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ขอบข่ายและภารกิจ 
          กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกเป็นงานฝกึอบรมและลาศึกษาต่อ  
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ    
          งานฝึกอบรมมีขอบข่ายและภารกจิ งานฝึกอบรม เริ่มจากการสำรวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพฒันา  จัดทำแผนงานโครงการ  ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
จัดทำและพัฒนาหลกัสูตร คู่มือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและพฒันา
ประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน และประสานผลไปยงัผูเ้กีย่วข้องต่อไป 
           การลาศึกษาต่อเริม่จากการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของตน และหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามข้อตกลง 
ในการสง่ไปศึกษาต่อกบัสถาบันอุดมศึกษา ประสานการจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อกบัผูเ้กี่ยวข้อง 
          งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขอบข่ายและภารกจิเกี่ยวกับการประสาน  
การจัดให้มีงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา การประกาศ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  มอบเกียรตบิัตร  โลร่างวัล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมใหม้ีการนำผลงาน 
ไประกอบการพิจารณาให้บำเหนจ็ความชอบ 
          งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตและการขอต่อไปอนุญาตวิชาชีพ และการส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะงาน 
  ขอบข่ายงานธุรการกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณของกลุ่มเป็นงานการประสานภายในกลุ่ม ทั้งในรปูแบบของการประชุมและอื่น ๆ   การ
อำนวยการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน การประชาสมัพันธ์ ตลอดจนการประสานภายนอกกลุม่ 
เพื่ออำนวยการใหผู้้ปฏิบัติงานภายในกลุม่ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ภารกิจงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ-
ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ  ลงทะเบียน แยกประเภท จัดทำหนังสือราชการ ปฏิบัตงิานเกี่ยวกบั
การเกบ็ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่อง รวบรวมเอกสารหลกัฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุม่การ
จัดทำทะเบียน การดูแลรักษาพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการประชุม การประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายในและภายนอกกลุ่ม การจัดทำรายงานต่าง ๆ  ของ
กลุ่มงานบริการต่าง ๆ   และงานอื่น ๆ ที่ไม่มีในกลุม่งานใดในกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กฎหมายระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539 
   2.  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

  3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
  4.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติ  พ.ศ. 2517   
  5.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  

พ.ศ. 2529 
               6.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2533 
   7.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 
2525 
    8.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสมัพันธ์และการให้ข่าวราชการ  
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2527 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
  1.  จัดทำระบบข้อมลูและสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.  ประสาน รวบรวมการจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นโครงการของ
กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ประกอบเปน็แผนปฏิบัตกิารประจำปีของสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษา ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 
  3.  ออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ดังกรณีตัวอย่าง งานสารบรรณทีจ่ะต้องแจ้งเป็นหนังสือราชการ ดังนี้ 
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        3.1  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม  ลงทะเบียนรับในทะเบียนรบัหนังสือของกลุ่ม 
                          3.2  แจกงานตามคำสั่งมอบหมายงานให้ผูร้ับผิดชอบไปปฏิบัติ 
        3.3  ผู้รับผิดชอบพจิารณาดำเนินการให้แล้วเสรจ็ 
                          3.4  เสนองานผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหรือผูอ้ำนวยการกลุ่ม หรือรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ แล้วแต่โครงสร้างและระบบการไหลเวียนงานของแต่ละสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                          3.5  เสนองานต่อผู้มีอำนาจพิจารณาและลงนาม  (ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./  
ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. ผูป้ฏิบัตริาชการแทน ผอ.สพท.) 
                          3.6 ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทำหน้าที่ธุรการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจในข้ันตอนโดยเฉพาะข้ันตอนที่ (3.1) 
(3.2) และ (3.6) และการติดตามผลการดำเนินงาน 
              4.  การดำเนินการประชุมภายในกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการดำเนินงานดังนี้ 
         4.1  การกำหนดแผนและปฏิทินการประชุมกลุม่ 
                            4.2 ประสานผูเ้ป็นประธานการประชุม (รอง ผอ.สพท. หรอืหัวหนา้กลุม่) เพือ่
กำหนดเวลาและสถานที่ประชุม เรื่องที่จะประชุม และอื่น ๆ 
        4.3  การจัดทำระเบียบวาระการประชุม 
        4.4  แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานทีป่ระชุมแก่ผูเ้กี่ยวข้อง 

     4.5  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอปุกรณ์ประกอบการประชุม                          
               4.6  อำนวยการประชุมและจดบันทกึการประชุม 
        4.7  จัดทำรายงานการประชุม 
        4.8  ประสานติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมตทิี่ประชุม 
                5.  ประสานงานระหว่างกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานและ 
สถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม 
               6.  การประชาสมัพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ 
นอกรูปแบบ 
               7.  รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อสรปุเป็นของ
กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                         10.  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุม่ 
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                                          แผนภูมิแสดงขั้นตอนงานสารบรรณกลุ่ม 

การรับ 
 

รับงานจากกลุ่มอำนวยการและลงทะเบียนรับ 

 
 

 
เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/หรือผูอ้ำนวยการกลุ่ม 

 
 
 

 
มอบหมายใหผู้้รบัผิดชอบปฏิบัต ิ
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การส่ง 
 

 
เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 

 
 
 

 
เสนอผู้อำนวยการกลุม่ ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 

 
 ผู้มีอำนาจลงนาม 

 
 
 

 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
  เจ้าหน้าที่ธุรการมักเข้าใจว่างานธุรการของกลุ่มปฏิบัติเฉพาะเรื่องการรับและส่งหนังสือราชการ 
ของกลุ่ม จนอาจละเลยภารกจิงานอื่น ๆ  ซึง่หากพิจารณาเป้าหมายสำคัญของงานธุรการกลุ่มก็คือการปฏิบัตหิน้าที่
ที่อำนวยการให้ภารกิจของกลุ่ม ได้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง 
 
 

 
 
 
 

 
การออกเลขทะเบียนหนงัสอืสง่พรอ้มสง่หนงัสอืตามช่องทาง 
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งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

ลักษณะงาน   
                  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา  80 แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
2 ) พ.ศ. 2551 เป็นการพฒันาก่อนแตง่ตั้งเพื่อเป็นการเสรมิสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอด
ประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มข้ึน นำผลที่ได้จากการพฒันาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ใหม้ีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

กฎหมาย  ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา  80   
           2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 6  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2551 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศกึษานิเทศก ์
    3. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3  ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 
     เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
   4. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 / ว 22  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 
  5. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 / ว 14  ลงวันที่  25  กันยายน  2561 
      เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน   
              6.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.7 /ว 2  ลงวันที่  4  มกราคม 2552  
      เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และผูอ้ำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              7. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0207.2 / ว 4   ลงวันที่  21  มกราคม  2562 
       เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  8. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 / ว 28  ลงวันที่  15  กันยายน  2560 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

ลักษณะงาน 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
มาตรา  79 ผูบ้ังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจึงมหีน้าทีส่่งเสรมิสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาทุกคนได้รบัการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่า
การปฏิบัตงิานและการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จำเป็นต้องพฒันาตลอดเวลา ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมหีน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัตงิานก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ นำผลการพฒันาไปใช้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาดำเนินการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

กฎหมาย  ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 
                   1. พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 
                   2. หนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ ว 10 ลงวันที่ 27 สงิหาคม 2551  
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา 
   1.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นทีจ่ะนำมาใช้
วางแผนพัฒนา  เช่น 

          -  ตามความความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพฒันา 
ของบุคลากรและของหน่วยงาน 

          -  ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพฒันา  หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา   
          -  บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ วิทยากร  ในสาขาต่าง ๆ 

   2.  จัดทำแผนพัฒนา  เครือ่งมอื  และเอกสารในการพฒันา 
   3.  ดำเนินการพัฒนา 
    4.  ติดตามและประเมินผล 
               5.  นำผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน ์  
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
                                                                                                            
 
                                                                                                                      
                                                                                                 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
             จุดสำคัญและกลไกการพัฒนาควรเริม่จากความต้องการ ความสนใจในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร  มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพฒันา  การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำข้อมลูสารสนเทศ 
วางแผนการพฒันา 

จัดทำแผนและ 
เครื่องมือการพัฒนา 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ดำเนิน 
การพัฒนา 

การนำผลการพัฒนาไปใช้
และปรับปรงุ 
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งานลาศึกษาต่อ 
ลักษณะงาน 
   การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาต  
จากผูบ้ังคับบัญชาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพฒันา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  มาตรา 81 ให้ผูบ้ังคับบัญชามหีน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนนุ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  ในกรณีที่มีความจำเป็นหรอืเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบ้ังคับบัญชาอาจสง่หรืออนญุาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืวิจัย โดยอนุมัติ ก.ศ.จ. โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและมีสทิธิได้เลื่อนข้ันเงินเดอืนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย 
                  1. การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ 
         1.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
         1.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
  2. การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลาราชการ 
          2.1  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
           2.2  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
  3. การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคฤดูร้อน 
  4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
  5. การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
                 6. ลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ 

กฎหมาย  ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 
                 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ 
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559   
  2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการทำสญัญาและการชดใช้เงิน กรณีรบัทุน 
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
  3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2547 เรื่อง  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำสงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปศึกษา
ต่อ  ฝึกอบรม หรอืปฏิบัตงิานวิจัยภายในประเทศ  พ.ศ.2547  
  4. คำสัง่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1602 /2547 สัง่ ณ วันที่ 
13 พฤษภาคม 2547   
  5. หนงัสอืสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04009/5184 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547   
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  6.  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1281 /2547 สัง่   ณ วันที่ 
7 เมษายน  2547    
  7. หนังสอืกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0406.2 /ว.410  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2550    
     8.  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 307/2551 สั่ง  ณ วันที่ 20 
มีนาคม 2551   
           9. หนงัสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          1.  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกต ิ
                 การศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  หมายถึง  การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา
ราชการเตม็เวลา  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
             ประเภท ก  ได้แก่   ประเภททีห่น่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกสง่ไปศึกษา 
              ประเภท ข  ได้แก่   ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก  หรือ  คัดเลือกใน
สถาบันการศึกษาด้วยตนเอง 
                  1.1  ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ก 
         1.1.1.  สพฐ. แจง้พิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
     1.1.2.  เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา  เพื่อขอโควตา 
ประเภท ก  เพิ่ม และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่  สพฐ. กำหนด 
     1.1.3.  แจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง  พร้อม
ทั้งแจง้ผู้ได้รบัการคัดเลอืกไปดำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา  และรายงาน สพฐ. ทราบ 
     1.1.4.  จัดทำคำสัง่เสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผูม้ีอำนาจอนุญาตไปศึกษาต่อ  
และจัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน 
     1.1.5.  จัดทำหนงัสอืสง่ตัวข้าราชการที่ได้รบัอนุญาตให้ลาศึกษาไปยัง
สถาบันการศึกษา 
     1.1.6.  แจง้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
          1.1.7. รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนญุาตใหล้าศึกษา ขยายเวลา กลับ
เข้าปฏิบัติราชการเมือ่เสรจ็สิ้นการลาศึกษาต่อ  โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
       1.2  ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ข  
                  1.2.1  การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
             1)  รับคำขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลอืกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ 
ภาคปกติ  ประเภท ข  
             2)  ตรวจสอบเอกสาร 
              3)  อนุญาตไปสมัครสอบ   
             4)  ขออนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  
(เมื่อผู้ขออนญุาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
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                                       -  ระดบัปริญญาตรี ปรญิญาโท กำหนด 2  ปี  
                                         -  ระดบัปริญญาเอก กำหนด 4  ป ี

                    เอกสารหลักฐาน   -  ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา 
และสำเนา ก.พ. 7 
              5)  จ ัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ำประกัน 
              6)  จัดทำคำสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอำนาจตามลำดับช้ัน   
                 7)  จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยงัสถาบันการศึกษา     
                 8)  รายงานจำนวนข้าราชการที่ไดร้ับอนุญาตให้ลาศึกษาตอ่ ให้ สพฐ.ทราบ 
                     1.2.2  การขยายเวลาศึกษาต่อ 
                 1) รับคำขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลกัฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ก่อนสิ้นสุดสญัญาไม่น้อยกว่า  15 วัน     
                    2)  เสนอขออนญุาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
                    - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาค
การศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
              3)  จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน 
                4)  จัดทำคำสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผูม้ีอำนาจอนุญาต 
                                5)  แจ้งผู้ขออนญุาตและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
                     6)  รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนญุาตให้ขยายเวลาศึกษา  
ให้ สพฐ. ทราบ 
                       1.2.3  การกลับเข้าปฏิบัตริาชการตามเดิม 
                 1)  รับคำร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ   
                 2)  ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบคำร้องขอกลับ) 
                 3)  เสนอคำสัง่กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผูม้ีอำนาจอนุญาต   
                 4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผูเ้กี่ยวข้อง                  
                  5) รายงาน สพฐ. 
                  1.2.4  การทำสญัญา 
            1)  จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกันตามแบบที่ สพฐ. กำหนด  
                                       -  การทำสัญญา 

                               จัดทำสัญญา จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. 1 ชุด  และ 
ผู้ใหส้ัญญา 1 ชุด)  ทั้งนี้  ผู้รับสัญญาเป็นผูเ้ก็บสัญญาและสญัญาค้ำประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์   
10  บาท และ 1 บาท  รวม 11 บาท (ฉบับจริง)  

                         -  เอกสารของผู้จัดทำสญัญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ำประกนั 
                                            ก. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรอืบัตรประชาชน พร้อมสำเนา  
1 ฉบับ 
                                           ข. ทะเบียนบ้าน พรอ้มสำเนา 1 ฉบับ 
                                           ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้าม)ี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
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                                             ง. หนงัสอืยินยอมให้ทำสญัญา หรือค้ำประกันของคู่สมรส  
    (กรณีผู้ทำสัญญา หรือผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส) 

                                                จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รปู (เฉพาะผู้ให้สญัญาเท่านั้น) 
                                                ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ำประกัน ให้แนบบันทกึความเห็นของ
คณะกรรมการฯ 

                       -  ผู้ทำสัญญา และผู้ค้ำประกันต้องนำบุคคลต่อไปนี้   มาในวันทำ
สัญญาด้วย 
                                           ก. คู่สมรสของผู้ทำสัญญา (ถ้ามี)            
                                           ข. ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน  
                                          ค. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ถ้าม)ี 
                              - การติดอากรแสตมป ์  สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 
บาท และสัญญาค้ำประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆ ละ 1 บาท การจัดทำสำเนาคู่ฉบับโดย
สถานศึกษาจำนวน 2 ชุด และสพท./สพฐ. 1ชุด) 
             2)  เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสญัญาค้ำประกัน 
             3)  มอบสญัญาใหก้ับผู้ไปศึกษาต่อ 

     2.  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

             2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
                 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       2.1.1 รับคำขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผูม้ี
อำนาจอนุญาต 

     2.1.2  เมื่อสอบคัดเลือกได้  ให้นำหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษา  เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 
        2.1.3  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
                            1) มีอายุไม่เกิน 55 ปบีรบิูรณ์ นับถึงวันที ่15 มิถุนายน ของปีทีเ่ข้า
ศึกษา  กรณีอายุเกินให้อยู่ในดุลยพินิจของผูม้ีอำนาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 
                       2) ต้องมีเวลารบัราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 
เดือนเต็ม 
                     2.1.4 จัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกันคนละ 2  ฉบับ (เกบ็ไว้ที่ผู้รบั
สัญญา 1 ฉบับ   ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ)   
      2.1.5 จัดทำคำสั่งให้ไปศึกษา 
      2.1.6 จัดทำหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
      2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสำเร็จการศึกษา ให้จัดทำคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
      2.1.8 รายงาน สพฐ. 
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            2.2  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใ่ช้เวลาราชการ 
ไปศึกษา 
                    ขั้นตอนการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลา
ราชการไปศึกษา 
                 2.2.1  รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
                 2.2.2  ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
                 2.2.3  เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ   

                   2.2.4  แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ  
   3.  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
           ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
            3.1. การลาศึกษาต่อ 
     3.1.1  รับคำขอผูป้ระสงค์จะศึกษาต่อ 
                    3.1.2  ตรวจสอบเอกสาร   
    3.1.3  จัดทำสญัญา และสัญญาค้ำประกัน ดำเนินการเช่นเดียวกับการศึกษา
ต่อภาคปกติ 
     3.1.4  เสนอขออนญุาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบญัชาตามลำดับช้ัน 
       3.1.5 จัดทำคำสัง่ให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
        3.1.6  แจง้ผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา 
                    3.1.7  รายงาน  สพฐ. 
           3.2. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดมิ 
     3.2.1  ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคำร้องขอกลับ ฯ 
        3.2.2  ตรวจสอบเอกสาร 
                               1)  แบบคำร้องขอกลบัเข้าปฏิบัตริาชการตามเดิม (แบบที่ 5) 
                               2)  หนังสือจากถาบันการศึกษาส่งตัวกลบัโดยระบุวันทีส่่งตวักลับ 
                                 3)  เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา 
                     3.2.3  จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามเดิม 
                      3.2.4  การรายงานจำนวนผูล้าศึกษาไป สพฐ. 
  4.  การฝึกอบรมภายในประเทศ 
             ขั้นตอนการดำเนินการ 
               4.1  ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ ( ตามหลกัเกณฑ์ ) 
              4.2  การอบรม  หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้อง
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000  บาท  ต้องจัดทำสญัญา   
              4.3 จัดทำสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพืน้ที่ให้เกบ็สัญญาไว้ที่ สพท.
เดิม แต่ต้องแจง้ให้หน่วยงานใหมท่ราบ) 
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              4.4 จัดทำคำสั่งให้ไปฝกึอบรมภายในประเทศ และกลบัเข้าปฏิบัตริาชการ 
              4.5 รายงาน สพฐ. 
   5.  การคำนวณเงิน และเรยีกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
            ขั้นตอนการดำเนินการ 
             กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  ผิดสญัญาการชดใช้
ทุนให้ดำเนินการดังนี ้
             5.1  คำนวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงการคลงักำหนด
และตามประกาศของ สพฐ. 
             5.2  แจ้งเรียกชำระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
             5.3  หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ำประกัน ยินยอม  ชดใช้  ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.   
             5.4  หากขอผ่อนชำระใหผู้้มอีำนาจ (ผู้รบัมอบอำนาจ)  พิจารณาโดยคำนึงถึง
หลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลังกำหนด 
             5.5  หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ำประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร 
หลักฐานทั้งหมดรายงาน สพฐ. โดยด่วน  อย่าให้ขาดอายุความ 
    6.  การลาศึกษาต่อต่างประเทศ   
         ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ  ต่างประเทศ 
           6.1 รบัคำขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
พร้อมเอกสารประกอบการพจิารณา 
           6.2  ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  
           6.3  เสนอผูบ้ังคับบัญชา  เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
           6.4  สพฐ.แจ้งผลการพจิารณาเห็นชอบจากสำนักงาน ก.พ.  และจัดทำคำสัง่สง่ให้
ข้าราชการไปศึกษาต่อ  ณ  ต่างประเทศ 
           6.5 จัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน ( ผอ.สพท.ลงนามในสัญญา )  
           6.6 ส่ง สัญญา ไป สพฐ. 
           6.7 แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
               การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกบัสำนักงาน ก.พ. ด้วย  
               กรณีขอรับทุน หรือไดร้ับทนุ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รบัด้วย 
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งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ลักษณะงาน  
  ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสรมิสร้างขวัญกำลงัใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547  มาตรา 23  “ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ ...  (5) สง่เสรมิสนบัสนุน
การพัฒนา การเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา”   มาตรา 75  วรรคหนึ่ง  “ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดรเิริม่ 
สร้างสรรค์ มผีลงานดีเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสงักัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษา
ดำเนินการยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามควรแกก่รณี” 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
          1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และมาตรา 75 
         2.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (6) 
         3.  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 
         4.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2550 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1.  ประสานการจัดสรรงบประมาณโดยเสนอเป็นแผนปฏิบตัิการประจำปี เพื่อสร้างขวัญ
และกำลงัใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ระพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
              2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลอืก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รบัยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
       3. เสนอหลกัเกณฑ์และวิธีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจกัษ์ 
            4.  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลอืกไปยัง
สถานศึกษาศึกษาในสังกัดทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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  5.  สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่มควรได้รบัยกย่องเชิดชูเกยีรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้ว
ส่งประวัติและ ผลงานตามแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความประพฤติ วินัยและการรักษา
วินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
   7. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รบัยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน  
และดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพรผ่ลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่
ประวัติและผลงานทางสือ่ สิ่งพมิพ์ หรือทางเว็ปไซด์ เป็นต้น   

8.  ดำเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
            9.  สง่เสริมและสนับสนุนให้นำผลงานไปประกอบการพจิารณาความดีความชอบ 
เป็นกรณีพิเศษ      
  

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
  การดำเนินการสรรหาและคัดเลอืกผู้ทีส่มควรได้รบัยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบง่เป็น
ประเภทและระดบัต่าง ๆ  เช่น ประเภทผูบ้รหิารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตาม
ระดับช่วงช้ัน หรือกลุม่สาระทีส่อน  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

น ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
หลกัเกณฑ ์วิธีกำรสรรหำและคดัเลือก 

 

ด ำเนินกำรสรรหำและ 
คดัเลือก 

ประกำศผลและ 
ประชำสัมพนัธ์ 

 ประกำศหลกัเกณฑ ์  
วิธีกำรสรรหำและคดัเลือก 

 
มอบเกียรติบตัรหรือรำงวลั 
ตำมโอกำสอนัสมควร 

จดัท ำหลกัเกณฑ ์
วิธีกำรสรรหำและคดัเลือก 
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งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณลักษณะงาน 
          โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กำหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลกัษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม   
         การควบคุมการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  คุรุสภาได้จัดต้ังศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อทำหน้าทีป่ระสานงานระหว่างคุรุสภากบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดต้ังเครือข่ายการพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
กฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 
        1.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
          2.  ข้อบังคับคุรสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
         3.  ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรสุภา เรื่อง การสมัครเปน็เครือข่ายการพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
         1. ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ศมจ.)  ประกาศคุรสุภา เรื่อง การสมัคร
เป็นเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
         2. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาประจำเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
         3. คัดเลือกและแต่งตั้งอาสาสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         4. เสนอของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
         5. ดำเนินการประชาสมัพันธ์ ประสาน สง่เสรมิ ตามแผนงาน โครงการ กจิกรรม 
         6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อ ศมจ.และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
          ภารกิจงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คุรุสภาโดยตรง การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงต้องคำนึงถึง นโยบาย การสนบัสนุน
จากคุรสุภา  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตำม  ประเมินผลและ
รำยงำน 

ด ำเนินกำรตำม 
แผนงำน/โครงกำร 

เสนอของบประมำณ 
สนบัสนุนจำกคุรุสภำ 

จดัท ำแผนงำน/โครงกำร 
เสนอ ศมจ. ปรับปรุงและ 

พฒันำ 
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ภาคผนวก 
กฎหมาย  ระเบยีบ หลักเกณฑ์  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
    1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา  80   
           2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 /ว 6  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2551 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศกึษานิเทศก ์
    3. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3  ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 
     เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
   4. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 22  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 
  5. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 14  ลงวันที่  25  กันยายน  2561 
      เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน   
              6.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.7 /ว 2  ลงวันที่  4  มกราคม 2552  
      เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และผูอ้ำนวยการสำนักงบานเขต 
พื้นที่การศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              7. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0207.2 /ว 4   ลงวันที่  21  มกราคม  2562 
       เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  8. หนังสอืสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 28  ลงวันที่  15  กันยายน  2560 
      เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน หรือปฏิบัติการ 
วิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
  11. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการทำสญัญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน 
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
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  12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
         เรื่อง  แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพจิารณาอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัตหิน้าที่ราชการและ 
มีสิทธิได้รบัการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 


