ป 

   - ระดับปริญญาเอก กําหนด ๔ ป 

    เอกสารหลักฐาน ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา ก.พ.๗  

   ๕) จัดทําสัญญาลาศึกษาตอ และสัญญาคํ้าประกัน  
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   ๖) จัดทําคําสั่งใหลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจตามลําดับข้ัน  

   ๗) จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการท่ีลาศึกษาตอให สพฐ. ทราบ  

  ๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาตอ  

   ๑) รับคําขอของผูลาศึกษาตอสงหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาตอกอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา ๑๕ 

วัน 

   ๒) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาตอ  

   - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดไมเกินครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ไมเกิน ๒ ครั้ง หรือไมเกิน ๑ ป

การศึกษา 

   ๓) จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน  

   ๔) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจอนุญาต  

   ๕) แจงผูขออนุญาตและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

   ๖) รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาให สพฐ. ทราบ  

  ๑.๒.๓ การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม  

   ๑) รับคํารองผูท่ีไปศึกษาตอประสงคขอกลับเขาปฏิบัติราชการ  

   ๒) ตรวจสอบเอกสาร (หนงัสอืจากสถานศึกษา,แบบคํารองขอกลับ)  



   ๓) เสนอคําสั่งกลับเขาปฏิบัติราชการตอผูมีอํานาจอนุญาต  

   ๔) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจอนุญาต  

   ๕) แจงผูขออนุญาตและผูเก่ียวของ  

   ๖) รายงาน สพฐ.  

  ๑.๒.๔ การทําสัญญา  

   ๑) จัดทําสัญญา และสัญญาคํ้าประกันตามแบบท่ี สพฐ. กําหนด  

   - การทําสัญญา 

   จัดทําสัญญา จํานวน ๒ ชุด (เก็บไวท่ี สพท./สพฐ. ๑ ชุด และผูใหสัญญา ๑ ชุด) ท้ังนี้ผูรับสัญญาเปนผู

เก็บสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน ชุดท่ีติดอากรแสตมป ๑o บาทและ ๑ บาท รวม ๑๑ บาท (ฉบับจริง) 

- เอกสารของผูจัดทําสัญญาลาศึกษาตอและผูคํ้าประกัน 

ก.บัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประชาชน พรอมสําเนา ๑ ฉบบั 

 ข.ทะเบียนบาน พรอมสําเนา ๑ ฉบับ 

ค.ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา (ถามี) พรอมสําเนา ๑ ฉบบั 

   ง.หนังสือยินยอมใหทําสัญญา หรือคํ้าประกันของคูสมรส (กรณีผูทําสัญญา หรือผูคํ้าประกันมีคูสมรส)  
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   จ.รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ผูใหสัญญาเทานั้น)  

   ฉ.กรณีไมสามารถหาผูคํ้าประกัน ใหแนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ  

   - ผูทําสัญญาและผูคํ้าประกันตองนําบุคคลตอไปนี้มาในวันทําสัญญาดวย 

   ก.คูสมรสของผูทําสัญญา (ถามี)  

   ข.ผูคํ้าประกัน จํานวน ๑ คน  

   ค.คูสมรสของผูคํ้าประกัน (ถามี)  

 

  - การติดอากรแสตมปสัญญาศึกษาตอติดอากรแสตมป ๑ บาท และสัญญาคํ้าประกัน ๑ o บาท                

(ติดอากรแสตมปท่ีคูฉบับๆ ละ ๑ บาท การจัดทําสําเนาคูฉบับโดยสถานศึกษาจํานวน ๒ ชุด และ สพท./สพฐ. ๑ ชุด) 

   ๒) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาตอและสัญญาคํ้าประกัน  

   ๓) มอบสัญญาใหกับผูศึกษาตอ  

 ๒. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  

  ๒.๑ การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน  

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

   ๒.๑.๑ รับคําขอของผูประสงคจะศึกษาตอขออนุญาตสมัครสอบตอผูมีอํานาจอนุญาต  



   ๒.๑.๒ เม่ือสอบคัดเลือกได ใหนําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอตอผูมี

อํานาจอนุญาต 

   ๒.๑.๓ เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ ดังนี้  

    ๑) มีอายุไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณ  นับถึงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ของปท่ีเขาศึกษา กรณีอายุเกินใหอยูใน

ดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

    ๒) ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา ๑๒ เดือนเต็ม  

   ๒.๑.๔ จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาคํ้าประกันคนละ ๒ ฉบับ (เก็บไวท่ีผูรับสัญญา ๑ ฉบับ                   

ผูไปศึกษา ๑ ฉบบั) 

   ๒.๑.๕ จัดทําคําสั่งใหไปศึกษา  

   ๒.๑.๖ จัดทําหนังสือสงตัวไปศึกษา  

   ๒.๑.๗ เม่ือผูไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหจัดทําคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ  

   ๒.๑.๘ รายงาน สพฐ.  

  ๒.๒ การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา  

  ข้ันตอนการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา  
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   ๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาตอ  

   ๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษาตอ  

   ๒.๒.๓ เสนอรายงานผูบังคับบัญชา ทราบ  

   ๒.๒.๔ แจงผูไปศึกษาตอทราบ  

 ๓. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน  

 ข้ันตอนการลาศึกษาตอภาคฤดูรอน  

  ๓.๑ การลาศึกษาตอ  

   ๓.๑.๑ รับคําขอผูประสงคจะศึกษาตอ  

   ๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร 

   ๓.๑.๓ จัดทําสัญญา และสัญญาคํ้าประกัน ดําเนินการเชนเดียวกับการศึกษาตอภาคปกติ  

   ๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกตอภาคฤดูรอน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันตอน  

   ๓.๑.๕ จัดทําคําสั่งใหขาราชการลาศึกษาตอภาคฤดูรอน  

   ๓.๑.๖ แจงผูไปศึกษาตอแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและสถาบันการศึกษา  

   ๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.  

  ๓.๒ การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม  

   ๓.๒.๑ ผูลาศึกษาตอสงแบบคํารองขอกลับฯ  



   ๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร  

    ๑) แบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบท่ี ๕)  

    ๒) หนังสือจากสถาบันการศึกษาสงตัวกลับโดยระบุวันท่ีสงตัวกลับ  

    ๓) เอกสารท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษา  

   ๓.๒.๓ การจัดคําสั่งใหขาราชการศึกไปศึกษาตอภาคฤดูรอนกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม  

   ๓.๒.๔ การรายงานจํานวนผูลาศึกษาไป สพฐ.  

 ๔. การฝกอบรมภายในประเทศ  

  ข้ันตอนการดําเนินการ  

   ๔.๑ ขออนุญาตไปฝกอบรมภายในประเทศ (ตามหลกัเกณฑ)  

   ๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกวา ๖ เดือน หรือทางราชการจะตองจายเงินเพ่ือเปน

คาใชจายในการอบรมเกินกวา ๕,ooo บาท ตองจัดทําสัญญา 

   ๔.๓ จัดทําสัญญา (กรณีผูลาไปฝกอบรมยายตางเขตพ้ืนท่ีใหเก็บสัญญาไวท่ี สพท.เดิม แตตองแจงให

หนวยงานใหมทราบ)  
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   ๔.๔ จัดทําคําสั่งใหไปฝกอบรมภายในประเทศและกลับเขารับราชการ  

   ๔.๕ รายงาน สพฐ.  

 ๕. การคํานวณเงินและเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา  

 ข้ันตอนการดําเนินการ  

 กรณีผูลาศึกษาฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใชทุนใหดําเนินการดังนี้  

  ๕.๑ คํานวณการชดใชทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและตามประกาศของ 

สพฐ. 

    ๕.๒ แจงเรียนชําระหนี้จากผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกัน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ  

  ๕.๓ หากผูผิดสัญญาหรือผูคํ้าประกันยินยอม ชดใช ใหรับชดใชแลวรายงาน สพฐ.  

  ๕.๔ หากขอผานชําระใหผูมีอํานาจ (ผูรับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด  

  ๕.๕ หากผูผิดสัญญา หรือผูคํ้าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ใหรวบรวมเอกสาร หลักฐานท้ังหมดรายงาน 

สพฐ. โดยดวน อยาใหขาดอายุความ  

 ๖. การลาศึกษาตอตางประเทศ  

 ข้ันตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ  



  ๖.๑ รับคําขอของขาราชการท่ีประสงคจะขออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ พรอมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

  ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน  

  ๖.๓ เสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.  

  ๖.๔ สพฐ. แจงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งสงใหขาราชการไปศึกษาตอ 

ณ ตางประเทศ 

  ๖.๕ จัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)  

  ๖.๖ สงสัญญาไป สพฐ.  

  ๖.๗ แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขออนุญาตทราบ  

 ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ  

  - การศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ตองประสานเก่ียวกับสํานักงาน ก.พ. ดวย 

  - กรณีขอรับทุนหรือไดรับทุนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับดวย  
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๖.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

๗.แบบฟอรมท่ีใช 

 ๗.๑ แบบสํารวจ  

 ๗.๒ สัญญาลาศึกษา  

๘.กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ผูมีความประสงคย่ืนคําการศึกษา 
เสนอผูบังคับบัญชาอนุญาต/มี

คําส่ังใหลาศึกษาตอ 

ผูศกึษารายงานผลการศึกษา 

ระหวางลาศึกษา 

รายงานกลับเขารับราชการเมื่อจบการศึกษา

ผูบังคับบัญชาส่ังกลับเขาปฏิบัติหนาที ่

รายงาน สพฐ. 



 ๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๒.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๓.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่องใหขาราชการ

และลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๖ o๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 ๕.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ o๔oo๙/๔๑๘๔                           

ลงวันท่ี ๓o มีนาคม 

 ๖.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๒๘๑/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗  

 ๗.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

 ๘.หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค o๔o๖.๒/ว.๔๑o ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕o 

 ๙.คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๓ o๗/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันท่ี ๒o มีนาคม ๒๕๕๑ 
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ประเภทเอกสาร : คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร : งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๑. ช่ืองาน 

 งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนคูมือการดําเนินการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. ขอบเขตของงาน 

 ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรมและยก

ยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระราชบัญญัติและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ “ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ (๕) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครอง

ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในหนวยงานทาง

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา”มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่ม



สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษใหกระทรวงเจาสังกัดสวนราชการและหนวยงานทางการศึกษาดําเนินการยก

ยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี” 

 

๔.คําจํากัดความ 

 -  

๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ประสานการจัดสรรงบประมาณโดยเสนอเปนแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๕.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๕.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาใน

สังกัดและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีสําหรับรางวัลของคุรุสภา 

 ๕.3 สถานศึกษาแจงขาราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด แลวสงประวัติและผลงานตาม

แบบท่ีกําหนดไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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  ๕.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับยกยองเชิดชู

เกียรติ ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตน ตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพความรูความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 ๕.5 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหทราบโดยท่ัวกัน และดําเนินการยก

ยองเชิดชูเกียรติ เผยแพรผลงานตามควรแกกรณี เชน การจัดแสดงผลงาน การเผยแพรประวัติและผลงานทางสื่อ

สิ่งพิมพ หรือทางเว็ปไซต เปนตน  

 ๕.๘ ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร  

 ๕.๙ สงเสริมและสนับสนุนใหนําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ  

๖.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 จัดทําหลักเกณฑวิธีการสรรหา 

และคัดเลือก 

สพท.แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาฯ 

 

ประกาศหลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือก 



 

 

 

 

๗.แบบฟอรมท่ีใช 

 - ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก  

 - แบบเสนอผลงาน 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ อาจแบงเปนประเภทและระดับตางๆ 

เชน ประเภทผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูแยกตามระดับชวงชั้น หรือกลุมสาระท่ีสอน เปนตน 

๘.กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๕ 

 ๘.๒ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๖)  

 ๘.๓ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕ o 
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 ๘.๔ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการ

จัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕o 

  

  

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล

ตามโอกาสอันสมควร 

ดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือก 
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  ดวยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรงดวนใหปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหมโดยใหครู

ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองตามความตองการของครูในแตละโรงเรียนอยางแทจริงและมีความเหมาะสมกับสภาพ

บริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน และพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูใหราย

ละ 10 ,000บาทตอป (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) เพ่ือรับการอบรมหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เลือก

หลักสูตรในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผูเขารับการพัฒนา รองรับการประกาศเกณฑวิทยฐานะระบบ

ใหมของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฏาคม 

โครงการพัฒนาครูในรูปแบบครบวงจร 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



พ.ศ. 2560 เปนตนมา 

 

 

 

 

 

   

    ขาราชการครูเขาระบบผานเว็ปไซด Training.obec.go.th 

    เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะหรือเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping) 

1.1) ตรวจสอบสถานการณเขารับการอบรมพัฒนาจากหลักสูตรท่ีไดลงทะเบียน 

แสดงความตองการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสนใจ (Booking)  

“ในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนท้ังหมด” จากหนาระบบ 

1.2) กรณีขาราชการครูมีงบประมาณในการเลือกหลักสูตรอบรมคงเหลือหรือ  

ไมไดลงทะเบียนแสดงความตองการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสนใจ 

(Booking) สามารถเลือกหลักสูตรอบรมท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเอง 

รายบุคคล (ID-PLAN) และตองอยูในจังหวัดท่ีปฏิบัติหนาท่ี/จังหวัด 

ใกลเคียง/จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค ตามลําดับ 

 

ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการพรอมสงเอกสารการขอยืมเงินทดรองราชการ  
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1.1 สพท.สรุปงบประมาณตามรายละเอียดท่ีขาราชการครูไดทําการ      

ลงทะเบียนหลักสูตรโดยแยกเปนหมวดหมู 

1.2 สพท.ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเปา) จากสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

     หนวยพัฒนาครูจัดอบรม  

 

 

แนวทางในการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูในรูปแบบครบวงจร 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ท่ี รายการ เดือน ผูปฏิบัติรับผิดชอบ หนวยงาน 

 

1 การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีนาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปฏิทินการปฏิบัติประจําปของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 



2 การคัดเลือกขาราชการและ 

บุคลากร สพฐ.ดีเดน 

มีนาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

สพฐ. 

3 โครงการพัฒนาครูในรูปแบบ 

ครบวงจรของ สพฐ. 

เมษายน กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สพฐ. 

4 การคัดเลือกรางวัล “ครดูใีนดวงใจ”ของ 

สพฐ. 

กรกฏาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สพฐ. 

5 การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 

กรกฏาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

ศธจ.ขอนแกน 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6 การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรตMิOE 

AWARDS ของกระทรวงศกึษาธิการ 

กรกฏาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7 การคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ.OBEC AWARDS 

กรกฏาคม กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดน 

พฤศจิกายน กลุมพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สพท.ขอนแกน เขต 3 
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คณะทํางาน 

คณะท่ีปรึกษา 

 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๓ 

 ๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ ทุกคน 

 ๓. ผูอํานวยการกลุม/หนวย ทุกกลุม /หนวย 

คณะทํางาน 



1. นางสาววิจิตร  มูลแวง   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  ประธานคณะทํางาน  

2. นายวิระธรรม  มาตยภูธร   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

3. นางอรอนงค  ศรีชัย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ  

4. นางสาววชิรา  ชื่นใจ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ  

5. นายวีระชาติ  โสภา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ  

6. นางอุดมลักษณ   สุริยะสกุลพงษ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ  

7. นางณัฐรินีย  นามสีฐาน   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ  

8. นางธัญธร  ม่ันคง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 


