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คํานาํ 
 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพ่ือให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงแบ่งส่วน
ราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไว้ดังน้ี  
 (1) กลุ่มอํานวยการ  
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
          (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้จดัทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี มีรายละเอียดขอบเขตของงาน ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
กระบวนการปฏิบัติงาน รวม 6  งาน ได้แก่ 1) งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง , 2) งานฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน , 3) งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป                 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ , 4) งาน ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 5) การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
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บทนํา 
 

             ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  เพ่ือให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังน้ี  
 (1) กลุ่มอํานวยการ  
 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
           (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
           (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
           โดยกําหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
           (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
           (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ัน บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหบ้รรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคดิ 
 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรฐานจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยตรงยึดหลักการ
กระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสู่การบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้การพัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถและมีจติสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ ให้
เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศกัยภาพ โดย ยึดในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
 
ขอบข่าย 
 

1. ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
2. ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
 

คู่มือขั้นตอนการดําเนนิงาน 
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งานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้ 
1. ชื่องาน 
  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนแต่งต้ัง 
 
3. ขอบเขตของงาน 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
เป็นการพัฒนาก่อนแต่งต้ังเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลที่
ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลความก้าวหน้าแก่ราชการ  
 
4. คําจํากดัความ 
  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย 
 
5. ขั้นตอนและวิธกีารดาํเนนิการ 
  5.1 สํารวจข้อมูลของผู้เข้ารบัการพัฒนาในสังกัด พร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ใน สพท.
ต่างๆ ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
  5.2 จัดทําแผนการพัฒนา  
  5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
  5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรม 
ที่สําคัญ ดังน้ี 
    5.4.1 การจัดทําคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
    5.4.2 จัดหาวิทยากร 
    5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
  5.5 ดําเนินการพัฒนา 
  5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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6 Flow Chart การปฏบิตัิงานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดบัปฏบิตั ิ
 ในการพัฒนาก่อนแต่งต้ังมีข้อจํากัดในการดําเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการ
ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทั้งใน
ส่วนที่ดําเนินการร่วมกัน ในด้านงบประมาณหน่วยงานไม่มีการจัดต้ังงบประมาณให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน
ผู้เข้ารับการพัฒนามีจํานวนน้อยทําให้ต้องใช้งบประมารในการดําเนินการสูง ดังน้ันในการดําเนินการวางแผน
พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าดําเนินการเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนากับส่วนราชการ
ท้องถิ่น 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.2 แผนงาน / โครงการ 
 7.3 แบบประเมิน 
 7.4 แบบสรุปผลการประเมิน 
 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
      และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (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 2550 
 5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551 
 

สํารวจข้อมูลผู้เขา้รบัการพฒันา 

จัดทาํแผนพฒันา ขออนุมัติแผนพฒันา 

ดําเนนิการพฒันา ประเมินผลและรายงาน 
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1.) การพัฒนาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กําหนด 
หลักเกณฑ์ 
 1. ตําแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
 2. ให้สพท. หรือส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 3. สพท. หรือส่วนราชการอาจเพ่ิมเน้ือหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 
 4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 5. ผลการพัฒนานําไปใช้แต่งต้ังดํารงตําแหน่งภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ผู้น้ันผ่านการพัฒนา  
ขั้นตอนการดําเนินการ  
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 
 1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
 2.การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค คือ 
  ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ช่ัวโมง 
          ภาคปฏิบัติ เป็นการนําความรู้ภาควิชาการไปฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานศึกษาจริงใน 
สถานศึกษาที่สพท. กําหนด เป็นเวลา 60 ช่ัวโมง ในเวลา 10 วันทําการ 
 3.การประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 ส่วน คือ 
  3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
  3.2 มีสัมฤทธ์ิผลในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค 
2.) การพัฒนาตําแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 หลักเกณฑ์  
 1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม 
 2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
 วิธีการพฒันา 
 1. ใช้วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ และวิธีอ่ืน ๆ โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังน้ี  
     2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามให้มีการพัฒนา
ตามข้ันตอน 
 3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ             
การจัดทํารายะเอียด 
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หลกัสตูรและดําเนนิการพฒันา 
มาตรฐานการพฒันา 
1. มาตรฐานหลักสูตร 
2. มาตรฐานสือ่และนวัตกรรม 
3. มาตรฐานวิทยากร 
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5. มาตรฐานการประเมิน 
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 
7. มาตรฐานคณุภาพผู้ผ่านการพัฒนา 
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สรปุมาตรฐานกระบวนงาน  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ชื่องาน งานการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดทีส่ําคญัของกระบวนการ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรยีนรู้แก่บุคคลเพื่อให้มีความรู ้
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผดิชอบ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
วัตถุประสงค ์
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ลําดบัที ่ ผังขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดงาน เวลาดาํเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 

สํารวจข้อมูลผูเ้ข้ารับการพัฒนา ก่อนวันที่ 5 ของเดือน  สพท. / 
สถานศึกษา 

 

2  
 
 

จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และ
เอกสารในการพัฒนา 

  สพท.  

3  
 
 

ขออนุมัติแผนพัฒนา   สพท.  

4  
 
 

ดําเนินการพัฒนา   สพท.  

5  
 
 

ประเมินผลและรายงาน   สพท.  

คําอธิบายสัญลักษณ์          จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน           กิจกรรมงามหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          
                                  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า ( ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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 ประเภทเอกสาร :   คู่มือขั้นตอนการดําเนนิงาน  
 
 ชื่อเอกสาร       :   การฝกึอบรมการพฒันาตามความต้องการ 
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1. ชื่องาน 
  การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามความต้องการ 
 
3. ขอบเขตของงาน  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและ                 
การเรียนรู้เป็นเร่ืองเดียวกัน จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน           
มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและอ่ืน ๆ นําผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อไป 
 
4. คําจํากัดความ 
  - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเป็นที่จะนํามาใช้
วางแผนพัฒนา เช่น 
   - ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
ของหน่วยงาน 
   - ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
   - บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
  5.2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
  5.3 ดําเนินการพัฒนา 
  5.4 ติดตามและประเมินผล 
  5.5 นําผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
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6. Flow Chart การปฏบิตัิงาน  
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดบัปฏบิตั ิ
 จุดสําคัญและกลไกลการพัฒนาควรเร่ิมจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที ่
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 แบบสํารวจข้อมูล 
 7.2 แผนงาน / โครงการ 
 7.3 แบบปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
 7.4 แบบบันทกึการดําเนินงาน 
 7.5 แบบสรุปผล 
 7.6 แบบเสนอแนะ 
8. เอกสาร / หลกัฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 79  
 8.2 หนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 206/ว 10 ลงวันที ่27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
วางแผนการพัฒนา 

จัดทําแผนและเคร่ืองมือ
การพัฒนา

ดําเนินการพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล การนําผลการพัฒนาไปใช้ 
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สรปุมาตรฐานกระบวนงาน  การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
ชื่องาน  งานพัฒนาตามความต้องการ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดทีส่ําคญัของกระบวนการ   การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้องการให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ทัง้ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค ์
               เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดําเนินการการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน 
ลําดบัที ่ ผังขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดงาน เวลาดาํเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศทีม่ีความ
จําเป็นที่จะนํามาใช้วางแผน
พัฒนา 

  สพท. 
สถานศึกษา 

 

2  
 
 

จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และ
เอกสารในการพัฒนา 

  สพท.  

3  
 
 

ดําเนินการพัฒนา   สพท.  

4  
 
 

ติดตามการพัฒนา   สพท.  

5  
 
 

นําผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์   สพท.  

คําอธิบายสัญลักษณ์          จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน           กิจกรรมงามหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          
                                  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า ( ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 
ชื่อเอกสาร : งานลาศึกษาตอ่ ฝึกอบรม หรือปฏบิตักิารวิจัย 
    ภายในประเทศ / ตา่งประเทศ 
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1. ชื่องาน  
          งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ได้รบัวุฒิสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรา้งศักยภาพและได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้
ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 มาตรา 81 ใหผู้้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ก.ค.ศ.กําหนด 
 ในกรณีทีม่ีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝกึอบรม หรือ วิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. มอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝกึอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีภายใต้บังคับ 
มาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย 
 1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
 2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
 3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 
 4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
 5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
 6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 
4. คําจํากดัความ   
  - 
  
 
 

 
 



 16 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
 1. การศกึษาต่อภายในประเภท ภาคปกต ิ
 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา  
แบ่งเป็น 2 ประเภท   
 ประเภท ก ได้แก่ ประเภททีห่น่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา 
 ประเภท ข ไดแก่ ประเภททีต้่องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง 
 1.1 ขัน้ตอนการดําเนนิการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ก 
       1.1.1 สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
   1.1.2 เจ้าหน้าที่ สพท.ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม และ
ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กําหนด 
  1.1.3  แจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปดําเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 
  1.1.4 จัดทําคาํสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทําสัญญา 
และสญัญาค้ําประกัน 
  1.1.5 จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา  
  1.1.6 แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  1.1.7 รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อโดยรายงานให้สพฐ.ทราบ ทกุภาคการศึกษา 
 
 1.2 ขั้นตอนการดําเนนิงานการศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข  
  1.2.1 การขออนญุาตลาศึกษาต่อ 
   1) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ข 
   2) ตรวจเอกสาร 
   3) อนุญาตไปสมัครสอบ 
   4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
     (เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
     - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด 2 ปี 
     - ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ปี 
       เอกสารหลกัฐาน  - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสาํเนา ก.พ. 7 
   5) จัดทําสญัญาลาศึกษาต่อ และสญัญาค้ําประกัน 
   6) จัดทําคําสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับขั้น 
   7) จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
   8) รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อให้สพฐ. ทราบ 
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  1.2.2 การขยายเวลาการศกึษาต่อ 
   1) รับคําขอของลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด
สัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน  
    2) เสนอขออนญุาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
        - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 บาท ภาคการศึกษา           
ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
    3) จัดทําสญัญาและสัญญาค้าํประกัน 
    4) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต 
    5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    6) รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับการอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้สพฐ.ทราบ 
  1.2.3 การกลบัเขา้ปฏบิตัิราชการตามเดิม 
    1) รับคําร้องผูท้ี่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลบัเข้าปฏิบัติราชการ 
    2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา , แบบคําร้องขอกลับ) 
    3) เสนอคําสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
    4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผูท้ี่เก่ียวข้อง 
    5) รายงาน สพฐ. 
  1.2.4 การทําสญัญา 
    1) จัดทําสญัญา ค้ําประกันตามแบบที่ สพฐ.กําหนด  
     - การทําสญัญา และสญัญาค้าํประกันตามแบบที่สพฐ. กําหนด 
         จัดทําสญัญา จํานวน 2 ชุด ( เก็บไว้ที่สพท./สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สญัญา 1 ชุด) 
ทั้งน้ีผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสญัญาค้ําประกันชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท  
รวม 11 บาท (ฉบับจริง)  
     - เอกสารของผู้จักทําสญัญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ําประกัน 
     ก. บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
     ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ  
     ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
     ง. หนังสือยินยอมให้ทําสญัญาหรือคําประกันของคู่สมรม (กรณีผู้ทําสญัญา 
หรือผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส) 
     จ. รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่าน้ัน) 
     ฉ. กรณีไมส่ามารถหาผู้ค้ําประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ฯ 
      - ผู้ทําสญัญา และผู้ค้ําประกันต้องนําบุคคลต่อไปน้ี มาในวันทําสัญญาด้วย 
      ก. คู่สมรสของผู้ทําสัญญา (ถ้ามี) 
      ข. ผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 คน  
      ค. คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
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     1) การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และ
สัญญาค้ําประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทําสําเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษา 
จํานวน 2 ชุด และสพท./สพฐ. 1 ชุด 
     2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน 
     3) มอบสญัญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ 
 
 2. การศกึษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
       2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  
ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
  2.1.1 รับคําขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
  2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มี
อํานาจอนุญาต 
  2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   1) มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถนุายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุเกินให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
   2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
  2.1.4 จัดทําสญัญาลาศึกษาและสญัญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ            
ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ )  
  2.1.5 จัดทําคาํสั่งให้ไปศึกษา 
  2.1.6 จัดทําหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
  2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จดัทําคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  2.1.8 รายงาน สพฐ. 
 
  2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใชเ้วลาราชการไปศกึษา
ขั้นตอน การศกึษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช่เวลาราชการไปศกึษา 
  2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
  2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
  2.2.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ 
  2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
        3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดรู้อน 
  ขั้นตอนการลาศกึษาต่อภาคฤดรู้อน 
  3.1 การลาศกึษาต่อ 
    3.1.1 รับคําขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
   3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร  
   3.1.3 จัดทําสญัญาและสญัญาค้ําประกัน ดําเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ 
   3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน 
   3.1.5 จัดทําคาํสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 



 19 

  3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันการศึกษา 
  3.1.7 รายงาน สพฐ. 
 3.2 การกลบัเข้าปฏบิตัิราชการตามเดิม 
  3.2.1 ผูล้าศึกษาต่อส่งแบบคําร้องขอกลับ ฯ 
  3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 
      1) แบบคํารอ้งขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5 ) 
      2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
      3) เอกสารที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา 
  3.2.3 จัดทําคาํสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
  3.2.4 การรายงานจํานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ. 
 

4.การฝึกอบรมภายในประเทศ 
      ขั้นตอนการดาํเนนิการ 
  4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักสูตรเกณฑ์) 
  4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรอืทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทําสัญญา 
  4.3 จัดทําสญัญา (กรณีลาไปฝึกอบรมต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที ่สพท. เดิม แต่ต้องแจ้งให้
หน่วยงานใหม่ทราบ) 
  4.4 จัดทําคําสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  4.5 รายงาน สพฐ. 
 

5. การคาํนวณเงนิ และเรียกชดใชทุ้นกรณผีดิสญัญา  
  ขั้นตอนการดาํเนนิการ 
  กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้
ดําเนินการดังน้ี 
  5.1 คํานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดและตามประกาศ
ของสพฐ. 
  5.2 แจ้งเรียกชําระหน้ีจากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
  5.3 หากผูผ้ิดสัญญาหรือผู้ค้าํประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รบัชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
  5.4 หากขอผา่นชาระให้ผู้มีอํานาจ (ผู้รับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  5.5  หากผู้ผิดสัญญา หรือผูค้ําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงานสพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ 
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6. การลาศกึษาต่อตา่งประเทศ 
 ขั้นตอนการดาํเนนิการขออนญุาตไปศกึษา ต่อ ณ ประเทศ 
  6.1 รับคําขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
  6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
  6.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
  6.4 สพฐ. แจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคาํสั่งส่งให้ข้าราชการไป
ศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ 
  6.5 จัดทําสญัญาและสญัญาค้ําประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา) 
  6.6 ส่งสญัญาไป สพฐ. 
  6.7 แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
 

ข้อสังเกตในระดบัปฏบิตั ิ
  การศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องสํานักงาน ก.พ. ด้วย 
  กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับด้วย 
 

7. Flow Chart การปฏบิตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
   
  
  
 
8. แบบฟอร์มที่ใช ้
 8.1 แบบสํารวจ 
 8.2 สญัญาลาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีความประสงค์ยื่นคําขอ
ต่อหน่วยงานการศึกษา เสนอผู้บังคับบญัชาอนุญาต/มี

คําส่ังให้ลาศึกษาต่อ

 
รายงาน สพท. 

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา 

รายงานกลับเข้ารับราชการเม่ือจบการศึกษา 
ผู้บังคับบัญชาส่ังกลับเข้าปฏบิัติหน้าที่ 
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9. กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยว  
    9.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมในประเทศ                
พ.ศ.2538 
    9.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมภายในประเทศ             
พ.ศ.2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2547 
    9.3 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนบาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547                
เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547  
    9.4 คําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602 / 2547 สั่ง ณ วันที่ 13 
พฤษภาคม 2547  
    9.5 หนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009 / 5184 ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2547 
    9.6 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่1281 /2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 
2547  
    9.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ            
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 
    9.8 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 
    9.9 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่307/2551 สั่ง ณ วันที ่20 มีนาคม 
2551 
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สรปุมาตรฐานกระบวนงาน  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
ชื่องาน งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ / ต่างประเทศ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ   การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับใหไ้ปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
วัตถุประสงค ์
               เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดําเนินการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดบัที ่ ผังขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดงาน เวลาดาํเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาลาศึกษาต่อ 

  สพท. 
 

 

2  
 
 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตหรือขอ
อนุมัติต่อ กศจ./มีคําสั่งให้ลาศึกษาต่อ
และทําสญัญาศึกษาต่อ 

  สพท.  

3  
 
 

รายงานการลาศึกษาต่อให้สพป./สพม.   สถานศึกษา  

4  
 
 

รายงานผลการเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทุก
ภาค/รายงานกศจ. กรณีได้อนุมัติจาก 
อ.ก.ศ.จ.เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

  สถานศึกษา  

5  
 
 

มีคําสั่งกลับจากลาศึกษาต่อ / รายงาน 
สพท. 

  สถานศึกษา  

คําอธิบายสัญลักษณ์          จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน           กิจกรรมงามหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          
                                  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า ( ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร :  คู่มือข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
ช่ือเอกสาร  :  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
    ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
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1. ชื่องาน  
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือการดําเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
 ดําเนินการส่งเสริมสนับการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 23  
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกําลัง 
การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา “มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมคีวามคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดส่วน
ราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณ ี
4. คําจํากดัความ 
   - 
5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
 5.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มผีลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ ์
 5.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5.5 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคดัเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด แล้วส่งประวัติ
และ ผลงานตามแบบที่กําหนดไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 5.7 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูท้ี่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และ
ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติ
และผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 5.8 ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
 5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
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6. Flow Chart การปฏบิตัิงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

สพท.พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
และคัดเลือก

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ์ 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 7.1 ใบสมัครเพื่อคัดเลือก 
 
ข้อสังเกตในระดบัปฏบิตักิาร 
 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและระดับ 
ต่าง ๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงช้ัน หรือกลุ่ม 
สาระที่สอน เป็นต้น 
 
8. เอกสาร / หลกัฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 23 และ มาตรา 75  
 8.2 พระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ( 6 ) 
 8.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ.2550 
 8.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
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สรปุมาตรฐานกระบวนงาน  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่องาน งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพท. 
รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดทีส่ําคญัของกระบวนการ  ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค ์
               เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดบัที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 

จัดทําหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ
คัดเลือก 

  สพท. 
 

 

2  
 
 

สพท. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ
คัดเลือก 

  สพท.  

3  
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ
คัดเลือก 

  สพท.  

4  
 
 

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 
ประกาศผลและประชาสัมพันธ์ 

  สพท.  

5  
 
 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัลตามโอกาสอัน
สมควร 

  สพท.  

คําอธิบายสัญลักษณ์          จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน           กิจกรรมงามหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          
                                  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า ( ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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รายชื่อคณะทาํงาน 
1. ทีป่รกึษา 
     1 ) นายสมชาย  รองเหลือ   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานที่ปรึกษา 
       มัธยมศึกษา เขต 14  

          2) นายนรนิธรณ์  เซ่งล้ํา   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     รองประธานที่ปรึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 14  
     3 ) นายศวิษฐ์  ศรีสง             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ที่ปรึกษา 
       มัธยมศึกษา เขต 14  
      4 ) นายสามารถ รังสรรค์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ที่ปรึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง 
      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       มัธยมศึกษา เขต 14  
 
2. คณะทํางานกลุ่มพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  มีหน้าที ่จดัทํารายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงาน 
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
 

    1 ) นายนรนิธรณ์  เซ่งล้ํา   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธานคณะทํางาน 
      มัธยมศึกษา เขต 14  
    2 ) นางสาวจิราภรณ์  คงรัตน์    ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร           รองประธานคณะทํางาน 
                                     ทางการศึกษา  
    3 ) นางสาวสุปรียา  ไข่มกุข์    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        คณะทํางาน 
    4 ) นางยุพา อ้าหมาด     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ         คณะทํางาน 
    5 ) นางสาวโสภณา  แป้นปลื้ม    นิติกรปฏิบัติการ          คณะทํางาน  
    6 ) นางสาวกัลยาณ์  คําภูมี       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         คณะทํางาน 
    7 ) นางสาววิมลมาศ แซก้่าง    พนักงานราชการ          คณะทํางาน 
    8 ) นางสาววิกานดา  โบบทอง    พนักงานจ้างเหมาบริการในตําแหน่ง             คณะทํางาน 
                                             นักทรัพยากรบุคคล 
    9 ) นางสาวณัฐวดี  เลี่ยวตระกูล  พนักงานจ้างเหมาบริการในตําแหน่ง             คณะทํางาน 
                                             นักทรัพยากรบุคคล 
    10 ) นายกิตติพงษ์  ละเอียดศิลป์  พนักงานราชการ        คณะทํางานและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 




