คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปราณี วสุเทพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบตั ิ งาน
นางสาวปราณี วสุเทพ
ตาแหน่ ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิ หน้ าที่ผอ้ ู านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สารบัญ
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

หน้ า

๑

การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

๑

๒

การฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตัง้

๒

๓

การพัฒนาครูผชู้ ่วยให้ได้รบั การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งครู โดยยึดภารกิจและพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเป็ นฐานด้วย
ระบบ TEPE Online

๔

การพัฒนาก่อนแต่งตัง้ ให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะเชีย่ วชาญ

๕

๕

จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖

๖

ส่งเสริมการจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาหรือเป็นคณะทางาน
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ

๗

๗

งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

๘

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

๓ -๔

๘ – ๑๓
๑๔

๑
1. ชื่องาน
การฝ
ึกอบรมการพัฒนาตามความต
ึองการ
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นคู
เป ็มือแนวทางการดาเนินการพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
การพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามาตรา ๘๐ แห
็ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ็ไขเพิ
ก ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ็นการพั
เป
ฒนาก
็อนแต
็งตั้งเพื่อ็นการเสริ
เป
มสร
็าง็กอบรม
ฝ
ประชุม สัมมนา
็ายทอดประสบการณ
ถ
็แลกเปลี่ยนเรียนรู
็แก
็บุคลากรให
็มีความรู
็ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ สารวจความต
็องการของข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๔.๒ จัดทาโครงการตามความต
็องการข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะดาเนินการฝ
็กอบรมและพัฒนา
๔.๓ เสนอโครงการต
็อกลุ
็มนโยบายและแผน เพื่อนาเสนอต
็อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาป
็
๔.๔ โครงการที่เสนอขอได
็รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาป
็ ็ด
ให าเนินการได
็ตามทีเ่ สนอขอ
๔.๕ ดาเนินการฝ
็กอบรมและพัฒนาตามไตรมาสที่เสนอขอในโครงการ
๔.๖ จัดท็อมู
าข ลสารสนเทศ ในการวางแผนฝ
็กอบรมพัฒนา

๔.๗ แต
็งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข
็องในการดาเนินการฝ
็กอบรมพัฒนา
๔.๘ กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข
็อง เพื่อ็วมวางแผนการด
ร
าเนินการ
็กอบรมพั
ฝ
ฒนา กาหนดหลักสูตรและคู
็มือตามความต
็องการที่จะพัฒนา
๔.๙ ดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา
๔.๑๐ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
๕. แบบฟอร
ึมทีึ
่ใช
๕.๑ แบบสารวจข
็อมูล
๕.๒ แผนงาน/โครงการ
๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน
๕.๔ แบบบันทึกการดาเนินงาน
๕.๕ แบบสรุปผล
๕.๖ แบบเสนอแนะ

๒
๑. ชื่องาน
การฝ
ึกอบรมการพัฒนาก
ึอนแต
ึงตั้ง
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นคู
เป ็มือแนวทางการดาเนินการพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑็อนแต
ก ็งตั้ง
๓. ขอบเขตของงาน
การพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามาตรา ๘๐ แห
็ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ็ไขเพิ
ก ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ็นการพั
เป
ฒนาก
็อนแต
็งตั้งเพื่อ็นการเสริ
เป
มสร
็าง็กอบรม
ฝ
ประชุม สัมมนา
็ายทอดประสบการณ
ถ
็แลกเปลี่ยนเรียนรู
็แก
็บุคลากรให
็มีความรู
็ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเต็มขั้น นาผลที็จากการพั
่ได
ฒนาไปใช
็ประโยชน
็ต
็อการปฏิบัติงานตาม
ตาแหน
็งหน
็าที่และความรับผิดชอบ ็มี
ให ประสิทธิผล และความก
็าวหน
็าแก
็ราชการ
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ สารวจข
็อมูลของผู
็เข
็ารับการพัฒนาในสังกัด พร
็อมทั้งประชาสัมพัน็ใน
ธ
สพท.็าง
ต ๆ ็รั
ได บทราบและแจ
็งความประสงค
็ในการพัฒนา
๔.๒ จัดทาแผนการพัฒนา

๔.๓ ขออนุมัติการพัฒนา
๔.๔ เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให
็มีกจิ กรรมที่สาคัญ ดังนี้
๔.๔.๑ การจัดทาคามือเอกสารประกอบการพัฒนา
๔.๔.๒ จัดหาวิทยากร
๔.๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
๔.๕ ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา
๔.๖ ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน
๕. แบบฟอร
ึมทีึ
่ใช
๕.๑ แบบสารวจข
็อมูล
๕.๒ แผนงาน/โครงการ
๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน
๕.๔ แบบประเมิน
๕.๕ แบบสรุปผลการประเมิน

๓
1. ชื่องาน
การพัฒนาครูผ้ชู ่วยให้ได้รบั การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่ งครู โดยยึดภารกิ จและพื้นที่ปฏิ บตั ิ งานเป็ นฐานด้วยระบบ TEPE Online
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นแนวปฏิ
เป
บัติงานครูผชู้ ่วยให้ได้รบั การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม
ก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙็บั
ผู งคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีห็าที
น ็งเสริ
่ส มสนับสนุน็ข
ให็าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู
็อยู
็ใต
็บังคับบัญชาทุกคนได
็รับการพัฒนาอย
็างเป
็นระบบ็อเนื
ต ่องและได
็มาตรฐานถือ
็าการปฏิ
ว
บัติงานและการเรียนรู
็เป
็นเรื่องเดียวกัน จาเป
็นต
็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษามีห็าที
น ็องพั
่ต ฒนาตนเองอย
็างต
็อเนื่อง
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ สารวจข
็าราชการครูทบี่ รรจุใหม
็หรือโอนมาดารงตาแหน
็งครู็ช
ผ็วย
ู
๔.๒ จัดทาโครงการเสนอผู
็บังคับบัญชาอนุมัติงบประมาณ
๔.๓ แจ
็งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเป
็ดการพัฒนา
๔.๔ แต
็งตั้งคณะกรรมการฝ
็ายต
็าง ๆ กาหนดการพัฒนา ตรวจสอบคุณสมบัติ
คณะวิทยากร PLC คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
๔.๕ ประชุมคณะกรรมการ
๔.๖ การเข้าสู่ระบบการพัฒนา
แจ
็งปฏิทินวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะวันสิน้ สุดการพัฒนาให้ครูผชู้ ่วย
สมัครเป็ นสมาชิก TEPE Online และ ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรที www.tepeonline.org
๔.๗ คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติ และ Appove ของแต่ละเขต
พืน้ ที่
๔.๕ คณะกรรมการรับสมัครประกาศรายชื่อผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ข้ารับการพัฒนา
ที www.tepeonline.org
๔.๖ จัดกลุ่ม PLC กลุ่มละไม่เกิน ๑๕ คน นับรวมถึงคณะกรรมการประเมินผล
๔.๗ ปฐมนิเทศผู
็เข
็ารับการพัฒนา พบวิทยากรประจา กลุ
็ม PLC
๔.๘ ผูพ้ ฒ
ั นาเรียนตามหลักสูตรการพัฒนาจัดทาแผนพัฒนา ID PAN และ
แฟ้ มสะสมผลงาน Porifolio
๔.๙็เข
ผู็ารับการพัฒนาเข
็าศึกษาในระบบ TEPE Online
หมวดที่ ๑ การปฏิ บตั ิ ตน ๖ วิ ชา ๑๒ ชั ่วโมง

๔.๑๐็เข
ผู็ารับการพัฒนาพบคณะกรรมการวิชาการ วิทยากรกลุ
็ม PLC ครั้งที่ ๑
๔.๑๑ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาบันทึกคะแนนประเมินในระบบ PLC
ครั้งที่ ๑
๔๑๒ ็เข
ผู็ารับการพัฒนาส
็งชิ้นงานที่คณะกรรมการวิชาการ วิทยากรกลุ
็ม PLC
ครั้งที่ ๑
๔.๑๑ คณะกรรมการประเมินผลบันทึกคะแนนการพัฒนาในระบบ TEPE Online
ครั้งที่ ๒
๔๑๓็เข
ผู็ารับการพัฒนาเข
็าศึกษาในระบบ TEPE Online

๔
หมวดที่ ๒ การปฏิ บตั ิ งาน ๗ วิ ชา ๑๔ ชั ่วโมง

๔.๑๔็เข
ผู็ารับการพัฒนาพบคณะกรรมการวิชาการ วิทยากรกลุ
็ม PLC ครั้งที่ ๒
๔.๑๕ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาบันทึกคะแนนประเมินในระบบ PLC
ครั้งที่ ๓

๔.๑๖็เข
ผู็ารับการพัฒนาส
็งชิ้นงานที่คณะกรรมการวิชาการ วิทยากรกลุ
็ม PLC
ครั้งที่ ๒
๔.๑๗ คณะกรรมการประเมินผลบันทึกคะแนนการพัฒนาในระบบ TEPE Online
ครั้งที่ ๔
๔.๑๘ คณะกรรมการคัดกรองและประเมินผล ประเมินผลการพัฒนาประชุม

สรุปผล
๔.๑๙ เสนอประธานหน่วยพัฒนาลงนามในแบบประเมินผลการพัฒนาในระบบ
TEPE Online
๔.๒๐ ครูผชู้ ่วยถ้าสรุปผลว่าผ่านเกณฑ์การพัฒนารับวุฒบิ ตั รจากหน่วยพัฒนา
ต้นสังกัดถ้าไม่ผ่านให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ในรุน่ ต่อไป

๕
1. ชื่องาน
การพัฒนาก
ึอนแต
ึงตั้งให
ึมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชีย่ วชาญ
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นแนวปฏิ
เป
บัติงานพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙็บั
ผู งคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีห็าที
น ็งเสริ
่ส มสนับสนุน็ข
ให็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู
็อยู
็ใต
็บังคับบัญชาทุกคนได
็รับการพัฒนาอย
็างเป
็นระบบ็อเนื
ต ่องและได
็มาตรฐานถือ
็าการปฏิ
ว
บัติงานและการเรียนรู
็เป
็นเรื่องเดียวกัน จาเป
็นต
็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษามีห็าที
น ็องพั
่ต ฒนาตนเองอย
็างต
็อเนื่อง
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ แจ
็งประชาสัมพัน็แนวทางปฏิ
ธ
บัต็โรงเรี
ิให ยนเพื่อแจ
็งข
็าราชการครูในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ โรงเรียนส
็งคาขอเข
็ารับการพัฒนาของข
็าราชการครู็ส
ให านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๔.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู
็สมัครเข
็ารับการพัฒนา
๔.๔ เสนอผู
็บังคับบัญชาตามลาดับ
๔.๕็งหนั
ส งสือพร
็อมแบบคาขอไปยังหน
็วยงานที็ดการพั
เ่ ป
ฒนาและแจ
็งโรงเรียนให
็
แจ
็งผู
็ยื่นคาขอเข
็ารับการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อและกาหนดการพัฒนาจากเว็บไซค
็ของหน
็วยงานที่
ยืน่ ความประสงค
็ไว
็
๔.๖ ดาเนินการบันทึก็อมู
ข ล็ผ
ผู็านการพัฒนาและส
็งเกียรติบัตรผู
็ผ
็านการพัฒนาของ
หน
็วยงานที่ดาเนินการพัฒนาให
็ผู
็เข
็ารับการพัฒนา
๕. แบบฟอร
ึมทีึ
่ใช
๕.๑ แบบคาขอเข
็ารับการพัฒนา
๕.๒ สาเนาใบโอนเงิน็าลงทะเบี
ค
ยน

๖
1. ชื่องาน
จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นแนวปฏิ
เป
บัติงานการพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙็บั
ผู งคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีห็าที
น ็งเสริ
่ส มสนับสนุน็ข
ให็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู
็อยู
็ใต
็บังคับบัญชาทุกคนได
็รับการพัฒนาอย
็างเป
็นระบบ็อเนื
ต ่องและได
็มาตรฐานถือ
็าการปฏิ
ว
บัติงานและการเรียนรู
็เป
็นเรื่องเดียวกัน จาเป
็นต
็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษามีห็าที
น ็องพั
่ต ฒนาตนเองอย
็างต
็อเนื่อง
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ จัดหาข
็อมูลทั่วไปทีเ่ กีย่ วข
็องกับแผนพัฒนาครู
๔.๒ วิเคราะห
็ข
็อมูลโครงการ ในแผนปฏิบัติการของสานักนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ ที่เกี่ยวข
็องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
๔.๓ ดาเนินการจัดเก็บ็อมู
ข ลและโครงการต
็าง ๆ เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔.๔ แต
็งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๕ จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๔.๖ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. แบบฟอร
ึมทีึ
่ใช
๕.๑ แบบสารวจข
็อมูล
๕.๒ แผนงาน/โครงการ
๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน
๕.๔ แบบบันทึกการดาเนินงาน
๕.๕ แบบสรุปผล

๕.๖ แบบเสนอแนะ

๗
1. ชื่องาน
ึงเสริ
ส มการจัดึงข
ส ึาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกึางประจ
จ
า ึารั
เข บการฝ
ึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือึนคณะท
เป
างานร
ึวมกับ
หน
ึวยงานอื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นแนวปฏิ
เป
บัติงานการพัฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙็บั
ผู งคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีห็าที
น ็งเสริ
่ส มสนับสนุน็ข
ให็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู
็อยู
็ใต
็บังคับบัญชาทุกคนได
็รับการพัฒนาอย
็างเป
็นระบบ็อเนื
ต ่องและได
็มาตรฐานถือ
็าการปฏิ
ว
บัติงานและการเรียนรู
็เป
็นเรื่องเดียวกัน จาเป
็นต
็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษามีห็าที
น ็องพั
่ต ฒนาตนเองอย
็างต
็อเนื่อง
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ แจ
็งประชาสัมพัน็ให
ธ็โรงเรียนเพื่อแจ
็งข
็าราชการครูในสังกัดทีส่ นใจเข
็าร
็วม
การฝ
็กอบรม ประชุม สัมมนา หรือ็รั
ได บการแต
็งตั้ง็นคณะท
เป
างานทราบ
๔.๒ โรงเรียนส
็งแบบตอบรับการสมัครเข
็าร
็วมการฝ
็กอบรม ประชุม สัมมนา คาขอ
็ารั
เข บการพัฒนาของข
็าราชการครู็ส
ให านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๔.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู
็สมัครเข
็ารับการพัฒนา
๔.๔ เสนอผู
็บังคับบัญชาตามลาดับ

๔.๕็งหนั
ส งสือพร
็อมแบบคาขอไปยังหน
็วยงานทีร่ ับผิดชอบจัดการการฝ
็กอบรม
ประชุม สัมมนา ขออนูญาตไปราชการ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบ
อานาจให
็
๔.๖ การบันทึก็อมู
ข ล็ผ
ผู็านการฝ
็กอบรม ประชุม สัมมนา

๘
1. ชื่องาน
ลาศึกษาต
ึอึกอบรม
ฝ
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต
ึางประเทศ
๒. วัตถุประสงค
ึ
๒.๑ เพื่อ็นการพั
เป
ฒนาข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
็ได
็รับวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น
๒.๒ เพื่อเสริมสร
็างให
็ข
็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพสูงขึ้นและ
็รั
ได บการพัฒนาตนเองอย
็างต
็อเนือ่ ง
๒.๓ เพื่อ็นการพั
เป
ฒนาวิชาชีพ็มี
ให ความเจริญ็าวหน
ก ็า
๓. ขอบเขตของงาน
การลาศึกษา หมายถึ็าราชการครู
งข
และบุคลากรทางการศึกษา ็รั
ได บอนุญาต
จากผู
็บังคับบัญชาให
็ไปศึกษา อบรม ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจัยและพัฒนา ทัง้ ภายในประเทศและ
็างประเทศ
ต
มาตรา ๘๑ ็ผู
ให็บังคับบัญชามีห็าที
น ใ่ นการส
็งเสริมสนันสนุน็อยู
ผู ็ใต
็บังคับบัญชาโดย
การให
็ไปศึกษา็กอบรม
ฝ
ดูงาน หรือปฏิบัตงิ านวิจัยและพัฒนาตามระบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป
็นหรือ็นความต
เป
็องการของหน
็วยงานเพื่อประโยชน
็ต
็อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือวุฒิขาดแคลน็บั
ผู งคับบัญชาอาจส
็งหรืออนุญาตให
็
็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา็กอบรม
ฝ
หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ

อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที็รั
่ได บมอบหมาย โดยให
็ถือ็นการปฏิ
เป
บัติห็าที
น ร่ าชการมีสิทธิ็เลื
์ได ่อน
ขั้นเงินเดือนในระหว
็างลาไปศึกษา็กอบรม
ฝ
หรือวิจยั แล
็วแต
็กรณี ทั้งนี้ ภายใต
็บังคับมาตรา ๗๓
วรรคสาม ประกอบด
็วย
๑. การลาศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคปกติ แบ
็งเป
็น ๒ ประเภท
การศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
การศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๒. การศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
การศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา ็เวลาราชการเป
ใช
็นบางส
็วน
การศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม
็ใช
็เวลาราชการ
๓. การศึกษาต
็อภาคภายในประเทศฤดู็อน
ร
๔. การฝ
็กอบรมภายในประเทศ
๕. การคานวณเงิน และเรียกชดใช
็ทุนกรณีผิดสัญญา
๖. ลาศึกษาต
็อ็กอบรม
ฝ
ณ็างประเทศ
ต
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๑. การลาศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคปกติ
การลาศึกษาต
็อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต
็อโดยใช
็เวลา
ราชการเต็มเวลา แบ
็งเป
็น ๒ ประเภท
ประเภท ก ็แก
ได ็ ประเภททีห่ ็วยงานต
น ็นสังกัดคัดเลือกให
็ไปศึกษาต
็อ
ประเภท ข ็แก
ได ็ ประเภทที็องไปสมั
่ต
ครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถานบัน
การศึกษาด
็วยตนเอง

๙
๑.๑ ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
๑.๑.๑ สพฐ. แจ
็งพิจารณาโวตาประเภท ก มาให
็ สพท.
๑.๑.๒ ็าหน
เจ ็าที่ สพท.ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตา
ประเภท ก เพิ่ม และดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ
็ แนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด
๑.๑.๓ แจ
็งรายชื่อ็ได
ผู็รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร
็อมทัง้
แจ
็งผู
็ได
็รับการคัดเลือกไปดาเนินการตามขั้นตอนของสถานศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ
๑.๑.๔ จัดทาคาสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต
็อผู
็มีอานาจอนุญาตไปศึกษาต
็อ
และจัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกันลาศึกษาต
็อ
๑.๑.๕ จัดทาหนังสือ็งตั
ส ว็าราชการที
ข
็รั
่ได บอนุญาตให
็ลาศึกษาต
็อไปยัง
สถาบันการศึกษา
๑.๑.๖ แจ
็งหน
็วยงานและเจ
็าหน
็าที่ทเี่ กี่ยวข
็อง
๑.๑.๗ รายงานจานวนข
็าราชการที็รั
่ได บอนุญาตให
็ลาศึกษา ขยายเวลา กลับ็า
เข
ปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต
็อ โดยรายงาน สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา

๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๑.๒.๑ การขออนุญาตลาศึกษาต
็อ
๑) รับคาขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต
็อภาคในประเทศ
ภาคปกติ ประเภท ข
๒) ตรวจสอบเอกสาร
๓) อนุญาตให
็ไปสมัครสอบ
๔) อนุญาตให
็ไปศึกษาต
็อ ภาคในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
(เมื่อ็ขออนุ
ผู
ญาตสอบคัดเลือกได
็แล
็ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด ๒็ป
- ระดับปริญญาเอก กาหนด ๔็ป
เอกสารหลักฐาน – ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา
และสาเนา ก.พ.๗
๕) จัดทาสัญญาลาศึกษาต
็อและสัญญาค้าประกัน
๖) จัดทาคาสั่ง็ลาศึ
ให กษาต
็อเสนอผู
็มีอานาจอนุญาต ตามลาดับชั้น
๗) จัดทาหนังสือ็งตั
ส ว็าราชการที
ข
่ลาศึกษาต
็อไปยังสถาบันการศึกษา
๘) รายงานจานวนข
็าราชการที็รั
่ได บอนุญาตให
็ลาศึกษาต
็อให
็ สพฐ.
ทราบ
๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาต
็อ
๑) รับคาขอของผู
็ลาศึกษาต
็อส
็งหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาต
็อก
็อน
สิ้นสุดสัญญาไม
็น
็อยกว
็า ๑๕ วัน
๒) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต
็อ
- ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ็ไม
ได็เกินครั้งละ
๑ ภาคการศึกษาไม
็เกิน ๒ ครั้ง หรือ็เกิ
ไม น ๑็การศึ
ป กษา
๓) จัดทาสัญญาลาศึกษาต
็อและสัญญาค้าประกัน
๔) จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต
็อเสนอผู
็มีอานาจอนุญาต
๕) แจ
็งผู
็ขออนุญาตและหน
็วยงานที่เกี่ยวข
็อง
๖) รายงานจานวนข
็าราชการที็รั
่ได บอนุญาตให
็ขยายลาศึกษาต
็อ
็
ให สพฐ.ทราบ

๑๐
๑.๒.๓ การกลับ็าปฏิ
เข บัตริ าชการ
๑) รับค็องผู
าร ็ที่ไปศึกษาต
็อประสงค
็ขอกลับ็าปฏิ
เข บัติราชการ
๒) ตรวจสอบเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา/แบบคาขอกลับฯ)
๓) เสนอคาสั่งกลับ็าปฏิ
เข บัตริ าชการต
็อผู
็มีอานาจอนุญาต
๔) แจ
็งผู
็ขออนุญาตและผู
็เกี่ยวข
็อง
๕) รายงาน สพฐ.
๑.๒.๔ การทาสัญญา

๑) จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกันตามแบบที่ สพฐ.กาหนด
- การทาสัญญา
จัดทาสัญญา จานวน ๓ ฉบับ เก็บ็ที
ไว ่ สถานศึกษา สพท.
หน
็วยงานละ ๑ ฉบับ และผู
็ให
็สัญญา ๑ ฉบับ (สัญญาติดอากรแสตมป
ึ ๑ บาทึวนสั
ส ญญาค้า
ประกัน ติดอากรแสตมป
ึ ๑๐ บาท ฉบับจริง ทั้ง ๓ ฉบับ)
- เอกสารของผู
็จัดทาสัญญาลาศึกษาต
็อ และผู
็ค้าประกัน
ก. บัตรประจาตัว็าราชการหรื
ข
อบัตรประชาชนพร
็อมสาเนา
๓ ฉบับ
ข. ทะเบียนบ
็าน พร
็อมสาเนา ๓ ฉบับ
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย
็า พร
็อมสาเนา ๓ ฉบับ
ง. หนังสือยินยอมให
็ทาสัญญา หรือค้าประกันของคู
็สมรส
(กรณี็ให
ผ็สั
ู ญญาและผู
็ค้าประกันมี็สมรส)
คู
จานวน ๓ ฉบับ
จ. รูป็าย
ถ ๑ นิว้ จานวน ๓ รูป (ของผู
็ให
็สัญญา)
-็ท
ผู าสัญญาและผู
็ค้าประกัน็องน
ต าบุคคลต
็อไปนี้มาในวัน
็วยท
ด าสัญญา
ก.็สมรส
คู
ของผู
็ทาสัญญา
ข.็ค้
ผู าประกัน ๑ คน
ค.็สมรส
คู
ของผู
็ค้าประกัน ็ามี
(ถ )
๒. การลาศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
๒.๑ การลาศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช
ึเวลาราชการ
บางส
ึวน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๑.๑ รับคาขอของผู
็ประสงค
็จะศึกษาต
็อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต
็อผู
็มี
อานาจอนุญาต
๒.๑.๒ เมื่อสอบคัดเลือกได
็ ็น
ให าหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษาเสนอต
็อผู
็มีอานาจอนุญาต
๒.๑.๓ ็าหน
เจ ็าที่ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ
็ ดังนี้
๑) มีอายุ็เกิ
ไม น ๕๕็บริ
ป บูร็
ณ นับถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของป
็ที็า
่เข
ศึกษา กรณีอายุเกิน็อยู
ให ็ในดุลยพินจิ ของผู
็มีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
๒)็องมี
ต เวลารับราชการติด็อกั
ต น็น
ไม็อยกว
็า ๑๒ เดือนเต็ม
๒.๑.๔ จัดทาสัญญาลาศึกษาต
็อและสัญญาค้าประกัน คนละ ๓ ฉบับ
เก็บ็ที
ไว ่ สถานศึกษา สพท. หน
็วยงานละ ๑ ฉบับ และผู
็ให
็สัญญา ๑ ฉบับ

๑๑
๒.๑.๕ จัดทาคาสั่ง็ไปศึ
ให กษาต
็อ

๒.๑.๖ จัดทาหนังสือ็งตั
ส วไปศึกษา
๒.๑.๗ เมื่อ็ไปศึ
ผู กษาสาเร็จการศึกษา ็จั
ให ดทาคาสั่ง็กลั
ให บ็าปฏิ
เข บัตริ าชการ
๒.๑.๘ รายวาน สพฐ.
๒.๒ การลาศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม
ึใช
ึเวลาราชการไปศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาต
็อ
๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษา
๒.๒.๓ เสนอรายงานผู
็บังคับบัญชาทราบ
๒.๒.๔ แจ
็งผู
็ไปศึกษาต
็อทราบ
๓. การศึกษาต
ึอภายในประเทศ ภาคภาคฤดูึอน
ร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการลาศึกษาต
ึอภาคฤดูึอน
ร
๓.๑ การศึกษาต
ึอ
๓.๑.๑ รับคาขอของผู
็ประสงค
็จะศึกษาต
็อ
๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๓.๑.๓ จัดทาสัญญาลาศึกษาต
็อและสัญญาค้าประกัน
(ดำเนินกำรเช
่นเดียวกับกำรศึกษำต
่อภำคปกติ)
๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกษาต
็อภาคฤดู็อน
ร ็อผู
ต ็บังคับบัญชาตามลาดับ
ขั้นตอน
๓.๑.๕ จัดทาคาสั่ง็ข
ให็าราชการลาศึกษาต
็อภาคฤดู็อน
ร
๓.๑.๖ แจ
็งผู
็ไปศึกษาต
็อ แจ
็งหน
็วยงานที่เกี่ยวข
็องและสถาบันการศึกษา
๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.
๓.๒ การกลับึาปฏิ
เข บัติรบั ราชการตามเดิม
๓.๒.๑็ลาศึ
ผู กษาต
็อส
็งแบบค็องขอกลั
าร
บ็าปฏิ
เข บัตริ าชการ
๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๑) แบบค็องขอกลั
าร
บ็าปฏิ
เข บัติราชการตามเดิม( แบบที่ ๕)
๒) หนังสือสถาบันการศึกษาส
็งตัว โดยระบุวันที็งตั
ส่ วกลับ
๓) เอกสารแสดงว
็าสาเร็จการศึกษา
๓.๒.๓ จัดทาคาสั่ง็ข
ให็าราชการซึ่งไปศึกษาต
็อกลับ็าปฏิ
เข บัตริ าชการตามเดิม
๓.๒.๔ รายงานจานวนผู
็ลาศึกษาต
็อไป สพฐ.

๑๒
๔. การฝ
ึกอบรมภายในประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
๔.๑ ขออนุญาตไปฝ
็กอบรมภายในประเทศ(ตามหลักเกณฑ
็)
๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลานานเกินกว
็า ๖ เดือน หรือทางราชการจะต
็อง
็ายเงิ
จ น เพื่อ็นค
เป ็าใช
็จ
็ายในการอบรมเกินกว
็า ๕,๐๐๐ บาท็องจั
ต ดทาสัญญา
๔.๓ จัดทาสญญา กรณี็ลาไปฝ
ผู ็กอบรมย
็ายต
็างเขตพื้นที็เก็
่ให บสัญญาไว
็ที่ สพท. เดิม
แต
็ต
็องแจ
็งให
็หน
็วยงานใหม
็ทราบ)
๔.๔ จัดทาคาสั่ง็ฝ
ให็กอบรมภายในประเทศและกลับ็าปฏิ
เข บัติราชการ
๔.๕ รายงาน สพฐ.
๕. การคานวณเงิน และเรียกใข
ึทุนกรณีผิดสัญญา
ขั้นตอนการดาเนินการ
กรณี็ลาศึ
ผู กษา็กอบรม
ฝ
หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการขอใช
็ทุน็ด
ให าเนินการ
ดังนี้
๕.๑ คานวณการชดใช
็ทุนตามหลักเกณฑ
็และวิธีการทีก่ ระทรวงการคลังกาหนดและ
ตามประกาศ สพฐ.
๕.๒ แจ
็งเรียกชาระเงินจากผู
็ผิดสัญญาและผู
็ค้าประกัน โดยวิธ็งทางไปรษณี
ีส
็ตอบ
ย
รับ
๕.๓ หากผู
็ทาผิดสัญญาและผู
็ค้าประกัน ยินยอม ชดใช
็ ็รั
ให บชดใช
็แล
็วรายงาน สพฐ.
๕.๔ หากขอผ
็อนชาระให
็ผู
็มีอานาจ ็รั
(ผู บมอบอานาจ) พิจารณาโดยคานึงถึง
หลักเกณฑ
็ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๕.๕ หากผู
็ผิดสัญญา หรือ็ค้
ผู าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ็รวบรวมเอกสาร
ให
หลักฐานทั้งหมดรายงาน สพฐ. โดยด
็วน อย
็าให
็ขาดอายุความ
๖. การลาศึกษาต
ึอต
ึางประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตไปศึกษาต
ึอ ณึางประเทศ
ต
๖.๑ รับคาขอของข
็าราชการทีป่ ระสงค
็ขออนุญาตไปศึกษาต
็อ พร
็อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๖.๒ ตรวจสอบเอกสารให
็ครบถ
็วน
๖.๓ เสนอผู
็บังคับบัญชา เพื่อเสนอเรือ่ งไปยัง สพฐ.
๖.๔ สพฐ. แจ
็งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ. และจัดทาคาสั็งให
ง่ ส ็
ราชการไปศึกษาต
็อ

๖.๕ จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)
๖.๖็งสั
ส ญญาไป สพฐ.
๖.๗ แจ
็งสถานศึกษาเพื่อแจ
็งผู
็ขออนุญาตทราบ
ึอสั
ข งเกตในระดับการปฏิบัติ
การลาศึกษาต
็อ ณ็างประเทศ
ต
็องประสานเกี
ต
่ยวกับสานักงาน ก.พ.
กรณีการขอรับทุน หรือ็รั
ได บทุน็องปฏิ
ต
บัติตามเงือ่ นไขของทุนที็รั
่ได บ็วย
ด

๑๓
๗. แบบฟอร
ึมทีึ
่ใช
๗.๑ แบบสารวจ
๗.๒ สัญญาลาศึกษาต
็อ
๘. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข
ึอง
๘.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ็าด
ว็วยการไปศึกษาเพิ่มเติม็กอบรม
ฝ
ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.๒ ระเบียบ ก.ค.ศ.็าด
ว็วยการส
็งเสริม สนับสนุน็ข
ให็าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในประเทศ
๘.๓ ประกาศ สพฐ.ว
็าด
็วยหลักเกณฑ
็และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต
็อ็กอบรม
ฝ
หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗
๘.๔ คาสั่ง สพฐ. มอบอานาจ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๘.๕ คาสั่ง สพฐ. มอบอานาจ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗
๘.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี็าด
ว็วยการให
็ข
็าราชการลาศึกษา ็กอบรม
ฝ
ปฏิบัติ
งานวิจัย และดูงานต
็างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๘.๗ แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต
็างประเทศ
๘.๘ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๔๑๐ ลงวันที่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๘.๙ หลักเกณฑ
็และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทาสัญญาและการชดใช
็เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา
็กอบรมปฏิ
ฝ
บัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค
็การระหว
็างประเทศ็ป พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง็าด
ว็วยการทาสัญญาและการชดใช
็เงิน กรณีรับทุน
ลาศึกษา็กอบรมปฏิ
ฝ
บัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค
็การระหว
็างประเทศ็ป พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๑๑ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๕๗๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใช
็ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี็าด
ว็วยการให
็ข
็าราชการไปศึกษา
ปฏิบัติการวิจัยและดูงานต
็างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๔
1. ชื่องาน
งานส
ึงเสริมยกย
ึองเชิดชูเกียรติึาราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค
ึ
เพื่อ็นคู
เป ็มือการดาเนินการส
็งเสริมยกย
็องเชิดชูเกียรติ็าราชการครู
ข
และบุคลากร
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๓. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการส
็งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร
็างขวัญกาลังใจ ปกป
็องคุ
็มครองระบบ
คุณธรรมและยกย
็องเชิดชูเกียรติ็าราชการครู
ข
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๔. ขัน้ ตอนการทางาน
๔.๑ จัดทาปฏิทินการคัดเลือกต
็าง ๆ
๔.๒ แจ
็งประชาสัมพัน็ธ ประกาศ หลักเกณฑ
็การคัดเลือกข
็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู
็สมัครเข
็ารับการคัดเลือก
๔.๔ เสนอแต
็งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
๔.๕ ประชุมคณะกรรมการเพื่อ็วมการพิ
ร
จารณาคัดเลือก
๔.๖ สรุปผลการคัดเลือกเสนอประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
๔.๗็งผลการคั
ส
ดเลือกระดับเขตพื้นที็หน
่ให ็วยงานที่รบั ผิดชอบพิจารณาคัดเลือก
ในระดับที่สูงขึ้น

๔.๘ บันทึก็ได
ผู็รับเกียรติบตั ร หรือ็รางวั
โล ล
๔.๙ มอบเกียรติบัตร หรือ็รางวั
โล ล ในวันครูหรือวันประชุม็บริ
ผู หารสถานศึกษา

เอกสารอ
ึางอิง
็มื
คู อการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ
็มบริหารงานบุคคล ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หน
็าที่ ๔๘๒ - ๕๐๕

