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 ๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  
   

  ๑.๑ การฝึกอบรม  
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สภำพควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมพัฒนำ ( Training  
needs )  
 ๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร 
 ๓. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหำเทคโนโลยี 
 ๔. ประสำนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
ต ำแหน่ง ทั้งกรณีเตรียมเข้ำสู่ต ำแหน่ง ( Pre - service  Training ) และพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน            
(Inservice Training) รวมทั้งกำรอบรมลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว กรณีเข้ำสู่ต ำแหน่งใหม่และกรณี
ประจ ำกำร 
 ๕.  กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 ๖. ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบและกระบวนกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรอบรมหรือประสำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในวิชำชีพ 
 ๙. สร้ำงเครือข่ำยประสำนกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

กลุ่มงานพฒันา
บุคลากร 

งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 

งานฝึกอบรมและลาศกึษาต่อ 

งานส่งเสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ

งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 



 ๑๐. ประสำนกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์ ในกำรฝึกอบรมกับกำรพัฒนำวิทยฐำนะของบุคลำกรในสถำบัน อุดมศึกษำ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถือว่ำเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญยิ่งในกำรที่จะ
ด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 ๒. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๒. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ . ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )                     
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖          
 ๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที่ (พ.ศ. 2560) ว่ำด้วยกำรประเมินต ำแหน่ง และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 

 ๑.๒ การลาศึกษาต่อ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษำควำมจ ำเป็นและด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกำสศึกษำต่อ ตำมควำมต้องกำรของตนและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือกระทรวง
ศึกษำธิกำรและตำมข้อตกลงในกำรส่งไปศึกษำต่อกับสถำบันอุดมศึกษำ 
 ๒. ด ำเนินกำรวำงแผนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลำศึกษำต่อ               
ทุกประเภท 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ กำรศึกษำและพัฒนำ
อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 ๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  ๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสูงขึ้น 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำและฝึกอบรม ภำยในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๘   
 ๒. ระเบียบกระทรวงศึ กษำธิกำรว่ ำด้ วยกำรให้ ข้ ำรำชกำรไปศึ กษำและฝึกอบ รม                         
ณ ต่ำงประเทศ  



 ๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ สนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพเป็นมืออำชีพ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำวิชำชีพ
และคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่พิจำรณำคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 ๓. ประกำศแจ้งสถำนศึกษำด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๔. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและน ำเสนอ ก.ค.ศ. ให้ควำมเห็นชอบ 
 ๕. ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รำงวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่ำงกว้ำงขวำง 
 ๖.  ให้น ำผลงำนไปประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่สูงขึ้นท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลแก่ทำงรำชกำร 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
 2. ระเบียบคุรุสภำว่ำด้วยกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดีเด่น 
 3. ระเบียบคุรุสภำว่ำด้วยกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือรับ
รำงวัลคุรุสดุดี 
 

 ๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  ๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและมีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 
 ๒.  เสนอ คุรุสภำจังหวัด พิจำรณำตรวจสอบและน ำเสนอตำมที่ ผู้มีอ ำนำจหรือองค์กรวิชำชีพ
มอบหมำย 
 ๓. จัดท ำทะเบียนควบคุม ก ำกับ ดูแล ผู้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 ๔.  ประสำนองค์กรวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำบันกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่
ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเป็นมืออำชีพ 
 ๕. ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ประพฤติตำมระเบียบ วินัย 
มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพ 



 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพและสำมำรถต่อใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพได้ 
 ๒. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำมีควำมม่ันคงในกำรประกอบวิชำชีพ 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ .๒๕๔๒  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )                
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓.  พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  วิเครำะห์งำนควำมมั่นคงและควำมเป็นธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ 
 ๒. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมควำมม่ันคงและผดุงควำมเป็นธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ 
 ๓. วำงแผนด ำเนินกำรส่งเสริมควำมม่ันคงและผดุงควำมเป็นธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ 
 ๔. ประเมินผลและรำยงำน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมมั่นคงและได้รับควำมเป็นธรรมในกำรประกอบ
วิชำชีพ 
 ๒. มีกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )                      
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ 


