
 

 

 

 

 

 

 

 

           คู่มือการบริหารบุคคล 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม (วดัตึก) 

เขตสมัพนัธวงศ ์แขวงสมัพนัธวงศ ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 



คำนำ 

การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวในการปฏิบัติงานเกี่ยว

งานบุคคลของโรงเรียน เพ่ือเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติงานให้ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ

งบประมาณ ทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้คู่มือในการปฏิบัติงานบุคคลได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานในทุกงานที่ส่วนงานบุคคล

รับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์กระบวนการที่สําคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักท่ีช่วยให้บุคลากร สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติก่อนและหลังการฝึกอบรม  

ระเบียบการลา การรายงานตัวครูผู้ช่วยและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นต้น สามารถบอก

ทิศทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายความที่จําเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการอ้างอิง 

มิให้เกิดการผิดพลาดในการทํางาน 

งานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และ

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันของ

บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่าง ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

                                                                          งานบริหารบุคคล  

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 

 

 

 

 

 

 



งานพัฒนาบุคลากร 
 

การฝึกอบรม  

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติก่อนการฝึกอบรม 

 1. เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปฝึกอบรม พรอ้มแนบรายละเอียดหลกัสตูรที่จะไปฝึกอบรม 

 2. เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้ไปฝึกอบรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขียน

บันทึกการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไปราชการที่ตู้เอกสารของสำนักงานโรงเรียน 

 3. หลักสูตรฝึกอบรม ที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนหรือทาง

ราชการจะต้องจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า 5 ,000 บาท ต้องจัดทำสัญญาข้าราชการไป

ฝึกอบรม 

        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติหลังการฝึกอบรม 

 1.  จัดทำรายงาน ฯ หลังการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วัน เสนอหัวหน้างาน

พัฒนาบุคลากร 

           2.  ส่งเล่มรายงาน 1 เล่ม พร้อมแนบสำเนาใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ถ้ามี) 

           3.  ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน อีก 1 ชุด ถ้าได้รับใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ให้ถ่ายสำเนาแนบด้วย 

           4.  งานพัฒนาบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวันศุกร์ 

           5.  ผู้รายงานจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานในแฟ้มสะสมงานส่วนตัว 

  6.  เผยแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตัวอย่าง                                     เลขที.่..................... 
 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล     กลุ่มบุคคล 

 

ชื่อ-สกุล  :  ............................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง  :  ............................................................................................................................................... 
งาน  :  ............................................................................................. ......................................................... 
ชื่อหลักสูตร  :  ................................................................................................................. ........................ 
วัน  เดือน  ปี :  ......................................................................................................................................... 
สถานที่จัด  :  ................................................................................................................ ............................ 
หน่วยงานที่จัด  : ............................................................................................................................. .......... 

ค่าใช้จ่าย  :   ไม่มี      มี   จำนวน.....................บาท 

                 เบิกจ่ายจากงบประมาณ    อุดหนุน     เงินรายได้    งบอ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  :   ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก..............................    ไม่มี 
 

สรุปสาระสำคัญ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

นำความรู้ที่ได้มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการทำงาน  ดังต่อไปนี้   
 

หัวข้อการปรับปรุง/พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาภายในวันที่ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

........................................................................ 



 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู้รายงาน..................................................................... 
(……………………………………….) 
      วันที่ ......../................/................ 
 

 

ลงชื่อ..................................................................... 
           (นายโครงการ อ่อนจันทร์) 

      วันที่ ......../................/................ 
         หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................................................... 
       (นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข) 

    วันที่......../................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   1.  จัดทำรายงาน ฯ หลังการเข้า ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7  วัน เสนอหัวหน้างาน 
                   พัฒนาบุคลากร 
               2.  ส่งเล่มรายงาน 1 เล่ม พร้อมแนบสำเนาใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ถ้ามี) 
               3.  ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน อีก 1 ชุด ถ้าได้รับใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรให้ 
                   ถ่ายสำเนาแนบด้วย 
               4.  งานพัฒนาบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวันศุกร์ 
               5.  ผู้รายงานจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน   ในแฟ้มสะสมงานส่วนตัว 
               6.  หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนางาน 
 
 



การลาศึกษาต่อ   
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

    การศึกษาต่อให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทราบก่อน 

จึงจะไปศึกษาต่อได ้ 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

เอกสารประกอบ ผู้มีอำนาจ 
อนุญาต/ดำเนินการ 

1.ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 

 1.1 ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัคร

สอบคัดเลือกต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบ       

คัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  

1) ผู้บริหารสถานศึกษามี
อำนาจอนุญาต 
- ข้าราชการใน

สถานศึกษา 

 
1.2  เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นำหลักฐานผล

การสอบคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 

1. หลักฐานแสดงผลการสอบคัดเลือกได้ 
2. แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  

2. เกณฑ์การพิจารณา 

2.1 วิชาที่จะไปศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงาน 

2.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองว่าจะไม่เกิด

ความเสียหายแก่ราชการ 

2.3 อนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้ไม่เกินร้อยละ 

20 ของจำนวนข้าราชการทั้งหมดใน

สำนักงานนั้น ๆ ถ้าต่ำกว่า 10 คนให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาต 

2.4 การอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตเป็นปี ๆ 

ไป 

 ผู้บริหารสถานศึกษา

สามารถอนุญาตเป็น

ปีๆ ไป 

3. การจัดทำสัญญา และสัญญา            

ค้ำประกัน 

1) สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา

ต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อนตามแบบที่

กำหนด 

2) รายละเอียดการจัดทำสัญญา และ

สัญญาค้ำประกันดำเนินการเช่นเดียวกับ

การศึกษาต่อภาคปกติ 

 

  



ขั้นตอนการดำเนินการ 

 

เอกสารประกอบ ผู้มีอำนาจ 
อนุญาต/ดำเนินการ 

4.  การจัดทำคำสั่ง 

การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการลาศึกษา

ต่อภาคฤดูร้อน 

ตามแบบคำสั่งที่กำหนด ผู้บริหารสถานศึกษา                     

ลงนามในคำสั่ง 

5. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม

การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษา

ต่อภาคฤดูร้อน  กลับเข้าปฏิบัติ    

ราชการตามเดิม 

1)  แบบคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ตามเดิม 

2)  หนังสือจากสถาบันการศึกษา               

ส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 

3)  เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา                     

ลงนามในคำสั่งให้กลับเข้า

ปฏิบัติราชการตามเดิม 

6. การรายงานจำนวนผู้ลาศึกษา 

การจัดทำรายงาน จำนวนผู้ลาศึกษา/ 

การกลับเข้าปฏิบัติราชการให้สพป.

กทม. ทราบโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการ

ลาศึกษาภาคปกติ 

 -จัดทำรายงาน ให้สพป.

กทม. ทราบตามแบบที่

กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 1.  ประสานการดำเนิ น การจั ดสรรงบประมาณ  สนั บ สนุ น  ส่ ง เส ริมการ พั ฒ นาของ 

ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในการปฏิบั ติ งาน ให้ มีคุณ ภาพและประสิทธิภ าพเป็ น  

มืออาชีพ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

 2. เสนอ ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ     

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่

ประจักษ์ 

 3. ประกาศแจ้งสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอ ก.ศ.จ. ให้ความเห็นชอบ 

 5. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลพร้อมเผยแพร่ยกย่องอย่างกว้างขว้าง 

 6.  ให้นำผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

     เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
 
1. ครู  
 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี  
2. ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ   
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
3. ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิทาง  
   การศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือ  
   เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาก่อน 12  
   มิถุนายน 2546 และสำเร็จ  
   การศึกษาหลัง 12 มิถุนายน 2546  
   หรือหลักสูตรต่อเนื่องที่เข้าศึกษา  
   ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1/2548  

1) แบบคำขอ (คส.01.10) ที่กรอกข้อความ    
   ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ  
2) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัว  
   ประชาชน หรือสำเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่  
   ของรัฐ  
3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน คำนำหน้า หรือชื่อ  
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า  
   (ถ้ามี)  
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง 
   คุณวุฒิ  
5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript )  
6) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ซ่ึง  
   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.25 นิ้ว จำนวน  
   2 รูป ให้ติดในแบบคาขอ 1 รูป แนบกับแบบ  
   คำขอ 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ 
   เลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย  
7) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียน  
   รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

 4. กรณีผู้ผ่านการรับรองความรู้ (การเทียบ  
   โอน / การทดสอบ / การฝึกอบรม) ครบ 
   ตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากำหนด 
   และมีประสบการณ์การสอนมาแล้ว  
   ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 

1) แบบคำขอ (คส.01.10) ที่กรอกข้อความ 
   ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ  
2) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัว  
   ประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ 
   ของรัฐ  
3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน คำนำหน้า หรือชื่อ  
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า  
   (ถ้ามี)  



ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง 
   คุณวุฒิ ทุกวุฒิที่นำมาขอเทียบโอน  
5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript )  
6) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
7) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทาง 
   การศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   เป็นการชั่วคราว (ถ้ามี)  

  8) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่คุรุสภากำหนด ฉบับจริง  
9) หนังสือนาส่งแบบประเมินในข้อ 8 ลงนามโดย  
ผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมประทับตรา  
สถานศึกษาฉบับจริง 

 

การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1.  วิเคราะห์งานความม่ันคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

2. กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความม่ันคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

3. วางแผนดำเนินการส่งเสริมความม่ันคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

4. ประเมินผลและรายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

3. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ส่งเสริมและจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

5. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. นำผลการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสำนั ก งาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ ต่อไปยังก.ค.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบการลา 

1. การลาปว่ย 
หลักเกณฑก์ารลา 

          –  ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 

          –  การลาป่วยไม่ถึง  30 วัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต

เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

          –  มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้  60 – 120 วัน 

แนวทางปฏบิตัิ 

➢  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 

➢  ให้เสนอ  หรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาใน

วันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

➢  กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว

ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

➢  การลาป่วย แม้จะมีราชการจำเป็นเกิดข้ึนในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอำนาจอนุญาตก็ไม่สามารถ

เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจำเป็น 

 

2. การลาคลอดบตุร 
หลักเกณฑ ์

 ➢ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้อง

ไมเ่กนิ 90 วนั  ไมต่อ้งมใีบรบัรองแพทย์ 

➢  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร ตาม

กําหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก วันลา

คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

แนวทางปฏบิตัิ 

 ➢  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา 

 ➢  ให้ผู้อื่นลาแทนได้ 

➢  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 

ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร  

 



การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาที่คลอดบตุร 

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  90 วัน นับแต่วันที่คลอด

บุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้  ไม่เกิน 15 วันทําการ ผู้มีอํานาจ

อนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

3. การลากจิสว่นตวั  
การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพ่ือทำธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 

การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี้ 

 (1)     การลากิจส่วนตัว  (ด้วยเหตุอ่ืน) 

 (2)     การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 

หลักเกณฑ ์

 ➢  ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ  

  ➢  ในปีแรกของการเข้ารับราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน  15  วันทำการ 

➢  กรณีลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150  

วันทําการ 

แนวทางปฏบิตัิ 

 ➢  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 

 ➢  ต้องได้รับอนุญาต  จึงจะหยุดราชการได้ 

 ➢  กรณมีีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผล

ความจําเป็นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

➢  การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดข้ึนระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชา 

สามารถเรียกตัวมาปฏิบัติราชการได้ 

 

4. การลาพกัผอ่น  
หลักเกณฑ ์

➢  ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทําการ  

➢  ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน  

(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก  

(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก  



(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแล้ว

ต่อมา ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  

(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับ

บรรจุเข้ารับราชการอีก  

➢  ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  10 วัน

ทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนใน

ปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ  

➢  ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลา

พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ 

แนวทางปฏบิตัิ 

 ➢  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 

 ➢  ต้องได้รับอนุญาต  จึงจะหยุดราชการได้ 

➢  หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่  

กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

 

5. การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์ 
 

หลักเกณฑ ์

 ➢ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่ง

ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ  หรือจัดส่งใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชา  พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่น้อยกว่า 

60 วัน  

➢  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้  ถือว่าวันที่ได้หยุด

ราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

6. การลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 
หลักเกณฑ ์

➢  ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอ

รับคําสั่งอนุญาต  



➢  เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว  ให้มา

รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน  

แนวทางปฏบิตัิ 

➢  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48  ชั่วโมง 

➢  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 

ชั่วโมง  นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน

เวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต 

7. การลาไปศกึษา ฝกึอบรม ดงูาน หรอื ปฏบิัตกิารวจิยั 
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  

8. การลาไปปฏบิตัิงานในองค์การระหวา่งประเทศ 
➢  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   

➢  ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกําหนดเวลาและให้รายงานผล

เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

9. การลาติดตามคูส่มรส 
➢  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือ

พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี  

➢  ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี  ถ้าเกิน 4 ปี ให้

ลาออกจากราชการ  

➢  การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต ให้ลาครั้งเดียว

หรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา และจะต้องเป็นกรณีที่คู่

สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงาน ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่  

➢ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลา  ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรส

จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย  แล้วต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติ

หน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่ 

10. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 



➢  ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  หากข้าราชการผู้นั้น

ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิ บัติหน้าที่

ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง       

ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

➢  ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน 

และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลา

ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจ

พิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

➢  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐองค์กร    

การกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 

➢  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชา  พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือ

พิจารณาอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

 

ผูม้อีำนาจอนญุาตในการลา 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีอำนาจอนุญาตการลาของผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้ 

- ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ 

- ลาคลอด ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วันทำการ 

- ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำการ 

 

หลักเกณฑก์ารลาบอ่ยครั้งและมาทำงานสาย 

1. การลาบ่อยครั้ง 

- ข้าราชการปฏิบัติงานตามโรงเรียน ลาเกิน 6 ครั้ง 

- ข้าราชการปฏิบัติงานตามสำนักงาน ลาเกิน 8 ครั้ง 

*ข้าราชการที่ลาเกินครั้งที่กำหนด ถ้าวันลาไม่เกิน 15 วันและมีผลงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้* 

 

 

 



การรายงานตวัครผููช้ว่ย 

1. กรอกแบบเก็บข้อมูลบุคลากร 

2. จัดทำแฟ้มเอกสารส่วนตัว  ประกอบด้วย 

 2.1  เอกสารส่วนตัว 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

- สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

- สำเนาทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

- สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี) 

- สำเนาปริญญาบัตร 

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

- สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9) 

- สำเนาใบขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ 

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 2.2  เอกสารของบิดา-มารดา 

        -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา 

        -   สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา-มารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า 

        -   สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา-มารดา (ถ้ามี) 

        -   สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต) 

 2.3  เอกสารของคู่สมรส   

         -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส 

        -  สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการ 

หย่าร้างกับผู้มีสิทธิ)  

       -  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี) 

       -  สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 2.4  เอกสารของบุตร   

 

กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียน 



สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
2. สำเนาสูติบัตรของบุตร 
3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน 
ชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
4. สำเนาคำสั่งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของ 
ศาลถึงท่ีสุดว่าบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความ 
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   (ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ) 
5. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

บ้านของบุตร 
2. สำเนาสูติบัตรของบุตร 
3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ของบุตร (ถ้ามี) 
4. สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือ 
สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำพิพากษาว่า 
บุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสำเนา 
ใบมรณบัตร 
5. สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที ่ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) ดังนี้ 

 



ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

 1.  กรอกตารางการประเมินครูผู้ช่วยของตนเอง  ตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 

ตารางการประเมินครูผู้ช่วย 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปี 

ที่ประเมิน 

ครั้งที่ประเมิน หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

2. จัดทำแฟ้มการประเมิน  ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 

  1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 

  1.1 วินัยในตนเอง 

  1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

  1.3 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 

  1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 

  1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 

  2. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

  2.1 มาตรฐานวิชาชีพ 

  2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  3. เจตคติตอ่วชิาชพีคร ู

  3.1 คุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครู 



  3.2 บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดี 

  3.3 การวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

  4. การพฒันาตนเอง 

  4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

  4.2 ความฉลาดทางอารมณ์ 

  4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

  5. การพฒันาบุคลิกภาพ 

  5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  5.2 การปรับตัว 

  6. การดำรงชวีติที่เหมาะสม 

  6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

   6.2 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  หมวดที ่2 การปฏบิตังิาน 

   1. การจดัการเรยีนรู ้

   1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการ

เรียนรู้ 

   1.2 การออกแบบการเรียนรู้ 

   1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

   1.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

   2. การพัฒนาผู้เรียน 

   2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

   2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 

   2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

   2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 

   2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 

   2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

   3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 

   3.1 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

   3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



   3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

   4. การพัฒนาสถานศึกษา 

   4.1 งานบริหารทั่วไป 

   4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ 

   4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

   5. ความสัมพนัธ์กบัชมุชน 

   5.1 การศึกษาเก่ียวกับชุมชน 

   5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

   5.3 การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

   5.4 การให้บริการชุมชน 

   5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

 3. จัดทำ PowerPoint นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 4. จัดทำโครงงาน 

 5. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 6. จัดทำสื่อนวัตกรรม 

 7. จัดทำนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 

 

 

 


