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ก 
คำนำ 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
  4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. ดำเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนงาน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมรประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มารับบริการ โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ ตลอดจนสถานศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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1. ชื่องาน 
  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

3. ขอบเขตของงาน 
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นการ
พัฒนาก่อนการแต่งตั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่บุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมข้ึน นำผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

4. คำจำกัดความ 
  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง หมายรวมถึง  

1. การพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง             
ให้ดำรงตำแหน่งครู 

2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ         
ชำนาญการพิเศษ 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
  5.1 สำรวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท. ต่าง ๆ ได้รับ
ทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
.  5.2 จัดทำแผนการพัฒนา 
  5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
  5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
   5.4.1 การจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
   5.4.2 จัดหาวิทยากร 
   5.4.3 จัดเตรียมงบประมานและทรัพยากร 
  5.5 ดำเนินการพัฒนา 
  5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.2 แผนงาน / โครงการ 
 7.3 แบบประเมิน 
 7.4 แบบสรุปผลการประเมิน 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (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 

 1.)  การพัฒนาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ              
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 หลักเกณฑ์ 
 ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 
 1. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

ขออนุมัติแผนพัฒนา จัดทำแผนพัฒนา 

สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

ดำเนินการพัฒนา ประเมินผลและรายงาน 
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 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการอาจเพ่ิมเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความ
เหมาะสม 
 3. ผู้ เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการ 
 4. ผลการพัฒนานำไปใช้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภายในเวลาตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ    
ส่วนราชการกำหนดนับแต่วันที่ผู้นั้นผ่านการพัฒนา 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
 หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 
 1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
 2. การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค คือ 
  ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ชั่วโมง 
  ภาคปฏิบัติ เป็นการนำความรู้ภาควิชาการไปฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษาท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการกำหนดเป็นเวลา 1 ปี 3.  การ
ประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 ส่วน คือ 
  3.1  มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
  3.2  มีสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมแต่ละภาค 
 2.)การพัฒนาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 หลักเกณฑ์ 
 1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม 
 2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
 วิธีการพัฒนา 
 1. ใช้วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ และวิธีอ่ืนๆ โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี้ 
 2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ และติดตามให้มีดารพัฒนาตาม
ขั้นตอน 
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 3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ
รายละเอียด 
 หลักสูตรและการดำเนินการพัฒนา 
 มาตรฐานการพัฒนา 
 1. มาตรฐานหลักสูตร 
 2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม 
 3. มาตรฐานวิทยากร 
 4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 5. มาตรฐานการประเมิน 
 6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 
 7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง 
ชื่องาน งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง ส่ วน ราชการ  กลุ่ ม พัฒ นาครูและบุ คลากร       

ทางการศึกษาสพท./สพฐ. 
รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่สำคัญการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้  
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นำผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
วัตถุประสงค ์
เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียด เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

 
 

 
 

สพท../ 
สถานศึกษา  

2 

จัดทำแผนพัฒนา เครื่องมือ 
และเอกสารในการพัฒนา 
 
 

  

สพท.. 

 

3 
ขออนุมัติแผนพัฒนา 
 

  
สพท.. 

 

4 
ดำเนินการพัฒนา 
 

  
สพท.. 

 

5 
ประเมินผลและรายงาน 
 

  
สพท.. 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน         กิจกรรมหรือการปฏิบัติ       การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 



 
 



 

 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร         :  การฝึกอบรมการพัฒนาความต้องการ 
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1. ชื่องาน 
  การฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามความต้องการ 
3. ขอบเขตของงาน 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น
เรื่องเดียวกัน จำเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ ต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืนๆ นำผล
การพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4. คำจำกัดความ 
  - 
5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
  5.1  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นที่จะนำมาใช้
วางแผนพัฒนา เช่น 
   -  ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
ของหน่วยงาน 
   -  ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
   -  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
.  5.2  จัดทำแผนการพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
  5.3  ดำเนินการพัฒนา 
  5.4  ติดตามและประเมินผล 
  5.5  นำผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 
 
 

 

 

 

 

 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 จุดสำคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร มี
ความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1  แบบสำรวจข้อมูล 
 7.2  แผนงาน / โครงการ 
 7.3  แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 7.4  แบบบันทึกการดำเนินงาน 
 7.5  แบบสรุปผล 
 7.6  แบบเสนอแนะ 
8.  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 8.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 
 8.2  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว 10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 
 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

วางแผนการพัฒนา 

 

จัดแผนและ 

เครื่องมือการพัฒนา 

ดำเนินการพัฒนา 

ติดตามและประเมินผล การนำผลการพัฒนาไปใช้ 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงานการฝึกอบรมการพัฒนาความต้องการ 
ชื่องานงานพัฒนาตามความต้องการ ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสพท./สพฐ. 
รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ การพัฒนา หมายถึงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารการจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การดำเนินงานพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน 

ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียด เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 

 จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความจำเป็นที่จะนำมาใช้
วางแผนพัฒนา 
 

 

 

สพท. 

 

2 
จัดทำแผนพัฒนา เครื่องมือ 
และเอกสารในการพัฒนา 
 

  
สพท. 

 

3 
ดำเนินการพัฒนา 
 

  
สพท.. 

 

4 
ติดตามและประเมินผล 
 

  
สพท. 

 

5 
นำผลการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ 
 

  
สพท. 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน         จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน         กิจกรรมหรือการปฏิบัติ        การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน      จุดเชือ่มต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)  

 



 
 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร      : งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
        ภายในประเทศ/ตา่งประเทศ 
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1. ชื่องาน 
  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับ
การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

3. ขอบเขตของงาน 
  การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ ก.ศ.จ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สพฐ. ที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย 
  1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
      การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
      การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
  2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 
      การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
      การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
  3. การศึกษาต่อภายในภาคฤดูร้อน 
  4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
  5. การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
  6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
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4. คำจำกัดความ 
 - 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
     การศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
     ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา 
     ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องส่งไปสมัครสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษา 
ด้วยตนเอง 
     1.1 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
           1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งพิจารณาโคตาประเภท ก มาให้ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
           1.1.2 เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษาประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือขอโควตาประเภท 
ก เพ่ิม และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

        1.1.3 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกไปดำเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทราบ 

        1.1.4 จัดทำคำสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทำ
สัญญา และสัญญาค้ำประกัน 

        1.1.5 จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
         1.1.6 แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
         1.1.7 รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติ

ราชการเมื่อ 
เสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
 1.2 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
       1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
   1) รับคำขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
   2) ตรวจสอบเอกสาร 
   3) อนญุาตไปสมัครสอบ 
   4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
       (เม่ือผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
                - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กำหนด 2 ปี 
                - ระดับปริญญาเอก กำหนด 4 ปี 
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เอกสารหลักฐาน – ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสำเนา ก.พ. 7 
          5) จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และทำสัญญาค้ำประกัน 
          6) จัดทำใบสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอำนาจตามลำดับขั้น 
          7) จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา 
          8) รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทราบ 
   1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ 
           1) รับคำขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญา 
ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
           2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
               - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง 
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
          3) จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน 
          4) จัดทำคำสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอำนาจอนุญาต 
          5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          6) รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
   1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการเดิม 

1) รับคำร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถาบันการศึกษา,แบบคำร้องขอกลับเข้ารับราชการ) 
3) เสนอคำสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 

  4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
  5) รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.2.4 การทำสัญญา 

1) จัดทำสัญญา สัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด 

    - การทำสัญญา 
                 จัดทำสัญญา จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท. /สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สัญญา 1 ชุด) ทั้งนี้ 
ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ำประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท 
(ฉบับจริง) 
      - เอกสารของผู้จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ำประกัน 

      ก. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
                 ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

      ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  
        ง. หนังสือยินยอมให้ทำสัญญา หรือค้ำประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทำสัญญาหรือผู้ค้ำ
ประกันมีคู่สมรส) 
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        จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น) 
        ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ำประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ 
               - การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่ออากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้ำประกัน  
10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทำสำเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด 
และสพท./สพฐ. 1 ชุด) 
           2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ำประกัน 
           3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ 
 2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
     2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           2.1.1 รับคำขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 
           2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นำหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอ
ต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 
           2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                   1) มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุ
เกินให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
                   2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
          2.1.4 จัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ 
ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ) 
          2.1.5 จัดทำคำสั่งให้ไปศึกษา 
          2.1.6 จัดทำหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
          2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสำเร็จการศึกษา ให้จัดทำคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
          2.1.8 รายงาน สพฐ.  

   2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช่เวลาราชการไปศึกษา 
 ขั้นตอน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช่เวลาราชการไปศึกษา 

     2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
     2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
     2.2.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ 
     2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 

3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
     3.1 การลาศึกษาต่อ 

      3.1.1 รับคำขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
      3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
      3.1.3 จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน ดำเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ 
      3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน 
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    3.1.5 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
    3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา 
    3.1.7 รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
    3.2.1 ผูล้าศึกษาต่อส่งแบบคำร้องขอกลับ ฯ 
    3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

      1) แบบคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5) 
      2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
      3) เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา 

    3.2.3 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
    3.2.4 การรายงานจำนวนผู้ลาศึกษาต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. การฝึกอบรมภายในประเทศ 
 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

    4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์) 
    4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกิน 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5000 บาท ต้องจัดทำสัญญา 
   4.3 จัดทำสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้องแจ้ง

ให้หน่วยงานใหม่ทราบ) 
        4.4 จัดทำคำสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
    4.5 รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  

5. การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
 กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดำเนินการดังนี้ 

    5.1 คำนวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    5.2 แจ้งเรียกชำระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
    5.3 หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ำประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงานสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    5.4 หากขอผ่อนชำระให้ผู้มีอำนาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) พิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ท่ี 

กระทรวงการคลังกำหนด 
              5.5 หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ำประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ 

6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
 ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
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     6.1 รับคำขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา 

     6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
     6.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     6.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน

ก.พ. และจัดทำคำสั่งส่งให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
     6.5 จัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน  
     6.6 ส่งสัญญาไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     6.7 แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 

 ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ. ด้วย 
กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 แบบสำรวจ 
 7.2 สัญญาลาศึกษา 
 
8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
2538 
. 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
2538 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบการศึกษา 

ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้าปฏบิัติหน้าท่ี 

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา 

ระหว่างลาศึกษา 

เสนอผู้บังคับบญัชา 

อนุญาต/มีคำสั่งใหล้า 

ศึกษาต่อ 
 

ผู้มีความประสงค์ยื่นคำขอต่อ 

หน่วยงานการศึกษา 
รายงาน สพท. 
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 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรื่องให้  
ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติ  
งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547 
 4. คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 
2547.  
 5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/5184 ลงวันที่  
30มีนาคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร   : คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 
              ชื่อเอกสาร   : การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
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1. ชื่องาน  
             การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณตามที่กฎหมายกำหนด 
2.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และจูงใจคนดี

คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครูให้มากขึ้น 
2.3 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุ้มครองผู้บริโภค ผู้รับบริการทางการศึกษา

ให้ได้รับอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
             การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเป็นการรักษามาตรฐานการประกอบ 
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เหมาะสมอยู่เสมอโดย การพัฒนาประจำการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและความชำนาญการ พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ผลพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณให้องคก์รวิชาชีพครูพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนในใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพต่อเนื่อง ตลอดจนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีอ่ืนๆ 

4. คำจำกัดความ 

4.1 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

4.2 จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง 
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 
จรรยาบรรณต่อตนเอง,จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ,จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ,จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ 
วิชาชีพ,จรรยาบรรณต่อสังคม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สพท. จัดทำข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความต้องการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามท่ีคุรุสภากำหนดเกี่ยวกับ 
                  5.1.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากำหนด 
                  5.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                  5.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน 

5.2 วางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ดำเนินการเอง ดำเนินการร่วมกับ 
สถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้หน่วยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผู้ประกอบ 
วิชาชีพ 
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5.3 สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา 9 (4) 

5.4 การดำเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งดำเนินการโดยยึดกรอบตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 

5.4.1 เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรฐาน 109 
5.4.2 ถ้าภายในสามสิบวันมตีำแหน่งว่างหรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

5.4.3 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่ 
สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ 

5.4.4 ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่ง
ที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หรือ ก.ศ.จ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน 

5.4.5 รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือ 

เพิกถอนใบอนุญาต 

สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

สพท. จัดทำข้อมูลหรือประสานขอ้มูล ฯ 

วางแผนพัฒนา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
          8.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
          8.3 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ชื่องาน งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตามที่ กฎหมายกำหนด 
                2. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ จูงใจ คนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครูให้มากข้ึน 
                3. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุ้มครอง ผู้บริโภค ผู้รับบริการ ทางการศึกษาให้ได้รับอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามาตรฐาน 
ลำดับที่ ผังขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  สพท.จัดทำข้อมูลหรือประสานข้อมูลฯวางแผนพัฒนา   สถานศึกษา/ 
สพท. 

 

2 วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 

  สพท.  

3 สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  สพท  

4 การดำเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน 
ใบอนุญาต 
 
 
 

  สพท.  

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน            จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน           กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ             การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเชื่อมต่อระหว่างหนา้                     
(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร    : คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
              ชื่อเอกสาร     : งานรับหนังสอืราชการ  
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1.ชื่อกระบวนงาน 
  งานรับหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.ขอบเขตของงาน 
  งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหา 
การมอบผู้รับผิดชอบ การนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คำจำกัดความ 
      4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
      4.2 สำนักงาน หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
      4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม 
      4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
     4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing, e-offices 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือ
ราชการจาก สพฐ.ทางเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืน    
กลุ่มอำนวยการ 
  5.2 กรณีถูกต้อง นำเสนอเพ่ือดำเนินการโดยเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ
จำแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ 
  5.3 เจ้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 
  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนำเสนอผู้อำนวยการ
กลุ่มวิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือจำแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง 
  5.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการฯ เว็บไซต์ 

ผู้อำนวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหา    
เพ่ือจำแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 

ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปฏิบัติตามผู้อำนวยการฯสั่งการ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  7.2 ทะเบียนรับเอกสารลับ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
  ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานรับหนังสือราชการ 
ชื่องานงานรับหนังสือราชการ ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สพท.  สพฐ. 
รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ  การดำเนินงานตั้งแต่ การรับ หนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหา การมอบผู้รับผิดชอบ การนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์    เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการฯเว็บไซต์   ธุรการกลุ่ม  

2 ผู้อำนวยการกลุ่ม วิเคราะห์ฯ   ผอ.กลุ่ม  

3 เจ้าหน้าที่ธุรการฯแจกหนังสือตามกลุ่มงาน 
และผู้รับผิดชอบเรื่อง 

  ธุรการกลุ่ม  

4 ผู้รับผิดชอบเรื่องบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  ผอ.สพท.  

5 ปฏิบัติตามผู้อำนวยการฯสั่งการ   ผู้รับผิดชอบเรื่อง  

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน            จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน            กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ             การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน           
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 



 

 
 
 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :  งานส่งหนังสือราชการ 
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1. ชื่อกระบวนงาน 
      งานส่งหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
      งานส่งหนังสือราชการครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ  
การวิเคราะห์ประเภทหนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดทำรายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นำส่งกลุ่มอำนวยการ 

4. คำจำกัดความ 
      4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
      4.2 สำนักงาน หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
      4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม 
      4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
      4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing, e-offices 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 เจ้าหน้าที่ผิดชอบเรื่อง นำหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนำส่ง
พร้อมหนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางท่ีรับ 
      5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ขั้นความเร็ว 
ของหนังสือราชการที่จะส่ง 
      5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซอง
ห่อหนังสือราชการที่จะส่งกรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
   5.4 เจ้าหน้าที่ธุรการนำหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 
     5.5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการส่งเรื่องออกตามท่ีกลุ่ม 
ทำรายละเอียด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1  ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
 7.2  ทะเบียนส่งเอกสารลับ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นำหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม 

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบ           
ความถูกต้องครบถ้วนฯ 

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ บรรจุซอง ห่อหนังสือราชการที่จะส่ง 

เจ้าหน้าที่ธุรการนำหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 
ดำเนินการฯ 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานส่งหนังสือราชการ 
ชื่องาน งานส่งหนังสือราชการ ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 

ผู้รับผิดชอบเรื่อง นำหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม   ผู้รับผิดชอบ  

2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนฯ   ธุรการกลุ่ม  

3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ บรรจุซอง ห่อหนังสือราชการที่จะ
ส่ง 

  ธุรการกลุ่ม  

4 เจ้าหน้าที่ธุรการนำหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่ม
อำนวยการ 

  ธุรการกลุ่ม  

5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฯ   สารบรรณกลาง
กลุ่มอำนวยการ 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน            จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน             กิจกรรมงานหรือปฏิบตัิ              การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน           
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานการจัดทำหนังสอืราชการ 
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1.ชื่อกระบวนงาน 

งานการจัดทำหนังสือราชการ 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและ 

ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดทำ

หนังสือ การส่งหนังสือส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือราชการของกลุ่ม 

4.คำจำกัดความ 
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
4.2 สำนักงาน หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม 
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing , e-offices 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตาม
รูปแบบหนังสือในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการ
นำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
  5.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสำเนาไว้ที่
เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  5.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้อง
เสนอเพ่ือพิจารณาตามลำดับขั้น 
  5.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่นำเสนอ 
  5.5 สารบรรณกลางทำการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขท่ีคำสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืน
ผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่ง
ธุรการกลุ่มดำเนินการส่งต่อไป 
  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีคำสั่ง แล้วแต่
กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มดำเนินการส่งต่อไป 
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5.6 เก็บเรื่องดำเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพื่อการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การทำลาย 
(ข้ันตอนการจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมี
ทะเบียนการจัดเก็บเพ่ือทำลายตามระเบียบสารบรรณ) 

6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1  ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
  7.2  ทะเบียนส่งเอกสารลับ 
  7.3  ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 

8.  เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
  ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ฯ
เสนอฯ 

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ 

ผู้รับผิดชอบฯ เสนอเพ่ือพิจารณาตามลำดับขั้น 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการปฏิบัติ 

เก็บเรื่องที่ดำเนินการแล้วฯ 

สารบรรณกลางทำการออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีคำสั่งฯ 
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ข้อสังเกต 
 1.  งานจัดเก็บหนังสือราชการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1.1  การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.2  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
  1.3  การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ 
 2.  อายุการเก็บหนังสือ 
  2.1  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและ
เป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  2.2  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจำให้เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.3  หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
  2.4  หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้
ตลอดไป 
 3.  งานการยืมหนังสือราชการ 
  การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1  ผู้ขอยืมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ใน
ราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 
  3.2  เจ้าหน้าที่รวบรวมคำขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  3.3  ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อย่างไร 
  3.4  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 
  3.5  ดำเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 
  3.6  เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 
  3.7  ผู้มีอำนาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้
อนุญาตให้ยืมตอ้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป  
หมายเหตุ 
  กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป 



9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานการจัดทำหนังสือราชการ 

 
 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน             จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการทำงาน             กิจกรรมงานหรือปฏิบตัิ          การตัดสนิใจ             ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน         จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า  

ชื่องาน งานการจัดทำหนังสือราชการ ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สพท.  สพฐ. 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์    เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือ               
และจัดพิมพ์ฯเสนอฯ 

  ผู้รับผิดชอบ  

2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 
3 ฉบับ 

  ผู้รับผิดชอบ/
ธุรการกลุ่ม 

 

3 ผู้รับผิดชอบฯ เสนอเพ่ือพิจารณาตามลำดับขั้น   ผู้รับผิดชอบ  

4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการ
ปฏิบัติ 

  ผอ.สพท.  

5 สารบรรณกลางทำการออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีคำสั่งฯ 
 

  สารบรรณกลาง  

6 เก็บเรื่องที่ดำเนินการแล้วฯ 

 
  ผู้รับผิดชอบ/

ธุรการกลุ่ม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประเภทเอกสาร  :  คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 

                        ชือ่เอกสาร      :  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                                                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1.ชื่องาน 
 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือการดำเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 23 “ให้ เขต
พ้ืนที่การศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้... (5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา” มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนราชการและหน่วยงาน
ทางการศึกษาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 

4. คำจำกัดความ 
         - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.3 เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 5.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาใน
สังกัดรวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด
 5.5 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วส่งประวัติและผลงาน
ตามแบบท่ีกำหนดไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตนตาม 
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองและลงนามให้ความเห็นชอบ 
 5.7 ส่งผลงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา/คุรุสภาจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการคัดเลือกต่อไป (ในกรณีที่มีการแข่งขันในระดับ
จังหวัดหรือระดับชาติ)  
 5.8 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และ
ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติและ
ผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 5.9 ดำเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
 5.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

                      จัดทำหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

 

 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

ดำเนินการสรรหา 
และคัดเลือก 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ์ 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล 

ตามโอกาสอันสมควร 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
             ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
             การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและ
ระดับต่าง ๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงชั้น หรือกลุ่ม
สาระที่สอน เป็นต้น 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และ 75 
 8.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (6) 
 8.3 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ.2550  
 8.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 
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9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่องาน งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
          บุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพท. สพฐ. 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค ์
                     เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียด เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 
 

จัดทำหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

 
 

สพท. 
 

2 
นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

  
 

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 

 
3 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก   
 

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 

4 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก   
 

สพท./กลุ่ม
พัฒนาครูฯ 

 

๕ 
 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ์   
 

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 

๖ 

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล  
ตามโอกาสอันควร 
 
 

  

สพท./
สถานศึกษา 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ        การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน      จุดเชือ่มต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประเภทเอกสาร  :  คู่มอืขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร        :  งานขออนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          โดยไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (การขอผ่อนผัน) 
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1.ชื่องาน 
 การขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (การขอผ่อนผัน) 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือการดำเนินการ การขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
         (การขอผ่อนผัน) 

3. ขอบเขตของงาน 
 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(การขอผ่อนผัน)ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือ 
ว่ามีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดมีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นได้จากการสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่ได้รับการรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองหรือ  ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน 
ความรู้ หรือผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบความรู้ ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว แต่
ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเมื่อมี
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ  1  ปี  สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินการปฏิบัติการสอนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
 
4. คำจำกัดความ 
         - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 สถานศึกษายื่นแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบ 
 5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบ  
(แก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสาร หรือแจ้งสาเหตุการขาดคุณสมบัติ ส่งคืนโรงเรียน) 
 5.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามรับรองและส่ง
เอกสารคืนให้โรงเรียนหรือผู้ส่งคำขอ เพ่ือจัดส่งเอกสารไปยังคุรุสภาโดยตรง 
 5.4 สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบ และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณา (แก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสาร หรือแจ้งสาเหตุการขาดคุณสมบัติ ส่งคืน สพท.) 
 5.5 สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจัดส่งหนังสืออนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปยังสถานศึกษา 
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๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษายื่นแบบคำขอฯ 
พร้อมเอกสารประกอบ 

 

กลุ่มพัฒนาครูฯ ตรวจสอบความถูกต้อง            
ของแบบคำขอฯ  

เสนอ ผอ.สพท.รับรอง และส่งเอกสารคืนให้        
ร.ร.ดำเนินการต่อ 

สำนักทะเบียนฯ พิจารณา 
คุณสมบัติเอกสาร/นำเสนอต่อคณะกรรมการ 

สำนักทะเบียนฯจัดส่งใบอนุญาตฯ 
ไปยังสถานศึกษา/ผู้ขอ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
            แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.๐๔)  
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
             การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1  ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
คัดเลือก/สรรหา ลูกจ้างที่มาทำหน้าที่ครูผู้สอน  ครั้งที่ 2  การขอต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงเรียนเดิมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี  หากไม่ครบ 2 ปี ให้ถือว่าเริ่มต้นใหม่และจะต้องปฏิบัติเหมือนครั้งที่ 1 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
            สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (การ
ขอผ่อนผัน) 
ชื่องานการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          (การขอผ่อนผัน) 

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพท. สพฐ. 

วัตถุประสงค ์
                     เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (การขอผ่อนผัน) 
ลำดับที่ ผังข้ันตอนการทำงาน รายละเอียด เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน 

1 
 
 
 

สถานศึกษายื่นแบบคำขอฯ 
พร้อมเอกสารประกอบ 

 
 

2 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง            
ของแบบคำขอฯ  

  

3 
เสนอ ผอ.สพท.รับรอง และส่งเอกสารคืน 
ให้สถานศึกษาดำเนินการต่อ 

  

4 
สำนักทะเบียนฯ พิจารณา 
คุณสมบัติเอกสาร/นำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  

๕ 
 

สำนักทะเบียนฯจัดส่งใบอนุญาตฯ 
ไปยังสถานศึกษา/ผู้ขอ 

 
  

 

คำอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน        จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน        กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ        
การตัดสินใจ         ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

 

 




