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กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

คํานํา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 กําหนดใหกกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานท่ีสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนไปดวยความเรียบรอย อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของกลุมพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณ คณะทํางานที่ดําเนินการจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ 

 

       กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 
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กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

สารบัญ 
คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
สวนที่ 1  บทนํา          1 
  แนวคิดและวัตถุประสงค        2 
  ขอบขาย/ภารกิจ         2 
สวนที่ 2  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน       3 

- งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง      4 
- การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ     17 
- งานลาศึกษาตอ อบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ  20 
- งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 

คณะทํางาน           31 
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บทนํา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2560 เพ่ือใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไวดังตอไปน้ี 

(1) กลุมอํานวยการ 
(2) กลุมนโยบายและแผน 
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุมบริการงานการเงินและสินทรัพย 
(5) กลุมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หนวยตรวจสอบภายใน 

โดยกําหนดอํานาจหนาที่กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากร
ผูปฏิบัติงานตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีข้ันตอยกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส  
เปนธรรม 
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กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

แนวคิด 

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอภารกิจของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานไดรับ
การพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกตอง รวดเร็ว สนองตอความ
ตองการของหนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับปดชอบใหเกิดผลสําเร็จ 
3. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการ  

ยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และความกาวหนาในวิชาชีพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

1. งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
2. งานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
4. งานสงเสริมสนับสนุนและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 
6. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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สวนที่ 2 
คูมือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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คูมือขั้นตอนการดําเนนิงาน 
งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
 

1. ชื่อเรื่อง 

งานฝกอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนคูมือแนวทางการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่กอนแตงตั้ง 

3. ขอบเขตของงาน 
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 เปนการ
พัฒนากอนแตงตั้งเพ่ือเปนการเสริมสราง ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ถายทอดประสบการณแลกเปล่ียนเรียนรู
แกบุคลากรเพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลท่ีไดจาก
การพัฒนาไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความกาวหนาแกราชการ 
4. คําจํากัดความ 

งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม 
5. ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินการ 

5.1 สํารวจขอมูลของผูเขารับการพัฒนาในสังกัด พรอมทั้งประชาสัมพันธสถานศึกษาในสังกัด  
ไดรับทราบและแจงความประสงคในการพัฒนา 

5.2 จัดทําแผนการพัฒนา 
5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาใหมีและการดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
      5.4.1 จัดทําคูมือเอกสารประกอบการพัฒนา 
      5.4.2 จัดหาวิทยากร 
      5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
5.5 ดําเนินการพัฒนา 
5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกตระดับปฏิบัติการ 

 ในการพัฒนากอนการแตงตั้งมีขอจํากัดในการดําเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองมีการ
ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอความรวมมือในการสงบุคลากรเขารับการพัฒนา  
ทั้งในสวนที่ดําเนินการรวมกัน ในดานงบประมาณหนวยงานไมมีการจัดต้ังงบประมาณใหกับผูเขารับการพัฒนา 
จํานวนผูเขารับการพัฒนามีจํานวนนอยทําใหใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ดังนั้นในการ ดําเนินการ
วางแผนพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่ตองวิเคราะหขอมูลวาดําเนินการเองหรือสงบุคลากรเขารวมพัฒนากับ
หนวยงานอื่น 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 แผนงาน/โครงการ 
7.2 แบบประเมิน 
7.3 แบบสรุปผลการประเมิน 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

1. มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 
3. หนงัสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551 
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2563 
1) การพัฒนาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

ดําเนินการพัฒนา 

สํารวจขอมูลผูเขารับการพัฒนา 

จัดทําแผนพัฒนา ขออนุมัติแผนพัฒนา 

ประเมินผลและรายงาน 
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หลักเกณฑ 

1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนการพัฒนาผูที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา หรือตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

2. ขอบขายการพัฒนา 
2.1 การนําความรู หลักการบริหารการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ

บริหารงานไปใชในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
2.2 การเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การประพฤติตน และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
2.3 การปฏิบัติงานตามหนาที่ทางวิชาการ การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา การเปน

ผูใตบังคับบัญชา การนิเทศการศึกษาและการประสานงาน 
2.4 การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ไดแก การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.5 การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา 
2.6 เรื่องท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. กําหนดระยะเวลาการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 150 ชั่วโมง และรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 
ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ใหสวนราชการกําหนดจํานวนชั่วโมงของเนื้อหาสาระตามขอบขายการพัฒนา ไดตามความ
เหมาะสม 

วิธีการ 

ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดการพัฒนาตามที่หลักเกณฑกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนง รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และแตกรณี และดําเนินการพัฒนา 

2. กําหนดองคประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล 
3. การดําเนินการพัฒนาโดยใชวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู 

จากผูมีประสบการณ การเรียนรูจากสถานท่ีจริง การใชกรณีศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบ  
การฝกปฏิบัติงาน การนําเสนอผลการศึกษา/เรียนรู เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

4. เกณฑการตัดสิน ผูเขารับการพัฒนาจะตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 
90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และตองผานการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการพัฒนาไมต่ํากวา รอยละ 80 
จึงจะถือวาผานการพัฒนา ผูไมผานเกณฑการประเมินผลการพัฒนาไมสามารถบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงได 
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มาตรฐานการพัฒนา 
ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารจัดการ จัดทํารายละเอียดหลักสูตรและคูมือการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา คัดเลือก
วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิทยากร จัดวิทยากรเปนคณะทีมจัดการเรียนรู  
สรางความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และดําเนินการพัฒนาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ กําหนด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ จัดระบบควบคุม คุณภาพ
การพัฒนา รวมทั้ง กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาให ก.ค.ศ ทราบ 

2. วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง ตองเปนผูท่ีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรอบรู มีความสามารถ  
มีประสบการณ ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษาและเร่ืองที่เกี่ยวของ 
มีความรับผิดชอบการพัฒนา และสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการ
พัฒนาโดยเนนผูเขารับการพัฒนาเปนสําคัญ 

3. สื่อ และนวัตกรรมการพัฒนา จัดใหมีคูมือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา สงใหผูเขารับ
การพัฒนาศึกษาลวงหนา จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และโสตทัศนูปกรณที่มีเนื้อหาความรูทางวิชาการ
ทันสมัย เขาถึงไดสะดวก มีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอ ชวยใหผูเขารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือรน 
และมีสวนรวมในการเรียนรู 

4. สถานท่ีที่ใชในการพัฒนา ตองเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก  
เอ้ือตอการพัฒนา รวมทั้งมีแหลงศึกษาคนควาอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนา 

5. การประเมินผลการพัฒนา ตองประเมินผลกอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนาและเม่ือสิ้นสุด   
การพัฒนา โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานตามท่ี ก.ค.ศ กําหนด 
 

2) การพัฒนาตําแหนงศึกษานิเทศก ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

หลักเกณฑ 
1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก 

ตองใหผูผานการพัฒนามีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาว หนาแกราชการ  
รวมทั้ง มีความพรอมในการปฏิบัติงานในตําแหนงศึกษานิเทศก 

2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก 
ตองพัฒนาในลักษณะองครวมที่บูรณาการท้ังในดานความรู ทักษะและเจตคติที่ดี ใชวิธีการพัฒนาหลากหลาย
วิธี ควบคูกับการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ เปนการพัฒนารายบุคคลและกลุมเล็กๆ
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใหผูเขารับการพัฒนาเปนศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยใชแหลง
ความรูและองคความรูที่มีอยูอยางหลากหลาย 
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วิธีการ 
1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก  

ใชวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธี เนนการเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู  
การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูในสภาพจริง การสอนแนะ และวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
โดยมีโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 สวน ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา 30 วัน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การเสริมสรางสมรรถนะของศึกษานิเทศก ใหผูเขารับการพัฒนาไดพัฒนา คุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก และความสามารถในการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก ประกอบดวย 
1.1 รัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในการเปนศึกษานิเทศก 
1.2 วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก 
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมในการยกระดับจิตวิญญาณความเปนครู 
1.4 พัฒนาตนเอง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก 
1.5 กระบวนทัศนการพัฒนา 
1.6 ทักษะวิชาการและทางการบริหาร 

2. ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 
2.1 พ้ืนฐานการนิเทศการศึกษา 
2.2 ทักษะกระบวนการนิเทศการศึกษา 
2.3 การวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.4 การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
2.5 การนิเทศการศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรูหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
2.6  การวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

หนาที่ศึกษานิเทศก 
สวนที่ 2 การฝกประสบการณนิเทศการศึกษา ใหผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรู ตามสภาพจริง 

โดยฝกประสบการณนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา หรือสวยราชการ 
ที่มีสภาพและบริบทหลากหลาย โดยมีผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู มีประสบการณ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรูในสภาพจริง แลวนําผลจากการเรียนรูในสภาพจริงมาสัมมนาสรุปผล 

สวนที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ใหผูเขารับการ
พัฒนาจัดทําแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาของตนโดยมีการวิเคราะหสภาพ ปญหา กลยุทธการพัฒนา
การศึกษาและแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาของผูเขารับการพัฒนาแตละคน 

 2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
โครงการพัฒนาตองสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตาม ใหมีการพัฒนาตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) การเรียนรูดวยตนเองจากสื่อหรือแหลงเรียนรูตางๆ 

2) การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและมีประสบการณ 

3) การเรียนรูจากกลุม (3 – 5 คน) 
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4) การศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

5) การฝกประสบการณนิเทศการศึกษา 

6) การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

7) การเขียนรายงานการศึกษาคนควาอิสระ (ประมาณ 20 หนา) 

3. การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ศึกษานิเทศก มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 3.1 หลักการ เปนการประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มุงเนนการประเมินตามสภาพจริง  
โดยยึดวัตถุประสงคของการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนานี้ เปนสําคัญ 

 3.2 วิธีการประเมิน เปนการประเมินโดยใชวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย เชน  
การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ การตรวจผลงาน เปนตน โดยจัดใหมีการประเมินผล  
ทุกขั้นตอนของการพัฒนา 

 3.3 เกณฑกาประเมิน ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 
85 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และตองผานเกณฑประเมินผลท้ังในสวนของการประเมินผลระหวาง  
การพัฒนาและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไมต่ํากวารอยละ 70 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสวนราชการตนสังกัด เปนหนวยงาน  
ที่รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและดําเนินการพัฒนา ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนานี้  
โดยอาจรวมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือเครือขายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการพัฒนา 
หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาตองดําเนินการใหไดมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 
1. มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาตองมีหลักการ วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการ
พัฒนา การวัดประเมินผลการพัฒนาชัดเจน สอดคลองกับหลักเกณฑ และวิธีการพัฒนานี้ 

2. มาตรฐานส่ือและนวัตกรรม 
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาตองมีคุณภาพ มีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา ผูบริหารโครงการตองจัดใหมีคูมือการพัฒนา เอกสารประกอบการพัฒนาหรือ
สื่ออ่ืนๆ ที่มีคุณภาพสงใหผู เขารับการพัฒนาศึกษาลวงหนา เปนเวลาไมนอยกวา 15 วันจัดเอกสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส และโสตทัศนูปกรณหรือสื่ออ่ืนๆที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับการศึกษาคนควา 

3. มาตรฐานวิทยากร 
ผูบริหารโครงการพัฒนาตองจัดวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยงที่มีวิสัยทัศน เปนผูที่มีความรอบรู  

มีความสามารถ มีประสบการณและประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพ 
ในเรื่องที่รับผิดชอบในการพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือวาผูเขารับการพัฒนามีความสําคัญที่สุด 

4. มาตรฐานสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
สถานท่ีใชในการพัฒนาตองเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก  

เอ้ือตอการพัฒนา รวมทั้งมีแหลงศึกษาคนควาอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนา 
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5. มาตรฐานการประเมิน 
การประเมินผลการพัฒนาตองมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงอยางเปนระบบ และไดมาตรฐาน

เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนาเปนสําคัญ ผูบริหารโครงการ พัฒนาและวิทยากร  
ตองปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับหลักการประเมิน วิธีการและเครื่องมือการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ
ประเมินผล 

6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 
ผูบริหารโครงการพัฒนาตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกอยางชัดเจน  
บริหารจัดการโครงการโดยใชขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุผลตามหลักเกณฑและวัตถุประสงคของ
การพัฒนา มีการจัดวิทยากรเปนคณะหรือทีมจัดการ เรียนรู สรางความเขาใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยากร  
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ 

7. มาตรฐานคุณภาพผูผานการพัฒนา 
ผูผานการพัฒนามีคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่ดี รัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในการเปน

ศึกษานิเทศกมีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก มีคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมในการ
ยกระดับจิตวิญญาณความเปนครู สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพศึกษานิเทศก รวมทั้งมีทักษะทางวิชาการและทางการบริหาร และมีความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
โดยมีความรูพ้ืนฐานในการนิเทศการศึกษา มีทักษะในการนิเทศการศึกษา สามารถวิจัย ติดตาม ประเมิน  
และรายงานผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนิเทศการศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู หรือ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้ง มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานในหนาที่ศึกษานิเทศก 
 

3.) การพัฒนาตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด 

หลักเกณฑ 
1. ขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการพัฒนาตองเปนผูไดรับการคัดเลือก เพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามตําแหนงในลักษณะ องครวม ยืดหยุน  
ทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู 

3. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูผานการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ โยสามารถชวยเหลือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและจุดเนนในการปฏิรูปและการพัฒนา การศึกษาในเขต
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พ้ืนที่การศึกษา เปนผูนําทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการ 

4. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตองดําเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

วิธีการ 

1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 3 สวน ระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 30 วัน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 การเสริมสรางสมรรถนะของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ไมนอยกวา  
10 วัน) ประกอบดวย 

 โครงการหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 

1. การเปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา แปลงนโยบาย เปาหมายสูการปฏิบัติ อํานวยความสะดวก กํากับ ติดตาม ประเมินผลเก่ียวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การสัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การเปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มีความสามารถดําเนินการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ โดยใชขอมูลสารสนเทศ การวจิัย และนวัตกรรมทางการบริหารที่เหมาะสมกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามที่กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสอดคลอง  
กับจารีตประเพณี มีผลงานทางสังคม วัฒนธรรม มีความเปนทองถิ่นและความเปนสากล อยางเหมาะสม  
เพ่ือสงเสริมคณุภาพการศึกษา 

3. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดวยวิธีการอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถรวมดําเนินการพัฒนาองคการใหเอ้ือ  
ตอการเรียนรู 

4. การสรางและพัฒนาเครือขายในการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ มีค วามสามรถ 
ในการดําเนินการสรางและพัฒนาเครือขายในและหรือตางประเทศ ใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีการส่ือสาร การวิเคราะหบทบาท การวางแผนรวมกับภาคี
เครือขาย การประสานเครือขาย การจัดกิจกรรม การพัฒนา การสรางขวัญและกําลั งใจ การประเมินผล  
และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

5. การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ พัฒนาตนเอง 
และดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผูที่เกี่ยวของใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพใหเปน
ที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดี 

6. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา 
สวนที่ 2 การเรียนรูในสภาพจริง (ไมนอยกวา 15 วนั) 
ใหผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรูสภาพจริงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีนวัตกรรม หรือมีการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ดานการบริหารการศึกษา ดานยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา ดานบริบทพหุ
วัฒนธรรม ดานนโยบายความม่ันคง หรือสันติวิธีในเขตพ้ืนที่เฉพาะ โดยเนนลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
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ตําแหนง มีผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู มีประสบการณใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู  
ตามสภาพจริง หรือไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายในประเทศหรือตางประเทศ 

สวนที่3  การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธการปฏิรูปการศึกษาในเขตพ้ื นที่การศึกษา  
(ไมนอยกวา 5 วัน) 

1.  ใหผู เขารับการพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหผลการเรียนรูที่ไดจากการเสริมสรางสมรรถนะ และการเรียนรู  
ในสภาพจริงแลวนําเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ ง ใหดํารงตําแหนง  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชวิธีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ  
การเรียนรูในสภาพจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู การเรียนรูแบบมีสวนรวม การสอนแนะ การศึกษาดูงาน  
และวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเนนการฝกปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลกอนเขารับการพัฒนา ระหวางพัฒนา และเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา มุงเนน การประเมินตามสภาพจริง 
ดวยวิธีการและเคร่ืองมืออยางหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนา ที่ ก.ค.ศ.กําหนดเปนสําคัญ 

ทั้งนี้ ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลา
การพัฒนาทั้งหมด และตองผานเกณฑการประเมินทั้งในสวนของการประเมินผลระหวางการพัฒนา และการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 80 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดย
รวมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และอาจรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือ
หนวยงานอ่ืนจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวดําเนินการพัฒนา
และรายงานผลดําเนินการพัฒนาให ก.ค.ศ. ทราบ 

มาตรฐานการพัฒนา 

 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารจัดการ 
จัดทํารายละเอียดหลักสูตรและดําเนินการพัฒนาใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ  

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด สรางความเขาใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยากร ดําเนินการพัฒนาโดยยึดความสําเร็จ  
ตามวัตถุประสงคของการพัฒนา จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากรและผูเขารับการพัฒนา จัดวิทยากร 
เปนคณะหรือทีมจัดการเรียนรู จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนใหเพียงพอ 

2. วิทยากร และวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
คัด เ ลื อกวิทยากรและวิทยากร พ่ี เลี้ ย ง ท่ีมี ความ รู  มีความสามารถ  มีประสบการณ 

และประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางการบริหารในเรื่องที่รับผิดชอบและสรางบรรยากาศ
ที่ดี ในการพัฒนาตนเอง โดยเนนผูเขารับการพัฒนาเปนสําคัญท่ีสุด 
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3. สื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู 
จัดทําคูมือ เอกสารประกอบการพัฒนาสงใหผูเขารับการพัฒนาศึกษาลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

จัดหาแหลงเรียนรูที่เหมาะสม จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และโสตทัศนูปกรณใหมีปริมาณเพียงพอ 
4. สถานท่ีที่ใชในการพัฒนา 

สถานท่ีที่ใชในการพัฒนาตองเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอ้ือตอการพัฒนา รวมทั้งมีแหลงศึกษาคนควาอยางเพียงพอในระหวางการพัฒนา 

5. การประเมินผลการพัฒนา 
การประเมินผลการพัฒนาตองมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงและไดมาตรฐาน ผูรับผิดชอบ 

การพัฒนาและวิทยากรตองปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล  
รวมทั้งดําเนินการประเมินใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 4.) การพัฒนาตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

หลักเกณฑ 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการพัฒนาตองเปนผูไดรับการคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.กําหนด 

2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะตามตําแหนงในลักษณะ องครวม ยืดหยุน  
ทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู 

3. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูผานการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ โดยสามารถแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ กําหนด ยุทธศาสตร  
และจุดเนนในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูนําทางวิชากร และนักบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

4. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตองดําเนินการพัฒนาตามมาตรฐานการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
วิธีการ 

1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 3 สวน ระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 30 วัน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การเสริมสรางสมรรถนะของผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ไมนอยกวา 10 วัน) 

โครงสรางหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 
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1. การเปนผูนําทางวิชากร มีความสามารถอํานวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษา กําหนดนโยบาย เปาหมาย อํานวยความสะดวก กําหับ ติดตาม ประเมินผล เกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา  
และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การเปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มีความสามารถอํานวยการ การบริหารจัดการ
และการตัดสินใจโดยใชขอมูลสานสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมทางการบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
มีความสอดคลองกับจารีตประเพณี มีผลงานทางสังคม วัฒนธรรม ความเปนทองถิ่นและความเปนสากล  
อยางเหมาะสมเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

3. การเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดวยวิธีการ 
อยางหลากหลายและตอเนื่อง เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถอํานวยการพัฒนาองคการ  
ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

4. การสรางและพัฒนาเครือขายในการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการอํานวยการสรางและพัฒนาเครือขายภายในและหรือตางประเทศ ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีการส่ือสาร การวิเคราะหบทบาท การวางแผนรวม 
กับภาคีเครือขาย การประสานเครือขาย การจัดกิจกรรม การพัฒนา การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผล 
และเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

5. การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถพัฒนา
ตนเองและอํานวยการพัฒนาบุคลากรและผูที่เกี่ยวของใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ใหเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางท่ีดี 

6. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการบริหารการจัดการศึกษา 
สวนที่ 2 การเรียนรูในสภาพจริง (ไมนอยกวา 15 วัน) 
ใหผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรูสภาพจริงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีนวัตกรรม  

หรือมีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ดานการบริหารการศึกษา ดานยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา ดานบริบท
พหุวัฒนธรรม ดานนโยบายความม่ันคง หรือสันติวิธีในเขตพ้ืนที่เฉพาะ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรูมีประสบการณใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับ ติดตาม ประเมินผลดาร
เรียนรูตามสภาพจริง หรือไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ภายในประเทศและหรือตางประเทศ 

สวนท่ี 3  การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาในเขตท่ีการศึกษา  
(ไมนอยกวา 5 วัน) 

1. ใหผูเขารับการพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหผลการเรียนรูที่ไดจากการเสริมสรางสมรรถนะและการเรียนรูในสภาพจริง 
และนําเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชวิธีการเรียนรูดวยตนเอง กรเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ การเรียนรู  
ในสภาพจริง การแลกเปล่ียนเรียนรู การเรียนรูแบบมีสวนรวม การสอนแนะ การศึกษาดูงานและวิธีการอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม เนนการฝกปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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3. การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยจัดใหมี
การประเมินผลกอนเขารับการพัฒนา ระหวางพัฒนา  และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุงเนนการประเมินตามสภาพ
จริง ดวยวิธีการและเคร่ืองมืออยางหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปนสําคัญ 

ทั้งนี้ ผู เขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90  
ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และตองผานเกณฑการประเมินทั้งในสวนของการประเมินผลระหวาง  
การพัฒนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแตละสวนไมต่ํากวารอยละ 80 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนา  
โดยรวมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และอาจรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา  
หรือหนวยงานอ่ืนจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวดําเนินการ
พัฒนา และรายงานผลการดําเนินการพัฒนาให ก.ค.ศ. ทราบ 

มาตรฐานการพัฒนา 

 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังตอไปน้ี 
1. การบริหารจัดการ 

จัดทํารายละเอียดหลักสูตรและดําเนินการพัฒนาใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด สรางความเขาใจในเร่ืองหลักสูตรกับวิทยากร ดําเนินการพัฒนาโดยยึดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของการพัฒนา จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากรและผูเขารับการพัฒนา จัดวิทยากร เปนคณะหรือทีม
จัดการเรียนรู จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนใหเพียงพอ 

2. วิทยากร และวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ ยงที่มีความรอบรู มีความสามารถ มีประสบการณ 

และประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางการบรหิารในเรื่องที่รับผิดชอบและสรางบรรยากาศ
ที่ดี ในการพัฒนา โดยเนนผูเขารับการพัฒนาเปนสําคัญท่ีสุด 

3. สื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู 
จัดทําคูมือ เอกสารประกอบการพัฒนาสงใหผูเขารับการพัฒนาศึกษาลวงหนาเปนเวลา พอสมควร

ตอจัดหาแหลงเรียนรูที่เหมาะสม จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และโสตทัศนูปกรณใหมีปริมาณเพียงพอ 
4. สถานท่ีที่ใชในการพัฒนา 

สถานท่ีที่ใชในการพัฒนาตองเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี มีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ที่เอ้ือตอการพัฒนา รวมทั้งมีแหลงศึกษาคนควาอยางเพียงพอในระหวางการพัฒนา 

5. การประเมินผลการพัฒนา 
การประเมินผลการพัฒนาตองมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงและไดมาตรฐาน ผูรับผิดชอบการ

พัฒนาและวิทยากรตองปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  เครื่ องมือวัด  ประเมินผล  
รวมทั้งดําเนินการประเมินใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานฝกอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง 

ชื่องาน งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง สวนราชการ  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  สพป.เชียงราย เขต 2 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและกระบวนการ  การพัฒนากอนแตงตั้งเปนการเสริมสราง ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ถายทอดประสบการณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรเพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น นําผลท่ีไดจากการ
พัฒนาไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกาวหนาแกราชการ 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ลําดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา 
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 

 

 สํารวจขอมูลผูเขารบั
การพัฒนา 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สถานศึกษา 

 

2 จั ดทํ าแผน พัฒนา 
เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ
เ อ ก ส า ร ใ น ก า ร
พัฒนา 

  กลุมพัฒนาครู/
สพป. 

 

3 

 

อนุมัติแผนพัฒนา   กลุมพัฒนาครู/
สพป.  

4 

 

ดําเนินการพัฒนา   กลุมพัฒนาคร/ู
สพป.  

5 

 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
รายงาน 

  กลุมพัฒนาครู/
สพป.  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

                    การตัดสินใจ                       ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
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งานฝกอบรมการพัฒนาความตองการ 
1. ชื่องาน 

การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามความตองการ 
3. ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 มาตรา 79 
ผูบังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอยูใต
บังคับบัญชาทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่องและไดมาตรฐานถือวาการปฏิบัติงานและการ
เรียนรูเปนเร่ืองเดียวกัน จําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหนาที่
ตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ
และอ่ืนๆนําผลการพัฒนาไปใชเปนสวนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคลตอไป 
4. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนเพ่ือนํามาใชวางแผน
พัฒนาเชน 

 - ตามความรูความสามารถ ความสนใจและความตองการในการพัฒนาของบุคลากร ของ
หนวยงาน 

 - ขอมูลสถานที่การจัดอบรมพัฒนา หนวยงานที่เปนเครือขายในการพัฒนา 
 - บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาตางๆ 
4.2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
4.3 ดําเนินการพัฒนา 
4.4 ติดตามและประเมินผล 
4.5 นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 
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5. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกตในระระดับปฏิบัติ 

 จุดสําคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความตองหาร ความสนใจในการพัฒนาของบุคลากร มีความ
หลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสรางเครือขายการพัฒนารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 

6. แบบฟอรมท่ีใช 
6.1 แบบสํารวจขอมูล 
6.2 แผนงาน/โครงการ 
6.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
6.4 แบบบันทึกการดําเนินงาน 
6.5 แบบสรุปผล 
6.6 แบบเสนอแนะ 

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

  7.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 

  7.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา 

 

 

 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ
วางแผนการพัฒนา 

จัดทําแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล การนําผลการพัฒนาไปใช 
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 
 

ชื่องาน งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  สพป.เชียงราย เขต 2 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและกระบวนการ  การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการการศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตองการใหขารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
หนาท่ีทั้งดานการสงเสริมสนับสนุนและการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนแนวปฏิบัติ การดําเนินการพัฒนาตามความตองการของหนวยงาน 

ลําดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา 
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

1 

 

 จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมี 
ความจําเปนที่จะนํามาใช
วางแผนพัฒนา 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สถานศึกษา 

 

2 จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า 
เครื่องมือและเอกสารใน
การพัฒนา 

  กลุมพัฒนาครู/
สพป. 

 

3 

 

ดําเนินการพัฒนา   กลุมพัฒนาครู/
สพป.  

4 

 

ติดตามและประเมินผล   กลุมพัฒนาครู/
สพป.  

5 

 

นํ าผลการพัฒนา ไปใช
ประโยชน 

  กลุมพัฒนาครู/
สพป.  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

                    การตัดสินใจ                       ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
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งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 
1. ชื่องาน 

งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับวุฒิสูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรางศักยภาพและไดรับการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 
2.3 เพ่ือเปนการพัฒนาวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

3. ขอบเขตของงาน 
การลาศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

ใหไปศึกษา อบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
มาตรา 81 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน ผูอยูใตบังคับบัญชาโดยการใหไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบดวย 
1. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 

- การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
- การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

2. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
- การศึกษาตอภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา 
- การศึกษาตอนอกเวลาราชการ โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษาตอ 

3. การศึกษาตอภายในประเทศภาคฤดูรอน 
4. การฝกอบรมภายในประเทศ 
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา 
6. ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ศึกษาตอภายในประเทศปกติ 

การศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาตอโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา
แบงเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภท ก ไดแก ประเภทท่ีหนวยงานตนสังกัดคัดเลือกสงไปศึกษา 
ประเภท ข ไดแก ประเภทที่ตองไปสมัครสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกสถาบันศึกษาดวยตนเอง 

1.1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
1.1.1 สพฐ.แจงพิจารณาโควตาประเภท ก มาให สพท. 
1.1.2 เจาหนาที่ สพท . ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม  

และดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลกัเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 
1.1.3 แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พรอมทั้งแจงผูไดรับการ

คัดเลือกไปดําเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ ทราบ 
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1.1.4 จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษา ตอผูมีอํานาจอนุญาตไปศึกษาตอ และจัดทําสัญญา 
และสัญญาค้ําประกัน 

1.1.5 จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
1.1.6 แจงหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
1.1.7 รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ขยายเวลา กลับเขาปฏิบัติราชการ 

เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาตอ โดยรายงาน 
1.2 ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาตอ 
1) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
2) ตรวจสอบเอกสาร 
3) อนุญาตไปสมัครสอบ 
4) อนุญาตไปศึกษาตอ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
    (เม่ือผูขออนุญาตสอบคัดเลือกไดแลว) 

- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด 2 ป 
- ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ป 
เอกสารหลักฐาน – ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา ก.พ.7 

5) จัดทําสัญญาลาศึกษาตอและสัญญาค้ําประกัน 
6) จัดทําคําสั่งใหลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจตามลําดับขั้น 
7) จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
8) รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอให สพฐ. ทราบ 

1.2.2 การขยายเวลาศึกษาตอ 
1) รับคําขอของผูลาศึกษาตอสงหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาตอกอนสิ้นสุดสัญญา

ไมนอยกวา 15 วัน 
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาตอ 

- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไมเกิน 2 ครั้ง 
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา 

3) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน 
4) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจอนุญาต 
5) แจงผูขออนุญาตและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6) รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาให สพฐ. ทราบ 

1.2.3 การกลับเขาปฏิบัติการตามเดิม 
1) รับคํารองผูที่ไปศึกษาตอประสงคขอกลับเขาปฏิบัติราชการ 
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบคํารองขอกลับ) 
3) เสนอคําสั่งกลับเขาปฏิบัติราชการตอผูมีอํานาจอนุญาต 
4) แจงผูขออนุญาตและผูเกี่ยวของ 
5) รายงาน สพฐ. 



๒๒ 
 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

1.2.4 การทําสัญญา 
1) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกันตามแบบท่ี สพฐ. กําหนด 

- การทําสัญญา 
จัดทําสัญญา จํานวน 2 ชุด (เก็บไวที่ สพท / สพฐ. 1 ชุด และผูใหสัญญา 1 ชุด)  

ทั้งนี้ผูรับสัญญาเปนผูเก็บสัญญาคํ้าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับ
จริง) 

- เอกสารของผูจัดทําสัญญาลาศึกษาตอ และผูค้ําประกัน 
ก. บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
ข. ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา (ถามี) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
ง. หนังสือยินยอมใหทําสัญญา หรือค้ําประกันของคูสมรส (กรณีผูทําสัญญา หรือผูค้ํา

ประกันมีคูสมรส) 
จ. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เฉพาะผูใหสัญญาเทานั้น) 
ฉ. กรณีไมสามารถหาผูค้ําประกันได ใหแนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ 
- ผูทําสัญญา และผูค้ําประกันตองนําบุคคลตอไปนี้ มาวันทําสัญญาดวย 
ก. คูสมรสของผูทําสัญญา (ถามี) 
ข. ผูค้ําประกัน จํานวน 1 คน 
ค. คูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี) 
- การติดอากรแสตมป สัญญาศึกษาตออากรแสตมป 1 บาท และสัญญาค้ําประกัน 

10 บาท (ติดอากรแสตมปที่คูฉบับๆละ 1 บาทการจัดทําสําเนาคูฉบับ โดยสถานศึกษาจํานวน 2 ชุด 
และสพท./สพฐ. 1 ชุด) 

2) เสนอลงนามสัญญาศึกษาตอและสัญญาค้ําประกัน 
3) มอบสัญญาใหกับผูไปศึกษาตอ 

2. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
2.1 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1.1 รับคําขอของผูประสงคจะศึกษาตอ ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกตอผูมีอํานาจอนุญาต 
2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได ใหนําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอตอ  

ผูมีอํานาจอนุญาต 
2.1.3 เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) มีอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่เขาศึกษา กรณีอายุเกิน
ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

2) ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนเต็ม 
2.1.4 จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไวที่ผูรับสัญญา 1 ฉบับ  

ผูไปศึกษา 1 ฉบับ) 
2.1.5 จัดทําคําสั่งไปศึกษา 
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2.1.6 จัดทําหนังสือสงตัวไปศึกษา 
2.1.7 เมื่อผูไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหจัดทําคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ 
2.1.8 รายงาน สพฐ. 
2.2 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาตอ 
2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาตอ 
2.2.3 เสนอรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
2.2.4 แจงผูไปศึกษาตอทราบ 

3. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 การลาศึกษาตอ 
3.1.1 รับคําขอผูประสงคจะศึกษาตอ 
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
3.1.3 จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน ดําเนินการเชนเดียวกับการศึกษาตอ ภาคปกติ 
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาตอภาคฤดูรอน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 
3.1.5 จัดทําคําสั่งใหขาราชการลาศึกษาตอภาคฤดูรอน 
3.1.6 แจงผูไปศึกษาตอ แจงหนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษา 
3.1.7 รายงาน สพฐ. 
3.2 การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
3.2.1 ผูลาศึกษาตอสงแบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

1) แบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบท่ี 5) 
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาสงตัวกลับโดยระบุวันที่สงตัวกลับ 
3) เอกสารที่แสดงวาสําเร็จราชการ 

3.2.3 จัดทําคําสั่งใหขาราชกาซ่ึงไปศึกษาตอภาคฤดูรอนกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
3.2.4 การรายงานจํานวนผูลาศึกษาไปยัง สพฐ. 

4. การฝกอบรมภายในประเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
41 ขออนญุาตไปฝกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ) 
4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน หรือทางราชการจะตองจายเงิน เพ่ือเปน

คาใชจายในการอบรมเกินกวา 5,000 ตองทําสัญญา 
4.3 จัดทําสัญญา (กรณีลาไปฝกอบรมยายตางเขตพ้ืนที่ใหเก็บสัญญาไวที่ สพท. เดิม แตงตองแจงให

หนวยงานใหมทราบ) 
 
4.4 จัดทําคําสั่งใหไปฝกอบรมภายในประเทศ และกลับปฏิบัติราชการ 
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4.5 รายงาน สพฐ. 
 

5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติราชการวิจัยในประเทศ ผิดสัญญาการชดใชทุนใหดําเนินการดังนี้ 
  5.1 คํานวณการชดใชทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และตามประกาศ
ของ สพฐ. 
  5.2 แจงเรียกชําระหนี้จากผูผิดสัญญาและผูค้ําประกัน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ 

5.3 หากผูผิดสัญญาหรือผูค้ําประกันยินยอมชดใช ใหชดใชแลวรายงาน สพฐ. 
5.4 หาดขอผอนชําระใหมีผู อํานาจ (ผูรับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
5.5 หากผูผิดสัญญา หรือผูค้ําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ใหรวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด

รายงาน สพฐ. โดยดวน อยาใหขาดอายุความ 

6. การลาศึกษาตอตางประเทศ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 รับคําขอของขาราชการท่ีประสงคจะขออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ พรอมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 
6.2 ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน 
6.3 เสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือเสนอเร่ืองไปยัง สพฐ. 
6.4 สพฐ. แจงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งสงใหขาราชการไป

ศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 
6.5 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา) 
6.6 สงสัญญาไป สพฐ. 
6.7 แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขออนุญาตทราบ 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
 การศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ตองประสานเก่ียวของกับสํานักงาน ก.พ. ดวย 
 กรณีขอรับทุน หรือไดรับทุน ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับดวย 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

\ 
 
 
 
 
 
 

 
6. แบบฟอรมท่ีใช 
 6.1 แบบฟอรมสํารวจ 
 6.2 สัญญาลาศึกษาตอ 
7. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 
2538 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 2.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ลงวันที่  13 พฤษภาคม  2547  
เรื่อง ใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปศึกษาตอ 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2547 
 3. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 
2547 
 4. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 
 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติวิจัยและดูงาน  
ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 
 7. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่307/2550 สั่ง ร วันที่ 20 มีนาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมีความประสงคยื่นคํา
ขอตอหนวยงาน 

เสนอผูบังคับบญัชา
อนุญาต/มีคําสั่งให

ลาศึกษาตอ 

รายงาน สพฐ 

ผูศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหวางลาศึกษา 

รายงานกลับเขารับราชการเม่ือจบการศึกษา
บังคับบัญชาสั่งกลับเขาปฏิบัตหินาที ่
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8. สรุปมาตรฐานกระบวนการ งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 
 

ชื่ องาน  งานลาศึกษาต อ  ฝกอบรม  หรื อปฏิบั ติ การ วิจัย
ภายในประเทศ/ตางประเทศ 

สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  สพป.เชียงราย เขต 2 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและกระบวนการ  การลาศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน ลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 

ลําดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา 
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

1 

 

 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขออนุญาต
ผูบังคับบัญชาลาศึกษาตอ 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป. 

 

2 ผูบั งคับบัญชาพิจารณา
อนุญาตหรือขออนุมัติตอ 
กศจ./มีคําสั่งใหลาศึกษา
ตอและทําสัญญาตอ 

  สถานศึกษา  

3 

 

รายงานการลาศึกษาตอ 
ให สพป. 

  สถานศึกษา  

4 

 

รายงานผลการเรียนตอ
ผู บั ง คั บบัญชาทุ กภาค
เรียน รายงาน กศจ.กรณี
ไดรับอนุมัติจาก กศจ.เพื่อ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตอไป 

  สถานศึกษา  

5 

 

มีคําสั่งกลับจากลาศึกษา
ตอ/รายงาน สพป. 

  สถานศึกษา  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

                    การตัดสินใจ                       ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
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งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ชื่องาน 

งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนคูมือการดําเนินการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

พระราชบัญญัติและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หนวยงานทางการ
ศึกษามีอํานาจหนาที่ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ กําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรมการจัดสวัสดิการและการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน 
ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่ มาตรา 75 วรรคหน่ึง “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัดสวยราชการและหนวยงานทางการศึกษา
ดําเนินการยกยอง เชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี” 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเปนแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และผลงานดีเดนเปนที่ประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

4.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ กศจ. หรือคณะกรรมการท่ีไดรั บการแตงตั้ง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ 

4.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ตามท่ี กศจ. หรือคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งพิจารณาเห็นชอบ 

4.4 สถานศึกษาแจงขาราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สมควรไดรับการยกยองเชิดชู เกียรติ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด  
และสงประวัติและผลงานตามแบบท่ีกําหนดไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับยกยองเชิดชู
เกียรติใหเปนดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรูความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค แลวเสนอ
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือ กศจ. ใหความเห็นชอบ 

4.6 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหทราบโดยทั่วกัน  
และดําเนินการยกยองเชิดชุเกียรติ เผยแพรผลงานตามควนแกกรณี เชน การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร
ประวัติ และผลงานทางส่ือ สิ่งพิมพ หรือทางเว็บไซด เปนตน 

4.7 ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร เชน วันครู 
4.8 สงเสริมและสนับสนุนใหนําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จัดทําหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาและคัดเลือก 

นําเสนอ กศจ.หรือคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือก 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือก 

ดําเนินการสรรหา
และคัดเลือก 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร 
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กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 

6. แบบฟอรมที่ใช 
- ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูที่สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ อาจแบงเปนประเภท  
และระดับตางๆเชน ประเภทผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูแยกตามระดับชวงชั้น  
หรือกลุมสาระท่ีสอน บุคลากรทางการศึกษา เปนตน 
7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

7.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และมาตรา 75 

7.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9(6) 
7.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. 2550 
7.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
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8. สรุปมาตรฐานการะบวนการ    งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ชื่องาน งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                  สพป.เชียงราย เขต 2 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและกระบวนการ  ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา สรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรม
และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลําดับ
ที ่

ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลา 
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

1 

 

 จัดทําหลักเกณฑ วิธีการ
สรรหาและคัดเลือก 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป. 

 

2 นํ า เ ส น อ  ก ศ จ .  ห รื อ
คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารราหลักเกณฑวิธีการ
สรรหาและคัดเลือก 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป. 

 

3 

 

ประกาศหลักเกณฑวิธีการ
สรรหาและคัดเลือก 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป.  

4 

 

ดํ า เนินการสรรหาและ
คัดเลือก 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป.  

5 

 

ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ 

  กลุมพัฒนาครูฯ/
สพป.  

6 

 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวลั
ตามโอกาสอันสมควร 

  หนวยงาน/
เจาของรางวัล  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน                จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

                    การตัดสินใจ                       ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  
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รายชื่อคณะทํางาน 
ที่ปรึกษา 

1. นายจรัญ แจงมณี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
2. นายวรพงษ สันติวงค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. นางณัฏฐกันย ใจกันทา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
4. นายไชยรัตน จินะราช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
5. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

คณะทํางาน 

1. นางกุลนันทน เวียงหา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนา  
                                   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. นางสาวนวภัทธ กันธิมา เจาหนาที่ธุรการ 




