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กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ขอบข่ายและภารกิจ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จ าแนกเป็นการฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งานฝึกอบรมมีขอบข่ายและภารกิจ งานฝึกอบรม เริ่มจากการส ารวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา จัดท าแผนงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
คู่มือ นวัตกรรมและเอกสารประกอบการอบรม ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน
และประสานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

การลาศึกษาต่อ เริ่มจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาส
ศึกษาต่อตามความต้องการของตนและหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามข้อตกลงในการไปศึกษาต่อกับ
สถาบันอุดมศึกษา ประสานการจัดท าสัญญาลาศึกษาต่อกับผู้เกี่ยวข้อง 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการประสานการจัดให้มีงานกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร 
โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการน าผลงานไปประกอบการพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ลักษณะงาน 
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551เป็น
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมข้ึน น าผลที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 80  
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว22 ลงวันที ่13 มกราคม 2548 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551 

1. การพัฒนาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

หลักเกณฑ์  
1. ต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
2. ให้ สพท., กศจ.หรือส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. สพท., กศจ.หรือส่วนราชการอาจเพิ่มเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก กศจ. 

หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
2. การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค 
 2.1 ภาควิชาการ 
 2.2 ภาคปฏิบัต ิ
3. การประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 ส่วนคือ 
 3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
3.2 มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค 

2. การพัฒนาต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

หลักเกณฑ์ 

1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
ที่เหมาะสม 

2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
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วิธีการพัฒนา 
1. ใช้วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆและวิธีการอ่ืนๆ โดยมี

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
   1. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ 
   2. ความสามารถในการนิเทศการศึกษา 
 ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 การจัดท าและน าเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับและติดตามให้มีการพัฒนาตาม

ขั้นตอน 
3. มีหลักการ วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน 
4. สพฐ.หรือส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท ารายละเอียด 
หลักสูตรและด าเนินการพัฒนา มาตรฐานการพัฒนา 

1. มาตรฐานหลักสูตร 
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม 
3. มาตรฐานวิทยากร 
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
5. มาตรฐานการประเมิน 
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  

 1. ส ารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด 
 2. จัดท าแผนการพัฒนา 
 3. ขออนุมัติแผนพัฒนา 

4. เตรียมการพัฒนาให้มีการด าเนินการในกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
 4.1 การจัดท าคู่มือ 
 4.2 การจัดหาวิทยากร 
 4.3 การจัดเตรียมงบประมาณและวิทยากร 
5. การด าเนินการพัฒนา 
6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
ลักษณะงาน 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืนๆ น าผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 79   
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา 
 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้วางแผนพัฒนา 
 2. จัดท าแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 

3. ด าเนินการพัฒนา 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุง 
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งานลาศึกษาต่อ 

ลักษณะงาน 

 การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจอนุญาตให้ลาโดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
ได้เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัยแล้วแต่กรณี 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2547 
 2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 
2547 
 3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2547 
 4. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 
 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ 
ต่างประเทศพ.ศ. 2549 
 6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว 410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 
 7. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 307/2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  
  1.1 สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
  1.2 สพท.ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก และด าเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบ 
  1.3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 
  1.4 จัดท าค าสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตและจัดท าสัญญา และสัญา      
ค้ าประกัน 
  1.5 จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
  1.6 แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
  1.7 รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ    

2.1 รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ประเภท ข 
  2.2 ตรวจสอบเอกสาร 
  2.3 อนุญาตไปสมัครสอบ 
  2.4 ขออนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข (เมือผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือก
ได้แล้ว) 
   - ระดับปริญาตรี, ปริญาโท ก าหนด 2 ปี 
   - ระดับปริญาเอก ก าหนด 4 ปี 
   - เอกสารหลักฐาน – ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาและส าเนา ก.พ.7 
  2.5 จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ าประกัน 
  2.6 จัดท าค าสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจตามล าดับชั้น 
  2.7 จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
  2.8 รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อให้ สพฐ.ทราบ 

 3. การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
  การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
  ขั้นตอนปฏิบัติ 
  3.1 รับค าร้องของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
  3.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้น าหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุญาต 
  3.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   3.1.1 มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายนของปีที่เข้าศึกษา 
   3.1.2 ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
  3.3 จัดท าสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ าประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ ผู้ไป
ศึกษา 1 ฉบับ) 
  3.4 จัดท าค าสั่งให้ไปศึกษา 

3.5 จัดท าหนังสือส่งตัวให้ไปศึกษา 
3.6 เมื่อผู้ไปศึกษาส าเร็จการศึกษา ให้จัดท าค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
3.7 รายงาน สพฐ. 

4. การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการ 
 ขั้นตอนปฏิบัติ 
 4.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
 4.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
 4.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 4.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
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5. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 
 ขั้นตอนปฏิบัติ 
 5.1 รับค าขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
 5.2 ตรวจสอบเอกสาร 
 5.3 จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน 
 5.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 5.5 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
 5.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา 
 5.7 รายงาน สพฐ. 
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งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะงาน 

  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง  “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์   มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตาม
ควรแก่กรณ”ี 

กฎมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 

  2.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา9 (6) 
  3.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ   

พ.ศ.2550 
  4.ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการาส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฎิบัติการประจ าปี เพ่ือสร้างขวัญ

และก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  2.คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด 

  4.สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด แล้วส่งประวัติ
และผลงานตามแบบที่ก าหนดมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยค านึงถึงความประพฤติ วินัยและการรักษาวินัย การ
ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลการปฎิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  6.ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่ว
กัน และด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่
ประวัติและงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็ปไซด์ เป็นต้น 

          
/7.ด าเนินการ...... 
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  7.ด าเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร เช่น กิจกรรมวันครู หรือ
กิจกรรมส าคัญที่สถานศึกษาจัด 

  8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็น
กรณีพิเศษ 

ข้อสังเกตในระดับปฎิบัติ 

  การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ มีในบางรายการ
ที่แบ่งเป็นประเภทระดับต่าง ๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับ
ช่วงชั้นหรือกลุ่มสาระทีสอน ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  


