
 

คู่มือการปฏิบัติงานคุรุสภา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คุรุสภา  
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
งานตามภารกิจของคุรสุภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
๑. งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

๑.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๒ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๑.3 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

๒. งานพัฒนา และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 
๒.๑ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
๒.๒ งานวันครู 
๒.๓ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
๒.๔ งานพัฒนาเครอืขา่ยวิชาชีพ 
๒.๕ งานสถาบันคุรุพฒันา 
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๑. งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
๑.๑ งานมาตรฐานวิชาชีพ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการงานคุรุสภาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้บริการ ให้ค าแนะน า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้รับบริการสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20256/ 

๑.๒ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ส านักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้พัฒนาระบบ

ส าหรับให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
KSP SELF-SERVICE  ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการ

ศึกษา ขอรับรางวัลต่างๆ ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ผู้รับบริการสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือ
การใช้งาน และรายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/ 

KSP SCHOOL ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ, ขอต่ออายุฯ และ
ขอรับรางวัล ผ่านสถานศึกษาแบบออนไลน์ ผู้รับบริการสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือการใช้
งาน และรายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/ 

KSP BUNDIT ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอรับรองปริญญาฯ และส่งรายชื่อผู้เข้า
ศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้รับบริการสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือการใช้งาน และ
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/ 

 

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการงานคุรุสภาในส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดได้ให้บริการแก่ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ TEPIS โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20256/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/
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  1.2.1 การให้บริการงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
e-service สนง.ศธจ. 

  
 

   

1.ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ
จากระบบ KSP-SELE 
SERVICE , KSP SCHOOL 
และ แบบฟอร์มค าขอ 
(ครู ใช้แบบ คส.01.10 ,  
ผบ. ใช้แบบ คส.01.20 
ผก. ใช้แบบ คส.01.30 และ 
ศน. ใช้แบบ คส.01.40) 

 
 
 

1 วัน 1 วัน 1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างาน
หมุนเวียนกันได้
ทุกระบบ 
 

3.ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
จะเสร็จก่อนหรือ
หลังก าหนดขึ้นอยู่
กับจ านวนปริมาณ
ผู้ยื่นค าขอ 

2.ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ข้อมูลคุณสมบัติและเอกสาร
ตามท่ีผู้ยื่นค าขอผ่านทาง
ระบบตามช่องทางที่ก าหนด 
 
 

 1 วัน 3 วัน 

3.บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พร้อมพิมพ์
แบบช าระเงินการขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาต 
 

 1 วัน 1 วัน 

 

 
ระยะเวลารวม 

3 วัน 5 วัน 

รอการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง) 

 
 

   

 
ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลด ⇒ คส.01.10 - แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู  

  ⇒ คส.01.20 - แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

  ⇒ คส.01.30 - แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  

  ⇒ คส.01.40 - แบบค าขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/ 

เริ่มต้น 

รับแบบค าขอฯ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
หรือส่งคืน

ค าขอ 

YES 

NO 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
TEPIS 

สิ้นสุด 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/
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1.2.2 การให้บริการงานขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP BUNDIT 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
KSP BUNDIT 

  
 

  

1.ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ
ผ่านทางระบบ KSP BUNDIT 
 
 
 

 
 
 

1 วัน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ทุกระบบ 
 

3.ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน จะเสร็จ
ก่อนหรือหลังก าหนด
ขึ้นอยู่กับจ านวน
ปริมาณผู้ยื่นค าขอ 

2.ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ข้อมูลคุณสมบัติและเอกสาร
ตามท่ีผู้ยื่นค าขอผ่านทาง
ระบบ KSP BUNDIT จาก
ระบบ TEPIS 
 
 

 3 วัน 
 

3. บันทึกผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ  
TEPIS 
 

 
 

 

 
ระยะเวลารวม 

4 วัน 
 

รอการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES 

บันทึกข้อมูล 

รับแบบค าขอฯ 

แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
ข้อมูล 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

NO 

สิ้นสุด 
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1.2.3 การให้บริการงานต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
e-service สนง.ศธจ. 

  
 

   

1.ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ
ผ่านทางระบบ KSP-SELE 
SERVICE , KSP SCHOOL 
และ แบบฟอร์มค าขอ 
(ครู ใช้แบบ คส.02.10 ,  
ผบ. ใช้แบบ คส.02.20 
ผก. ใช้แบบ คส.02.30 และ 
ศน. ใช้แบบ คส.02.40) 

 
 
 

1 วัน 1 วัน 1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างาน
หมุนเวียนกันได้
ทุกระบบ 
 

3.ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
จะเสร็จก่อนหรือ
หลังก าหนดขึ้นอยู่
กับจ านวนปริมาณ
ผู้ยื่นค าขอ 

2.ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ข้อมูลคุณสมบัติและเอกสาร
ตามท่ีผู้ยื่นค าขอผ่านทาง
ระบบตามช่องทางที่ก าหนด 
 
 

 1 วัน 3 วัน 

3.บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พร้อมพิมพ์
แบบช าระเงินการขอต่อ
ทะเบียนใบอนุญาต 
 

 1 วัน 1 วัน 

 

 
ระยะเวลารวม 

3 วัน 5 วัน 

รอการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง) 

 
 

   

 
ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลด ⇒ คส.02.10 - แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  ⇒ คส.02.20 - แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา  

  ⇒ คส.02.30 - แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บรหิารการศึกษา  

  ⇒ คส.02.40 - แบบค าต่ออายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/ 

เริ่มต้น 

รับแบบค าขอฯ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
หรือส่งคืน

ค าขอ 

YES 

NO 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
TEPIS 

สิ้นสุด 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/
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1.2.4 การให้บริการงานขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
e-service สนง.ศธจ. 

  
 

   

1.ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ
ผ่านทางระบบ KSP-SELE 
SERVICE และ แบบฟอร์ม 
ค าขอ (โดยใช้แบบ คส.03 และ 
คส.06) 
 

 
 
 

1 วัน 1 วัน 1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพพิรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างาน
หมุนเวียนกันได้
ทุกระบบ 
 

3.ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
จะเสร็จก่อนหรือ
หลังก าหนดขึ้นอยู่
กับจ านวนปริมาณ
ผู้ยื่นค าขอ 

2.ตรวจสอบเอกสารตามที่ผู้
ยื่นค าขอผ่านทางระบบตาม
ช่องทางที่ก าหนด 
 
 

 1 วัน 3 วัน 

3.บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  
 

 1 วัน 1 วัน 

 

 
ระยะเวลารวม 

3 วัน 5 วัน 

รอการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง) 

 
 

   

 

ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลด ⇒ คส.03 - แบบค าขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

       ⇒ คส.06 – แบบค าขอแก้ไขหรือเพิ่มเตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/ 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

รับแบบค าขอฯ 
แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
หรือส่งคืน

ค าขอ 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

NO 

YES 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
TEPIS 

สิ้นสุด 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/
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1.2.4 การให้บริการงานขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
e-service สนง.ศธจ. 

  
 

   

1.ผู้รับบริการยื่นแบบค าขอ
ผ่านทางระบบ KSP-SELE 
SERVICE และ แบบฟอร์ม 
ค าขอ (โดยใช้แบบ คส.04) 
 

 
 
 

1 วัน 1 วัน 1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างาน
หมุนเวียนกันได้
ทุกระบบ 
 

3.ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
จะเสร็จก่อนหรือ
หลังก าหนดขึ้นอยู่
กับจ านวนปริมาณ
ผู้ยื่นค าขอ 

2.ตรวจสอบเอกสารตามที่ผู้
ยื่นค าขอผ่านทางระบบตาม
ช่องทางที่ก าหนด 
 
 

 1 วัน 3 วัน 

3.บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  
 
 

 1 วัน 1 วัน 

 

 
ระยะเวลารวม 

3 วัน 5 วัน 

รอการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(ส่วนกลางตรวจสอบอีกครั้ง) 

 
 

   

 

ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลด ⇒ คส.04 – แบบค าขอใบบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/ 

 

 

 

 

 
 

เริ่มต้น 

รับแบบค าขอฯ 
แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
หรือส่งคืน

ค าขอ 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

NO 

YES 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
TEPIS 

สิ้นสุด 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/form_download/
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๑.3 งานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1.รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานจาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 
 
 

- 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ส านักงานเลขาธิการ
ก าหนด 
 
3.ระยะเวลาตามที่
ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภาก าหนด 
 

2.รวบรวมข้อมูลและแสวงหา
ข้อเท็จตามท่ีส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาก าหนด 
(แบบลับ) 

 - 

3. จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตาม
แบบที่ก าหนดไปยังส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
 

 - 

 

 
- 

 

๒. งานพัฒนา และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 
๒.๑ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการงานคุรุสภาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้บริการค าแนะน า และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยผู้รับบริการสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวการปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้ที่  https://www.ksp.or.th/ 

 

 

 

 

 

 
 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

รับค าสั่งฯ 

รวบรวมข้อมลูฯ 

จัดส่งข้อมูลฯ 

https://www.ksp.or.th/
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 2.2 งานวันครู (พิธีร าลึกพระคุณบรูพาจารย์, พิธีการประกาศเกียรติคุณครู) 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
 

  
 

  

1.รับแนวทางการด าเนินการจัดงานวัน
ครูจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 
 
 

1 วัน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 

2.จัดประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ
ภายในจั งหวั ดปรึ กษาหารื อแนว
ทางการจัดงานในส่วนภูมิภาค (อาทิ 
พิธีการต่างๆ,พิธีการประกาศเกียรติ
คุณครูฯ, การก าหนดความรับผิดชอบ
ให้แต่ละหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
งานฯ , การจั ด ให้ มี ร างวั ลครู และ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในงานวัน
ครู รวมถึงการระดมเงินทุนที่จะใช้ใน
การจัดงาน 

 

7 วัน 
 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
งานวันครู ตามมติที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการภายในจังหวัด  

7 วัน 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดงานวันครูเพ่ือเตรียมการฯ 

 
1-2 วัน 

5. ประสานหน่วยงานและ
คณะกรรมการจัดงานวันครูฝ่ายต่างๆ 

 
7 วัน 

6. ด าเนินการจัดงานวันครูในส่วนพิธี
การ,การประกาศเกียรติคุณครูฯ 

 
1 วัน 

7. สรุปผลการด าเนินงานฯ  10 วัน 

8. รายงานผลการจัดงานวันครู ผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์ และจัดส่งรายงาน
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 
 1-2 วัน 

   

 รวมระยะเวลา 37 วัน 

เริ่มต้น 

รับแนวทางการด าเนินงานฯ 

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ด าเนินงานจัดงานวันครูในส่วน

ภูมิภาค 

สิ้นสุด 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ประสานงานหน่วยงาน 

ด าเนินการจัดงาน 

สรุปผล 

รายงานผลการจดังานฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
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2.2 งานวันครู (ตอ่) (การคัดเลือกครูและบุคลาการทางการศึกษาดีเด่นในงานวันครู) 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1.รับแนวทางการด าเนินคัดเลือกฯจาก
มติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ทางการศึกษา อาทิ 
- หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกฯ 
- การก าหนดจ านวนผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ ในแต่ละประเภทจากทุก
สังกัด 
 

 
 
 

1 วัน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ 
- ธารารัตน์ 
 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 

2.ประสานหน่วยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัดทราบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการคัดเลือกฯ และการก าหนด
จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในแต่ละ
ประเภท โดยให้แต่ละสังกัดด าเนินการ
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นตามที่ก าหนด เพื่อส่งผลการคัด
ให้ศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
 

 

10 วัน 
 
 

3. รับผลการคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นในงานวันครูจาก
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด  

1 วัน 

4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ใน
งานวันครู 

 

1 วัน 

5. มอบรางวัลเกียรติบัตรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ในงานวันครู 

 
1 วัน 

   

 รวมระยะเวลา 14 วัน 
 

 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด 

ประสานงานหน่วยงาน 

รับแนวทางการด าเนินงานฯ 

รับผลการคดัเลือกฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

มอบรางวัลเกียรติบตัรฯใน
งานวันครู 



 
 

 

12 

๒.๓ งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
2.3.1 งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ประชาสัมพันธ์งานยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด ตามที่คุรุสภา
ก าหนด 

 
 
  

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- ธารารัตน์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- รพิพรรณ  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ อาทิ ครู /ต้น
สังกัด/องค์กร/สมาคม/ประชาชน
ทั่วไปเสนอชื่อ 

  
 
 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นแบบเสนอ
ขอรับรางวัล พร้อมผลงาน ณ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพฯ 

  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกรางวัลฯ 

 
 

5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
รางวัลคุรุสภา 

 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ในจังหวัด ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน 7 
วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และให้
ส่งประกาศผลการคัดเลือกพร้อมแบบ
รายงานประวัติและผลงานไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้อง
รอฟังค าคัดค้าน 

 
 

7. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในระบบ TEPIS ระบบยกย่องวิชาชีพ
รางวัลคุรุสภา  

 
 

   

 รวมระยะเวลา  

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

การเสนอช่ือฯ 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลคุรสุภา 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

ยื่นแบบเสนอขอรับ
รางวัลพร้อมผลงาน 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 รอคัดค้าน มีผู้คัดค้าน 
พิจารณาการคัดค้าน 

ส่งผลคดัเลือกฯพร้อมผลงาน 

มีผลให้พิจารณาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

ไม่มีผู้คัดค้าน 
ไม่เป็นผล 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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2.3.2 งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น 
 

รายละเอยีดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ประชาสัมพันธ์งานประกาศเกียรติ
คุณครูภาษาไทยดีเด่น ไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด ตามที่คุรุสภา
ก าหนด 

 
 
 

 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- ธารารัตน์  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- รพิพรรณ  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อด้วยตนเอง /ครู /
ต้นสังกัด/สถานศึกษา/องค์กร/
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม 

  
 
 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นแบบเสนอ
ขอรับรางวัล พร้อมผลงาน ณ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพฯ 

  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกรางวัลฯ 

 
 

5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 

 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ในจังหวัด ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน 7 
วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และให้
ส่งประกาศผลการคัดเลือกพร้อมแบบ
รายงานประวัติและผลงานไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้อง
รอฟังค าคัดค้าน 

 
 

7. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในระบบ TEPIS ระบบยกย่องวิชาชีพ
รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  

 
 

   

 รวมระยะเวลา  
 
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

การเสนอช่ือฯ 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลครภูาษาไทย 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

ยื่นแบบเสนอขอรับ
รางวัลพร้อมผลงาน 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 รอคัดค้าน มีผู้คัดค้าน 
พิจารณาการคัดค้าน 

ส่งผลคดัเลือกฯพร้อมผลงาน 

มีผลให้พิจารณาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

ไม่มีผู้คัดค้าน 
ไม่เป็นผล 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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2.3.3 งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

 ประชาสัมพันธ์งานประกาศเกียรติ
คุณครภูาษาฝรั่งเศสดีเด่น ไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  
 

 
 
 1 วัน 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ธารารัตน์  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

   

 รวมระยะเวลา 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลครูภาษาฝรั่งเศส

ดีเด่น 
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2.3.4 งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ประชาสัมพันธ์งานยกย่องเชิดชู
เกียรติครูผู้สอนดีเด่น ไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด ตามที่คุรุสภา
ก าหนด 

 
 
 

 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ธารารัตน์ 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อด้วยตนเอง /ครู /
ต้นสังกัด/องค์กร/สมาคม/ประชาชน
ทั่วไป 

  
 
 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นแบบเสนอ
ขอรับรางวัล พร้อมผลงาน ณ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพฯ 

  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกรางวัลฯ 

 
 

5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ 

 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ในจังหวัด ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน 7 
วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และให้
ส่งประกาศผลการคัดเลือกพร้อมแบบ
รายงานประวัติและผลงานไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้อง
รอฟังค าคัดค้าน 

 
 

7. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในระบบ TEPIS ระบบยกย่องวิชาชีพ
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  

 
 

   

 รวมระยะเวลา  
 

 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

การเสนอช่ือฯ 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลครผูู้สอนดเีด่น 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

ยื่นแบบเสนอขอรับ
รางวัลพร้อมผลงาน 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 รอคัดค้าน มีผู้คัดค้าน 
พิจารณาการคัดค้าน 

ส่งผลคดัเลือกฯพร้อมผลงาน 

มีผลให้พิจารณาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

ไม่มีผู้คัดค้าน 
ไม่เป็นผล 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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2.3.5 งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ประชาสัมพันธ์งานประกาศเกียรติ
คุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 
 
  

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ธารารัตน์ 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อด้วยตนเอง /ครู /
ต้นสังกัด/องค์กร/สมาคม/ประชาชน
ทั่วไป 

  
 
 

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อยื่นแบบเสนอ
ขอรับรางวัล พร้อมผลงาน ณ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพฯ 

  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกรางวัลฯ 

 
 

5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
รางวัลคุรุสดุดีฯ 

 
 

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ในจังหวัด ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน 7 
วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และให้
ส่งประกาศผลการคัดเลือกพร้อมแบบ
รายงานประวัติและผลงานไปยัง
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้อง
รอฟังค าคัดค้าน 

 
 

7. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในระบบ TEPIS ระบบยกย่องวิชาชีพ
รางวัลคุรุสดุดี  

 
 

   

 รวมระยะเวลา  
 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

การเสนอช่ือฯ 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลครผูู้สอนดเีด่น 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

ยื่นแบบเสนอขอรับ
รางวัลพร้อมผลงาน 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 รอคัดค้าน มีผู้คัดค้าน 
พิจารณาการคัดค้าน 

ส่งผลคดัเลือกฯพร้อมผลงาน 

มีผลให้พิจารณาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

ไม่มีผู้คัดค้าน 
ไม่เป็นผล 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 
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2.3.6 งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ประชาสัมพันธ์งานประกาศเกียรติ
คุณครูอาวุโส ไปยังหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด ตามที่คุรุสภา
ก าหนด 

 
 
 

 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
- ธารารัตน์ 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. รับแบบค าขอ และเอกสารจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในจังหวัด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
รายชื่อ 

 

 

3. รับแบบค าขอของผู้ยื่นความ
ประสงค์ท่ีไม่ได้สังกัดสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและแบบค าขอฯ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ประกาศฯ
ก าหนด 

 

 

4.บันทึกข้อมูลยื่นความประสงค์ที่
ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาในระบบ TEPIS 
 

 
 

5. ตรวจสอบค าขอ ที่ยื่นจากระบบ 
KSP SERVICE โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเอกสารของผู้ประสงค์
ขอรับเครื่องหมายฯ รวมถึงเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากสังกัด สพป. และสพม. 
และเอกชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นไปตามประกาศฯ 
ในระบบของเจ้าหน้าที่ (TEPIS ระบบ
ยกย่อง งานครูอาวุโส) 

 

 
 
 

6. จัดส่งเอกสาร แบบค าขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน พร้อมเอกสาร
ประกอบผลการพิจารณา บัญชีรายชื่อ
ผู้ยื่นแบบค าขอ และแบบตรวจสอบ
คุณสมบัติไปยังส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

 

 

เร่ิมต้น 

ประชาสมัพันธ์ 
งานครูอาวุโส 

บันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS 

รับแบบค าขอ และเอกสาร
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

ในจังหวัด 

รับแบบค าขอของผู้ยื่นความ
ประสงค์ท่ีไม่ได้สังกัด

สถานศึกษา 

 

ตรวจค าขอฯ 
ในระบบ  
TEPIS 

YES 

แจ้งผู้ยื่น
ค าขอ

ปรับแก้
ข้อมูล 

NO 

จัดส่งเอกสารไปส านักงาน
เลขาธิการครุุสภา 
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2.3.6 งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส (ต่อ) 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

 
 

 

 

7. เสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือทราบ 
 

  

   

 รวมระยะเวลา  
 
2.3.7 งานจัดท าหนังสือประวัติครู 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

ประชาสัมพันธ์งานจัดท าหนังสือ
ประวัติครูไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงาน
จงัหวัด ในทุกช่องทาง อาทิ Group 
Line , facebook Page , website 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 1 วัน 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก) 
- ธารารัตน์  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

   

 รวมระยะเวลา 1 วัน 

 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

เสนอผลการด าเนินงาน
ต่อกศจ.ตรัง 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

ประชาสมัพันธ์ 
จัดท าหนังสือประวัติครูดีเด่น 
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2.3.7 งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
การประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการและพิจารณาบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด 

 
 
  

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
- ธารารัตน์ 
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในประกาศ
ของมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯใน
ระดับจังหวัด 
 

 
 

3.ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีฯไปยังหน่วยงานทุกสังกัด
ภายในจังหวัดให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

 

4. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ อาทิ เพ่ือนครู /
สถานศึกษา/องค์กร/สมาคม/ศิษย์
เก่าย์ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ก าหนด 

 

 

5. ผู้เสนอชื่อส่งแบบเสนอชื่อ ณ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่
ก าหนดไว้ในตามประกาศมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

 

 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
 

 

 

7. ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

  
 
 

8. ออกประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 
มหาจักรี 

  

เร่ิมต้น 

ประชุมคณะอนกุรรมการฯ 

ประชาสมัพันธ์ 
งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คัดเลือกฯ 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

ออกประเมินผู้ที่ถูกเสนอช่ือ 

การเสนอช่ือฯ 

ยื่นแบบเสนอขอช่ือ 
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2.3.7 งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ต่อ) 
 

 
 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

 
 
 

 
 

 

9. คณะอนุกรรมการสรุปผลการออก
ประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อฯ เพื่อน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ใน
ระดับจังหวัดต่อไป 

 
 

10. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 
มหาจักรี 

  
11. ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักร ีโดยรอค าทักท้วง ภายใน 10 
วันท าการ นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
หากมีผู้ทักท้วงให้คณะกรรมการระดับ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อ
ทักท้วงและการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

12. บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในระบบบนเว็บไซต์ 
www.PMCA.or.th 

 
 

13  จัดส่งบัญชีรายชื่อ ประกาศฯ
พร้อมเอกสารที่ก าหนดตามประกาศฯ 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
โดยให้เรียงล าดับผลการคัดเลือก 

 

 

   

 รวมระยะเวลา  

สิ้นสุด 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 รอทักท้วง 
มีผู้ทักท้วง 

พิจารณาการคัดค้าน 

ไม่มีผู้ทักท้วง 

ไม่เป็นผล 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

สรุปผลการ
ออกประเมิน 

ประชุมคณะกรรมการฯ 

จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการ
คัดเลือกส่วนกลาง 



 
 

 

21 

๒.๔ งานพัฒนาเครอืขา่ยวิชาชีพ 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครือข่าย
วิชาชีพ ในทุกช่องทาง อาทิ Group 
Line , facebook Page , website 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 

1 วัน 

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
- ธารารัตน์  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

   

 รวมระยะเวลา 1 วัน 

 

๒.๕ งานสถาบันคุรุพฒันา 
 

รายละเอียดงาน ผังกระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

  

1. เก็บข้อมูลการด าเนินการจัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาครูของหน่วยพัฒนาที่
ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
ในพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่
สถาบันคุรุสภาก าหนด 

 
 
  

1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- รพิพรรณ  
- ธารารัตน์  
2. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานหมุนเวียนกัน
ได้ ในกรณีท่ีบุคคลใด
ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ระยะเวลา
ปฏิบัติงานตามท่ี
สถาบันคุรุพัฒนา
ก าหนด 

2. รายงานผลการเก็บข้อมูล ตามข้อ 
ผ่านระบบออนไลน์มายังสถาบัน 
คุรุพัฒนา  

 

   

 รวมระยะเวลา  

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

ประชาสมัพันธ์ 
งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 

เก็บข้อมูลการด าเนินการจัด
อบรมหลักสูตรพัฒนาคร ู

ของหน่วยพัฒนา 

รายงานผลการเก็บข้อมูล 


