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งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาเป็นมาตรฐานจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏบิัติงานได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ความสามารถ มีขวัญ ก าลังใจ น าไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
หน่วยงานโดยหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป

แนวคิด 
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  1. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ 
  3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกเป็นงาน 
ฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ และงานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
  งานฝึกอบรม มีขอบข่ายและภารกิจ งานฝึกอบรม เริ่มจากการ
ส ารวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 
จัดท าแผนงาน โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
คู่มือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา 
ประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน และประสานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  การลาศึกษาต่อ เริ่มจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของตน และ
หน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษา
ต่อกับสถาบันอุดมศึกษา ประสานการจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อกับผู้เกี่ยวข้อง 
  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับ
การประสานการจัดให้มีงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล 
พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการน าผลงานไปประกอบการ
พิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ 

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีขอบข่ายและ
ภารกิจเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อไปอนุญาตวิชาชีพ และการ
ส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภารกิจ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดท า และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จัดท า

ขอบข่ายและภารกิจ 
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เครื่องมือ ด าเนินการประเมินผล จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อ ก.ค.ศ. ต่อไป 
 

 
 

งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 

ลักษณะงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 22 ลงวันที่ 13 

มกราคม 2548 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 2   ลงวันที่ 13 

มกราคม 2549 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 4   ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2548 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 6   ลงวันที่ 13 

มกราคม 2551 

 

งานฝึกอบรมและการลาศึกษาต่อ 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. ส ารวจข้อมูลของผู้ เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้ ง

ประชาสัมพันธ์ใน สพท.ต่าง ๆ ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
2. จัดท าแผนการพัฒนา 
3. ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
4. เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการด าเนินการใน

กิจกรรมที่ส าคัญ คือ 
 4.1. การจัดท าคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
 4.2. จัดหาวิทยากร 
 4.3. จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
5. ด าเนินการพัฒนา 
6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

ลักษณะงาน 
ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติงานและการ
เรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จ าเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการและบุลากรทาง
การศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ น าผลการพัฒนาไป
ใช้เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
7980 
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2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 10 ลงวันที่27 
สิงหาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความ

จ าเป็นที่จะน ามาใช้วางแผนพัฒนา เช่น 
 - ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการใน

การพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน 
 - ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็น

เครือข่ายในการพัฒนา 
 - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
2. จัดท าแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
3. ด าเนินการพัฒนา 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

งานลาศึกษาต่อ 

ลักษณะงาน 
การลาศึกษาต่อ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  มาตรา 80 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน 
ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ     อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้
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เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ภายใต้บังคับมาตรา 173 วรรคสาม ประกอบด้วย 

1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
1.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
1.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

2.  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  
     ราชการ 

2.1 การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการ
บางส่วนไปศึกษา1.2 การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้
เวลาราชการไปศึกษา 

3.  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
4.  การฝึกอบรมภายในประเทศ 
5.  การค านวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
6.  ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา

และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา

และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2547 

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2547 

4. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 
1602/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 

5.หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/5184  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 

6.  สั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน  ที่  
1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 
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7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0406.2/ว 410 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2550 

9. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307 / 
2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 

 
 
 

 

ลักษณะงาน 
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การ
จัดสวัสดิการและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 75 วรร คหนึ่ง 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทาง
การศึกษาด าเนินการยอย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด แล้วส่งประวัติและผลงานตามแบบที่
ก าหนดไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โดยค านึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินั ย การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วเสนอเพื่อความเห็นชอบ 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 
และมาตรา 75  

2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 (6) 

3. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัด 
การศึกษา พ.ศ. 2550 

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
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ลักษณะงาน 
โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2546 ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทาง
ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาได้จัดตั้งศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างคุรุสภากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1.  สพท. จัดท าข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความต้องการในการ

วางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่คุรุสภาก าหนด
เกี่ยวกับ 
   -  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภา
ก าหนด 
   -  มาตรฐานการปฏิบัตงิาน   
                    -  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

2. วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย  
ด าเนินการเอง ด าเนินการร่วมกับสถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมาย
ให้หน่วยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผู้ประกอบวิชาชีพ 

3. สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  มาตรา ๙ (๔)  

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
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4. การด าเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   ซึ่ง
ด าเนินการโดยยึดกรอบตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 
               - เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา 
๑๐๙   
               - ภายในสามสิบวันมีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณา
เห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
               - ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีต าแหน่ง
ว่างหรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  
               - ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่
มีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หรือ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน              
               - รายงาน สพฐ.และ  ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 
3. ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสมัครเป็น

เครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึก 
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รายชื่อคณะท างาน 
1. นางกุลนันทน์  เวียงห้า  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
                                               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู 

                  และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. นางสาวธิษณามตี  ธรรมปัญญา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                                           กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  
                                         กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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