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หนา้ ๓๕ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 
        ค าน า 

 

            คู่มือการปฏิบัติงานและขอบข่ายภารกิจงานหลักกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มี
คุณภาพและมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ทราบถึงปริมาณภารกิจงานรวมทั้งความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่และมาตรฐานของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ยังเป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการบริหารจัดการงานในหน้าที่  การสร้างแนวคิดวิธีและขั้นตอนการพัฒนางานเพ่ือน าสู่
ความเป็นเลิศส่งเสริมภาระงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงยังประโยชน์ส่วนรวมของ
ส่วนราชการประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานและขอบข่ายภารกิจงานหลักกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  เล่มนี้จะสามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการงานอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี  และสามารถส่งเสริมแนวคิดด้านการพัฒนางานในหน้าที่
สู่ความเป็นเลิศ  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  มีความโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบของ
การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเป็นส าคัญ 

         

 

                                                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
 
 
 
 



 
 
 

หนา้ ๓๔ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 

        สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560     33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนา้ ๑ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 
คู่มือการปฏิบัติงานและขอบข่ายภารกิจงานหลัก 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
                 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 33  เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  น าไปสู่
การพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาให ้ม ีการพัฒนาให้เป ็นไปตามมาตรฐานว ิชาช ีพและ
จรรยาบรรณ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษา  ถูกต้อง รวดเร็ว  สอนง
ตอบความต้องการของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จ 
 ๓. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการ
ยอกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ขอบข่าย/ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  
๑. งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

  ๑.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา 
  ๑.๒ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑.๓ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 
  ๑.๔ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนา้ ๒ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 
 ๒ การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ Teachers and  Educational   Personnels   Enhancement  Based  on  Mission and 
Functional  Areas as Majors : TEPE Online   

  ๒.๒ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 ๓ ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 

  ๓.๑ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๒ การพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจ า   
  ๓.๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

 ๔ งานปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 ๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

 ๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายช่วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 ๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๗.๑ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๗.๒ การขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    (๑) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
   (๒) การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  ๗.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
  ๗.๔ การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานข้ันต่ าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการ 
  ๗.๕ โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 

 
 

 

 



 
 
 

หนา้ ๓ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 

 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอบข่ายภารกิจงานหลัก 

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ  นายเสนอ  ประพันธ์ 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์  0810747272 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ  นางชัญญรัชญ์  ชูทอง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หมายเลขโทรศัพท์  0896619415 



 
 
 

หนา้ ๔ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

ภารกิจที่ ๑ งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

(๑) งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  ๑ ขอบข่ายของงาน 

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ เหมาะสม น าผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบด้วย 
  ๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา 
  ๒ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อ านวยสถานศึกษา) 
  ๓ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์
  ๔ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ๒ ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
  ๑ ส ารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๒ จัดท าแผนการพัฒนา/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
  ๓ จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ๔ ขออนุมัติโครงการพัฒนา 
  ๕ เตรียมการพัฒนา 
  ๖ ด าเนินการพัฒนา 
  ๗ ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกต าแหน่ง 
  ๖ ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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Flow  Chart  การปฏิบัติงานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 
  ๑ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งในการที่
จะด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ๒ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
  ๔ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนา มีคุณสมบัติครบ สามารถแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งได้ 
 ๔ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  ๓ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส ารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

จัดท าแผนพัฒนา 

ประเมินผลและรายงาน 

ขออนุมัตแิผนพัฒนา 

เตรียมความพร้อมด าเนินการพัฒนา 
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  ๔ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๕ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 
  ๖ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
  ๗ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ  ข้อ ๑ - ๖ เกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งฯ ข้อ ๗ เกี่ยวกับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
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ภารกิจที่ 2 งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(๒) การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
                    ๒.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ Teachers and  Educational   Personnels   Enhancement  Based  on  Mission and 
Functional  Areas as Majors : TEPE Online   

  ๒.๒ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
  ขอบข่ายของงาน 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 
๗๙ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ใน
อันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืนๆ น าผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนส าคัญใน
การพิจารณาด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 
  ๒.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ Teachers and  Educational   Personnels   Enhancement  Based  on  
Mission and Functional  Areas as Majors : TEPE Online  ในระยะเวลา  60 วัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ช่วงการพัฒนาส่วนที่ 1 กิจกรรมการเข้าเรียนและสอบตามรายวิชา ( ก าหนด 30 วัน) 
การพัฒนาส่วนที่ 1 
วิชาที่ 1 วินัย คุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับข้าราชการครู 
วิชาที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
วิชาที่ 3 เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
วิชาที่ 4 การพัฒนาตนเอง 
วิชาที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วิชาที่ 6 การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

1. กิจกรรม PLC พบกลุ่ม LINE  
2. กิจกรรม ส่งใบงาน/โครงการ (รายวิชาส่วนที่ 1)  
3. ผู้ผ่านการอนุมัติการพัฒนาส่วนที่ 1 ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ  เพ่ือเข้าพัฒนาส่วนที่ 2 
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ช่วงการพัฒนาส่วนที่ 2 กิจกรรมการเข้าเรียนและสอบตามรายวิชา  ( ก าหนด 30 วัน) 
การพัฒนาส่วนที่ 2 
วิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
วิชาที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 
วิชาที่ 3 การพัฒนาผู้เรียน 
วิชาที่ 4 การพัฒนาวิชาการ 
วิชาที่ 5 การพัฒนาสถานศึกษา 
วิชาที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
วิชาที่ 7 ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

1. กิจกรรม PLC พบกลุ่ม LINE  
2. กิจกรรม ส่งใบงาน/โครงการ (รายวิชาส่วนที่ 2)  
3. ผู้ผ่านการอนุมัติการพัฒนาส่วนที่ 2 ตอบแบบสอบถาม/ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ   

จัดพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบ 
   

Flow Chart  การปฏิบัติงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE ONLINE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนา 
ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 

 

 

อนุมัติการจบหลักสูตร 
ประเมินผลและรายงาน 

ขออนุมัติการเปิด
หลักสูตร จาก สพฐ 

เปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ติดตามการพัฒนาและอนุมัติการพัฒนา
ตามขั้นตอนของหลักสูตร 
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๒.๒ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัดรวบรวมข้อมูล 
2. วางแผนการติดตามและปฏิทินกิจกรรม 
3. ด าเนินการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา 
4. ประเมินผลและรายงานผล 

 

Flow Chart การปฏิบัติงานติดตามการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูล 
การเข้าพัฒนา 

 

ประเมินผลและรายงาน 

จัดท าแผนการติดตาม
การเข้าพัฒนา 

ติดตามการเข้าพัฒนาเก็บข้อมูล 
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๒.๒ การพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการพัฒนาและระหว่างการพัฒนา 

1 ข้าราชการครูได้ท าการยืนยันการลงทะเบียนหลักสูตร (Shopping) เป็นที่เรียบร้อย 
2  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้อนุมัติหลักสูตรให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา ถือว่า  

ข้าราชการครูได้ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ 
3 ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ยืนยันและเลือกหลักสูตรการ

อบรม(Shopping) กรณีข้าราชการครูที่เลือกลงทะเบียนหลักสูตรแล้ว ไม่เข้ารับการ
พัฒนาตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่ก าหนด “ถือว่าข้าราชการครูได้ใช้งบประมาณในส่วนนั้นไปแล้ว” 
  4   ข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
หลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ระบุในหลักสูตร 

4 ข้าราชการครูต้องผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 
ผู้เข้ารับการพัฒนา ตามท่ีระบุในหลักสูตร 

2 ขั้นตอนการด าเนินการหลังการพัฒนา 
  1 ข้าราชการครูท าแบบประเมินในระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th ทันทีหลังจาก
กลับจากการเข้ารับการพัฒนา 
  2 ข้าราชการครูจัดท า “รายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาและการน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้” หลังจากเข้ารับการพัฒนาให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน รับทราบ 
  3 หน่วยพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลข้าราชการครูหลังจากท่ีข้าราชการครู
เข้ารับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการตามที่ระบุในหลักสูตร 
  4 ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน “ท าการประเมินข้าราชการครูผู้เข้า
รับการพัฒนาหลังจากที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 4 สัปดาห์” ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th/admin 
  5 ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน จัดท ารายงานผลการน าความรู้ที่
ข้าราชการครูได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
3 การท าเรื่องขออนุมัติไปราชการ 
  ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเข้ารับการอบรมพัฒนาในหลักสูตรแล้ว ให้ท าเรื่องขอ
อนุมัติไปราชการ (ขออนุมัติระยะเวลาเดินทางให้ครอบคลุมเวลาเดินทางไป-กลับ) และพร้อมส่งเอกสารการ
ขอยืมเงินทดรองราชการ ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  1 หนังสือน าส่งจากโรงเรียน 
  2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ8708)  
  3 ใบลงทะเบียนอบรมพัฒนาที่พิมพ์จากระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th 

5 รายละเอียดหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาที่พิมพ์จากระบบเว็บไซต์ 
training.obec.go.th 

6 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
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Flow  Chart การปฏิบัติงานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
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 ๓ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
  ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตามความสนใจและความต้องการ
ของตนเองสามารถเลือกหลักสูตรเพ่ือศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  ๓ ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ สะดวกในการเดินทาง 
  ๔ น าผลของการพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
  ๕ ผู้ผ่านการพัฒนาได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณ  
 
 
 ๔ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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ภารกิจที่ ๓  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(๓) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
  ๓.๑ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๓.๒ การพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจ า   
  ๓.๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 ๑ ขอบข่ายของงาน 
  บุคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการช่วย
กิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษาทั้งที่เป็นครูผู้สอน ผู้สนับสนุน บริการ อ านวยความสะดวก มักจะถูก
มองข้ามจากผู้บังคับบัญชา ไม่เห็นความส าคัญของบุคคลเหล่านั้น จึงเห็นสมควรด าเนินการพัฒนาให้บุคลากร
กลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาทัดเทียมกับกลุ่มอ่ืน เพ่ือจะได้ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน 

 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑ จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมายของการพัฒนา 
                     2 ส ารวจความต้องการ ความส าคัญ และความต้องการของหน่วยงาน 
  3 จัดท าแผนพัฒนา/โครงการอบรมพัฒนา 
  4 เสนอขออนุมัติแผนพัฒนา/โครงการพัฒนา 
  5 ด าเนินการพัฒนา    
  6 ติดตามและประเมินผล 
  7 น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

   Flow Chart  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

น าไปใช้ประโยชน์ 

จัดท าแผน 
ขออนุมัติโครงการ

อบรมพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนา 

จัดท าฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ติดตามการเข้าพัฒนาเก็บข้อมูล 

ส ารวจความต้องการ 
การเข้าพัฒนา 
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 ๓ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ได้รับการพัฒนาตาม
ความส าคัญ จ าเป็น และเหมาะสมกับภารกิจงานในหน้าที่ 
 ๒ น าผลการพัฒนาไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓ เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่
คณะ พลังความสามัคคีจะเป็นตัวช่วยให้การปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
และถูกต้อง      
           ๔ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๑๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.7/ว๑9 ลงวันที่ ๒5 ตุลาคม ๒๕6๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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ภารกิจที่ 4  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา 

(๕)งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เพ่ือเป็นคู่มือการด าเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่า
เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน เป็นผู้ที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสม 
 ๑ ขอบข่ายของงาน 

  ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้.. (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกปูองคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา มาตรา ๗๕ 
วรรคหนึ่ง "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควร
แก่กรณ ี
 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ๑ เสนอโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒ ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๓ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๔ เสนอประธานสหวิทยาเขต เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
  ๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด 
  ๖ สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด แล้วส่งประวัติ เอกสารผลงานตามแบบที่ก าหนดต่อไป 
  ๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
  ๘ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัด
แสดงผลงาน การเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซด์ เป็นต้น 
  ๙ ด าเนินการมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก 
  ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
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        Flow Chart 
      การปฏิบัติงานงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ข้อสังเกตในการปฏิบัติ 
  การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็น
ประเภทและระดับต่างๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแยก ตามระดับ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนอกจากนี้ ยังต้องด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ เพ่ือเข้ารับรางวัล
ในระดับต่างๆ ของหน่วยงานที่สูงขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

เสนอโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ก าหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหา 

เสนอประธานสหวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ หลักเกณฑ์ 

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก  

ด าเนินการสรรหา 
และคัดเลือก  
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ทางการศึกษา (สกสค.) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สสวท. และรางวัลของหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นต้น 
  รางวัลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
  ๑ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" 
  ๒ รางวัล "ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพฐ.ดีเด่น" 
  ๓ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) 
  ๔ รางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณครู" 
  รางวัลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีดังนี้ 
  ๑ รางวัลคุรุสภา 
  ๒ รางวัล "คุรุสดุดี" 
  ๓ รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" 
  ๔ รางวัล "ครูภาษาไทยดีเด่น" เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
  ๕ รางวัล "ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น" 
  ๖ รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 
  ๗ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 
  ๘ รางวัล "สมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี" 
  ๙ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 
  รางวัลของส านักงาน สกสค. มีดังนี้ 
  ๑ รางวัล "ครูดีมีทุกวัน" 
  ๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  รางวัลของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
  ๑ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา 
  ๒ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา 
  ๓ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย 
  ๔ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาก่อนประถม 
  ๕ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ 
 ๓ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๕ 
  ๒ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๖) 
  ๓ หนังสือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ภารกิจที่ 5  งานลาศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ 

(5) งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 
ต่างประเทศ 

 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น และเป็นการ
เสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า  
 ๑ ขอบข่ายของงาน 

  การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายโดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิ์ได้เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม ประกอบด้วย 
  ๑ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ประเภท ก ประเภทที่ผู้บังคับบัญชาคัดเลือก 
  ประเภท ข ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือกหรือได้รับคัดเลือกด้วยตนเอง   
  ๒ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
  ๓ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
  ๔ การฝึกอบรมภายในประเทศ  
  ๕ ลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  (๑) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึงการลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา ผู้ที่จะไปศึกษาต่อภาคปกติ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑ เป็นผู้ที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแล้ว จะต้องมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ  
  ๒ เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือพ้นจากการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี  
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  การด าเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาค ก 
  - สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
  - ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม และด าเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ.ก าหนด 
  - แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปด าเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. 
  - จัดท าค าสั่งอนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดท าสัญญาจ้าง และ 
สัญญาค้ าประกัน จ านวน ๓ ฉบับ ต้นฉบับเก็บไว้ที่สถานศึกษา ส่วนคู่ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงานการศึกษาเหนือ
ขึ้นไป (สพม.) จ านวน ๑ ฉบับ และมอบให้ผู้ได้รับอนุญาต จ านวน ๑ ฉบบั 
  - จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
  - แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  - รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกภาคการศึกษา 
  การด าเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาค ข 
  - รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ภาค ข 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - อนุญาตไปสมัครสอบ 
  - อนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ภาค ข ระดับปริญญาโท ก าหนด ๒ ปี 
ระดับปริญญาเอก ก าหนด ๔ ปี 
  เอกสารหลักฐาน - ผลการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และส าเนา ก.พ.๗ 
  - จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ าประกัน จ านวน ๓ ฉบับ 
  - จัดท าค าสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจตามล าดับขั้น 
  - จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
  - รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ.ทราบ 
  การขยายเวลาศึกษาต่อ 
  - ข้าราชการครูที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ประสงค์จะขยายเวลาศึกษาอีก ให้ยื่นค าร้อง
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  - แนบความเห็นและระเบียบการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาประกอบการพิจารณา 
  - ผู้มีอ านาจให้ขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษา หรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
  - จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน จ านวน ๓ ฉบับ 
  - จัดท าค าสั่งขยายเวลาศึกษาต่อ 
  - แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - รายงาน สพท./สพฐ. 
  การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
  - ยื่นแบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
  - ตรวจเอกสาร แบบค าร้องขอกลับ 
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  - เสนอค าสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  - แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  - รายงาน สพท./สพฐ. 
  (๒) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน มีข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - รับค าขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
  - เมื่อสอบคัดเลือกแล้ว ให้น าหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจอนุญาต 
  - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑ เป็นผู้ที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแล้ว จะต้องมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ   
  ๒ เป็นผู้ที่พ้นจากการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือพ้นจากการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี 
  - จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน จ านวน ๓ ฉบับ 
  - จัดท าค าสั่งอนุญาตให้ไปศึกษา 
  - จัดท าหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
  - เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ส่งแบบขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  - จัดท าค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  - รายงาน สพท./สพฐ. 
  (๓) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไมใ่ช้เวลาราชการบางส่วน มีข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - ผู้ประสงค์จะไปศึกษาต่อ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ทราบก่อน จึงจะไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการได้ 
  - รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
  - ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
  - เสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  - แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
  (๔) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อส่งแบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือก 
  - ผู้จะไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต้องน าหลักฐานแสดงผลการสอบคัดเลือก หรือผลการ
คัดเลือกหรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงถึงการได้เข้ารับการศึกษามาแสดงต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน จ านวน ๓ ฉบับ 
   -  จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
  - จัดท าหนังสือส่งตัวผู้ไปศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา 
  - รายงาน สพท./สพฐ. 
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  (๕) การฝึกอบรมภายในประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ประเภท ก ประเภทฝึกอบรมระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน 
  ประเภท ข ประเภทฝึกอบรมระยะเวลาเกินกว่า ๑ เดือน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  - ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ 
  - การฝึกอบรมประเภท ข เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษาท่ีตนตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ไป
ฝึกอบรม 
  - ถ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง จะต้องชดใช้คืนเงินทุน  
  - ต้องรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางาน 
  - กรณีไปฝึกอบรมตามประเภท ข ต้องจัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน 
  - จัดท าค าสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  - รายงาน สพท./สพฐ. 
  

Flow Chart 
การปฏิบัติงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์ยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานการศึกษา 

 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบ
การศึกษาผู้บังคับบัญชา 
สั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต/ 
มีค าสั่งให้ลาศึกษาต่อ 

รายงาน สพท. 

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษาระหว่างลาศึกษา 
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๓ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
       1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม ภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม ภายในประเทศ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙  (ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒)  

       ๒ ระเบียบ ก.ค.ศ. 
 ๑ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๒ 

      ๓ หนังสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑ หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๘๐๕๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้ 
   (๑) ค าสั่ง สพฐ. ที่ ๑๖๐๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจการ
อนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน 
  (๒) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๗  เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗  
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ภารกิจที่ ๖  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายช่วยการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

( ๖ ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายช่วยการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  สนับสนุน  พัฒนาช่องทางเพ่ือการสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนา โดยแบ่งการเชื่อมโย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นสหวิทยาเขต จ านวน  8 สหวิทยาเขต และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
และข้อมูลด้านสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่หลากหลาย 
 ๑ ขอบข่ายของงาน 

  ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายเพื่อช่วยการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยแบ่งการเชื่อมโยงในการพัฒนาให้เกิดสภาพคล่องในการติดตาม
และส่งต่อข้อมูลเพื่อพัฒนาด้วยระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  
 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของระบบเครือข่าย 
2. ศึกษาวิเคราะห์  ก าหนดและวางแผนพัฒนาเพิ่มเติมรูปแบบการสร้างประสิทธิภาพ

ของระบบเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
3. จัดท าระบบสารสนเทศและช่องทางการเชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 
4. ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
5. ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าฐานสถิติและน าไปใช้ประโยชน์ 
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Flow Chart 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายช่วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑ มีระบบเครือข่ายเพ่ือติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือข้อมูลด้านการพัฒนาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
 3 น าผลการพัฒนาไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
ระบบเครือข่าย 

 

ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล  
จัดท าฐานสถิติและน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ศึกษาวิเคราะห์  
 ก าหนดและวางแผนพัฒนา 

จัดท าระบบสารสนเทศและช่องทางการ
เชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่าย 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เป็นปัจจุบัน 
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ภารกิจที่ 7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่  
        เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 (๗) ปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๗.๑ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๗.๒ การขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    (๑) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   (๒) การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  ๗.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

                    7.4 การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

  ๗.๔ การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานข้ันต่ าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการ 
  ๗.๕ โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 

๗.๑ การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑ ขอบข่ายของงาน 
  ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจ านวนมาก ขออนุญาตไปต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นการ
ลาไปต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวและทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของทางราชการ เพ่ือให้การด าเนินการ
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขออนุญาตไปต่างประเทศ มีความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงมอบอ านาจให้กับ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการอนุมัติ/อนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของ
ทางราชการ ทั้งนี้ ส าหรับผู้อ านวยการ สพป./สพม./ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ให้ขออนุญาตไป
ต่างประเทศต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของ สพฐ.) 
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 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ๑ ยื่นแบบค าขออนุญาตไปต่างประเทศ 
  ๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ประกอบไปต่างประเทศ 
  ๓ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ/อนุญาต ลงนาม 
  ๔ แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ 
  ๕ ส่งเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศไปยัง สพฐ. (ผอ.เขต,/กรณีขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 

 

Flow Chart 
การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบค าขอ 
อนุญาตไปต่างประเทศ 

 

ติดตามเก็บรวบรวม 
ข้อมูลจัดท าฐานสถิติ 

 

ตรวจสอบเอกสารและ 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของ 
ผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

ส่งเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศไปยัง สพฐ. 
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 ๓ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๘  
  ๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๙ 
  ๕ ค าสั่ง สพฐ.ที่๑๐๗๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอ านาจการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปตางประเทศ 
  ๖ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๔๗๙ ลงวันที ่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ส่งแบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
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๗.๒ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 ๑ ขอบข่ายของงาน 

  เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานความรู้และ
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิจะ
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ
แสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา 
ทั้งนี้ หากผู้ใดฝุาฝืนมีโทษตามที่กฎหมายก าหนด  
 ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  ๑ ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  
  ๒ ยื่นค าขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
(แบบค าขอ คส.09.10) 
  ๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ๔ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอฯ ให้ครบถ้วน 
  ๕ เสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรอง 
  ๖ ส่งหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ๗ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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Flow Chart 
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอในกรณีท่ีประสงค์ 
 

ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจัดท าฐานสถิติ 
 

ตรวจสอบเอกสารและ 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ส่งหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
 ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 ๓ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๒ หลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
  ๓ แบบ ขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.
09.10 
  ๔ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๕ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ 
  ๖ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๗ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนา้ ๓๑ 
 

 กลุ่มพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต 33  

 

๗.๒ การส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(7.2) การส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ๑ ขอบข่ายของงาน 

  ด้วยมีโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้รับนักเรียน นักศึกษา เข้ารับ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามระยะเวลา และ
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาขออนุญาตมาศึกษาดูงานในด้านการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา 
พร้อมขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

     ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  ๑ รับหนังสือจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๒ ส่งหนังสือตอบรับไปยังโรงเรียน สถาบันการศึกษา 
  ๓ รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔ อบรม นิเทศ แนะน า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษา 
  ๕ พิจารณาส่งตัวเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามกลุ่มงาน/หน่วย/ศูนย์ 
  ๖ นิเทศ ก ากับติดตามเป็นระยะๆ 
  ๗ นักเรียน นักศึกษา รายงานผลการฝึกประสบการณ์ เพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
  ๘ เมื่อครบก าหนด ส่งตัวกลับไปยังสถาบันการศึกษาตามเดิม 

        Flow Chart การส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจากโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 

เมื่อครบก าหนด 
ส่งตัวกลับไปยังสถาบันการศึกษา 

พิจารณาส่งตัวเข้ารับ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ส่งหนังสือตอบรับไปยังโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา 

รับรายงานตัว/อบรม นิเทศ แนะน า ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานการศึกษา 

นิเทศ ก ากับติดตาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูล 
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 ๓ กฎหมาย ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ หนังสือจากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 
  ๒ แบบฟอร์ม ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๓ แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 

 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ  และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2546  ข้อ  ๓  และข้อ  4  ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม 
คร้ังที่  2/2560  เม่ือวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ.  2553   
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ.  2553 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553   
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้   
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดทํานโยบาย   แผนพัฒนา   และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(4) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน  ส่งเสริม  การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะทํางานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น   
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ   
 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และ 

โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
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 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ไดรั้บมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดําเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน   

การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จดัทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ   

การออกบัตรประจําตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และ 

การดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน   
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด   
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 (ง) ดําเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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