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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 
 

   
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาเปนมาตรฐานจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอภารกิจของหนวยงาน ผูปฏบิัติงานไดรับการพัฒนา มี
ความรูความสามารถ มีขวัญ กําลังใจ นําไปสูการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และ
สนับสนุนการปฏิบติังานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนมาตรการจูงใจให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
หนวยงานโดยหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ตอไป

แนวคิด 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 

 
 
 
  1. เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ถูกตอง รวดเร็ว สนองตอบความตองการของหนวยงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จ 
  3. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนา
ในวิชาชีพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 

 
   

กลุมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกเปนงาน 
ฝกอบรมและลาศึกษาตอ งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ และงานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
  งานฝกอบรม มีขอบขายและภารกิจ งานฝกอบรม เริ่มจากการ
สํารวจศึกษาวิเคราะห วิจัยสภาพความตองการจําเปนในการฝกอบรมพัฒนา 
จัดทําแผนงาน โครงการ ฝกอบรมพัฒนาบุคลากร จัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
คูมือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา 
ประเมินผลการฝกอบรม รายงาน และประสานผลไปยังผูเกี่ยวของตอไป 
  การลาศึกษาตอ เริ่มจากการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสศึกษาตอตามความตองการของตน และ
หนวยงานทางการศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามขอตกลงในการสงไปศึกษา
ตอกับสถาบันอุดมศึกษา ประสานการจัดทําสัญญาลาศึกษาตอกับผูเกี่ยวของ 
  งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ มีขอบขายและภารกิจเกี่ยวกับ
การประสานการจัดใหมีงานกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ แกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตร โลรางวัล 
พรอมเผยแพรอยางกวางขวาง สงเสริมใหมีการนําผลงานไปประกอบการ
พิจารณาใหบําเหน็จความชอบ 

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ มีขอบขายและ
ภารกิจเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการขอตอไปอนุญาตวิชาชีพ และการ
สงเสริมความมั่นคง ผดุงความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล มีขอบขายและภารกิจ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทํา และพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลดานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จัดทํา

ขอบขายและภารกิจ 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

เครื่องมือ ดําเนินการประเมินผล จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอตอ ก.ค.ศ. ตอไป 
 

 
 

งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงต้ัง 

ลักษณะงาน 
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เปนการพัฒนากอนแตงตั้ง
เพื่อเปนการเสริมสราง ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ถายทอดประสบการณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรเพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นําผลท่ีไดจากการพัฒนาไปใชประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 

ฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง

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

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

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

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

มกราคม 2551 

 

งานฝกอบรมและการลาศึกษาตอ 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
1. สํารวจขอมูลของผู เขารับการพัฒนาในสังกัด พรอมทั้ ง

ประชาสัมพันธใน สพท.ตาง ๆ ไดรับทราบและแจงความประสงคในการพัฒนา 
2. จัดทําแผนการพัฒนา 
3. ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
4. เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาใหมีการดําเนินการใน

กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 
 4.1. การจัดทําคูมือเอกสารประกอบการพฒันา 
 4.2. จัดหาวิทยากร 
 4.3. จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
5. ดําเนินการพัฒนา 
6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 

ลักษณะงาน 
ตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 79 ผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจึงมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคน ไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่องและไดมาตรฐาน ถือวาการปฏิบัติงานและการ
เรียนรูเปนเรื่องเดียวกัน จําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา ขาราชการและบุลากรทาง
การศึกษาทุกคนมีหนาที่ตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ใหมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ นําผลการพัฒนาไป
ใชเปนสวนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
7980 
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2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 / ว 10 ลงวันที่27 
สิงหาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
1. จัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศทีม่ีความ

จําเปนที่จะนํามาใชวางแผนพัฒนา เชน 
 - ตามความรูความสามารถ ความสนใจและความตองการใน

การพัฒนาของบุคลากรของหนวยงาน 
 - ขอมูลสถานท่ีในการจัดอบรมพัฒนา หนวยงานที่เปน

เครือขายในการพัฒนา 
 - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาตาง ๆ 
2. จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
3. ดําเนินการพัฒนา 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 

งานลาศึกษาตอ 

ลักษณะงาน 
การลาศึกษาตอ หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
  มาตรา 80 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน ผูอยู
ใตบังคับบัญชาโดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน 
ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ     อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิได
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ทั้งนี้
ภายใตบังคับมาตรา 173 วรรคสาม ประกอบดวย 

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

2.  การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  
     ราชการ 

2.1 การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเวลาราชการ
บางสวนไปศึกษา1.2 การศึกษาตอนอกเวลาราชการ โดยไมใช
เวลาราชการไปศึกษา 

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

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา

และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา

และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2547 

3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปศึกษาตอฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2547 

4. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 
1602/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 

5.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/5184  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 

6.  สั่ ง สํ านั ก งานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  ที่  
1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

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

9. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307 / 
2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 

 
 
 

 

ลักษณะงาน 
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ 

ปกปองคุมครองระบบคุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การ
จัดสวัสดิการและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรา 75 วรร คหนึ่ง 
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงานทาง
การศึกษาดําเนินการยอยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี” 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
1. ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเปนแผนปฏิบัติการ

ประจําป เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และ
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

3. เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑและวิธีการยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรร
หาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. สถานศึกษาแจงขาราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด แลวสงประวัติและผลงานตามแบบที่
กําหนดไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูสมควรไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินั ย  การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรูความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค แลวเสนอเพื่อความเห็นชอบ 

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง

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

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

3. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัด 
การศึกษา พ.ศ. 2550 

4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 
 

 
ลักษณะงาน 

โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทาง
ศึกษา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาไดจัดตั้งศูนยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางคุรุสภากับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหคําแนะนําแกผูประกอบ
วิชาชีพ และสนับสนุนการรวมกลุมจัดตั้งเครือขายการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
1.  สพท. จัดทําขอมูลหรือประสานขอมูลถึงความตองการในการ

วางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามท่ีคุรุสภากําหนด
เกี่ยวกับ 
   -  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ที่คุรุสภา
กําหนด 
   -  มาตรฐานการปฏิบัตงิาน   
                    -  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

2. วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย  
ดําเนินการเอง ดําเนินการรวมกับสถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมาย
ใหหนวยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผูประกอบวิชาชีพ 

3. สพท/สถานศึกษาสงเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการ
ดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  มาตรา ๙ (๔)  

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

4. การดําเนินการกรณีพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   ซึ่ง
ดําเนินการโดยยึดกรอบตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 
               - เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา 
๑๐๙   
               - ภายในสามสิบวันมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอื่นที่ไมตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาน้ันพิจารณา
เห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  
               - ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนง
วางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได  
               - ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ถาหนวยงานการศึกษาใดไม
มีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ให สั่งใหผูนั้นออก
จากราชการโดยพลัน              
               - รายงาน สพฐ.และ  ผูเกี่ยวของทราบ 

กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
1. พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
2. ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 
3. ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสมัครเปน

เครือขายการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึก 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  

 

 

 
 
รายชื่อคณะทํางาน 
1. นางกุลนันทน  เวียงหา  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
                                               ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครู 

                  และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. นางสาวธิษณามตี  ธรรมปญญา  ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 
                                           กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. นางสาวนวภัทธ กันธิมา   ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  
                                         กลุมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กลุ่มพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพป.ชร.  
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