
  

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อ  นางกุลจิรา  ไตรภมูิ 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ระดับ  ช านาญการพิเศษ 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
3. งานพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
1.ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาต้นแบบ    
สพฐ. มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี 
คุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
สามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นผู้น าทางวิชาการ  

มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. รับหนังสือมอบหมายให้เป็นหน่วยงานต้นแบบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

2. ส ารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. จัดท าแผนพัฒนา/ขออนุมัติแผนพัฒนาฯ/งบประมาณและทรัพยากร
ก่อนแต่งตั้งเตรียมการพัฒนา 

4. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝึกประสบการณ์รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมคณะท างาน  
5. ก าหนดปฏิทินการฝึกประสบการณ์ /ศึกษาดูงาน/จัดท าคู่มือ และ
เอกสารประกอบการพัฒนา 

6. คัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา 
แนะน า ก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง 

7. มอบหมายผู้รับผิดชอบประสานยานพาหนะการรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก – 
สถานที่ศึกษาดุงาน/ฝึกประการณ์ 
8. มอบหมายผู้จัดเตรียมสถานที่ /เอกสารให้ความรู้การฝึกประสบการณ์  
9.ด าเนินการพัฒนาฯ /กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์  
10.จัดประชุมบรรยายสรุปสภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก าหนดฝึกประสบการณ์ ตามกลุ่มภารกิจ โดยให้ศึกษาแบบเจาะลึกใน
กระบวนการท างาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการศึกษา
รายกรณี พร้อมเอกสารฝึกประสบการณ์ 
11. สรุปประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานของผู้ฝึกประสบการณ์ตามแบบติดตาม รายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ   
โดยฝึกประสบการณ์/เรียนรู้ 
ในสภาพจริงไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
 
 
 
 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 
ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 
 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันแรกที่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
ภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของ
การฝึกประสบการณ์ 

 



 

Flow Chart  แสดงขั้นตอนการด าเนินการ 
 

                                        ส ารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

 
 

                                     จัดท าแผนพัฒนา / ขออนุมัติแผนพัฒนาฯ 

 

 

                                                เตรียมการพัฒนา 

 
 
 

                                                   ด าเนินการพัฒนา 

 
 
 

                                     สรุปประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 

 
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24  
ตุลาคม 2560 

3. มาตรฐานหลักสูตรวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24  
ตุลาคม 2560 



มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
 สพฐ. มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมสามารถแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นผู้น าทางวิชาการ  

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.คณะท างานฝึกประสบการณ์รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประชุมคณะท างาน  
2.ก าหนดปฏิทินการฝึกประสบการณ์ /ศึกษาดูงาน/จัดท าคู่มือ และเอกสาร
ประกอบการพัฒนา 

3. คัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา 
แนะน า ก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง 

4. มอบหมายผู้รับผิดชอบประสานยานพาหนะการรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก – 
สถานที่ศึกษาดุงาน/ฝึกประการณ์ 
5. มอบหมายผู้จัดเตรียมสถานที่ /เอกสารให้ความรู้การฝึกประสบการณ์  
6.ด าเนินการพัฒนาฯ /กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์  

ส่วนที่ 1 ระยะท่ี 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของ 
           รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ 
- การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การศึกษาดูงานตามขอบข่ายของเนื้อหา 
- การสังเคราะห์ความรู้จากกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการ

ฝึกประสบการณ์ 
- การน าเสนอ การสะท้อนผล การวิพากษ์และการถกแถลง 

 
 
 
 
 
 
 

รวมหลักสูตรทั้ง 3  ส่วน 
ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 15 วัน  
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
ส่วนที่ 2 ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  
           ณ  สถานศึกษาต้นแบบ    
- การศึกษาสภาพจริง การบริหารจัดการในสถานศึกษาที่มี

นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เลิศในการบริหาร 
- ศึกษาดูงานองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มี

นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลจากการเรียนรู้สภาพจริง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ 
ส่วนที่ 3 ระยะท่ี 3 การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์ 
           พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
-  น าองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
จัดท าแผนกลยุทธ์รายบุคคล 

- น าเสนอแผนกลยุทธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าการวิพากษ์
ต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
7. สรุปประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานของผู้ฝึกประสบการณ์ตามแบบติดตาม รายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันแรกที่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ 
 
 
ภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายของ
การฝึกประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การประเมินสัมฤทธิผลตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 

 1. ส ารวจข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

2. เตรียมการพัฒนา 

- จัดท าแผนพัฒนา  
- จัดท าเครื่องมือ/เอกสารในการพัฒนา 

3. การด าเนินการ 

- แจ้งองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทราบ 

- จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระหว่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา กับ ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงประสานการด าเนินงานกับ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน า 
ปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ปี 

- เสนอแนะรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ต่อศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- จัดประชุมและก าหนดแนวทางในการประชุมผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
ตามความเหมาะสม 

- เสนอรายงานการนิเทศให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่
ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษทราบ 

- เสนอขอก าหนดอัตราก าลังทดแทนหรือการเปลี่ยนต าแหน่ง
กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่ผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 

- แจ้งผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 

 

เมื่อได้รับค าสั่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้
ผ่านการคัดเลือก 
 
 
ภายในวัน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 3 เดือน 
 
 
 
 
 
หลังปฏิบัติงานครบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน 
 
 
 
 
เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ.ศรีสะเกษ 

 



 

 

 

4. Flow Chart  แสดงขั้นตอนการด าเนินการ 
 

                                                              ส ารวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน 

 
 

                                        จัดท าแผนพัฒนา / ขออนุมัติแผนฯ 

 

 

                                                เตรียมการประเมิน 

 
 
 

                                                 ด าเนินการประเมิน 

 
 
 

                                   สรุปประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 

 
 

5. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561      

6.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563      

 
 

  

 

 


