
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ชื่อ   นางพัชริน  ศุภกิจโกศล 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   ระดับช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที ่

            ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัด     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา  เขต 1  

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

  1. ก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     2. กลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  3. ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา 

5. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การบริหารงานบุคคล 

    เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

       

       

       

       



             2 

 

  6. ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

     7. ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

  8. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 

 9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

11. การขออนุญาตไปต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่
 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 
 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 

จดัท าแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ 
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับภาระ                
งานที่รับผิดชอบได้แก่งานด้านต่างๆ ดังนี้                   
- การคัดเลือกดีเด่นต่าง ๆ                                
-การขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ                  
สถานศึกษา                                              
-การขอรับทุนต่าง ๆ                                        
-งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
-จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
-ส่งเสริมการจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า      
ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา 
ให้บุคลากรในกลุ่มก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคล 
ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
ตามตัวชี้วัด 

1.มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน  
ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 และมีการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนฯ 
3. มีการด าเนินการตามข้อ 1-2 และมีการมอบหมาย
งานให้กับบุคลากรในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับ 
ความรู้ ความสามารถและภาระงานที่รับผิดชอบ 
4. มีการด าเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวชี้วัด 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มทุกคน 
5.มีการด าเนินการตามข้อ 1-4 และมีการ  
ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
ตามตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ งานด้านการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในงาน
ด้านต่างๆ ดังนี้       
-การคัดเลือกดีเด่นต่าง ๆ      
-การขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
-การขอรับทุนต่าง ๆ 
-งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
-ส่งเสริมการจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า     
ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา 
* การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานมีวิธี
ปฏิบัติ โดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง   
พูดคยุในกลุ่มงานเดียวกันและมีการประชุมในกลุ่ม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.บุคลากรในกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ให้ค าปรึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ 
3. ให้ค าแนะน าทุกครั้งที่มีเรื่องเข้าใหม่ หรือ  
    เป็นเรื่องยุ่งยาก/ซับซ้อน  
4. ประชุมบุคลากรในกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  

        

        

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การกลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในงาน
ด้านต่างๆ ดังนี้       
-การคัดเลือกดีเด่นต่าง ๆ      
-การขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
-การขอรับทุนต่าง ๆ 
-งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
-ส่งเสริมการจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า     
ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา 
* การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานมีวิธี
ปฏิบัติ โดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง   
พูดคยุในกลุ่มงานเดียวกันและมีการประชุมในกลุ่ม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.บุคลากรในกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ให้ค าปรึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ 
3. ให้ค าแนะน าทุกครั้งที่มีเรื่องเข้าใหม่ หรือ  
    เป็นเรื่องยุ่งยาก/ซับซ้อน  
4. ประชุมบุคลากรในกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
 

7 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ  
บุคลากรในงานด้านต่างๆ ดังนี้  
การคัดเลือกดีเด่นต่าง ๆ                                 
การขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
การขอรับทุนต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ส่งเสริมการจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรไปเข้า
รับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา 
 

 
 
-ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
-ภายใน 1 วันหลังจากได้รับหนังสือขออนุญาต 
 
-ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
 
-ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด  
-มีข้อมูลเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของ สพป.พะเยา เขต 1               
-ภายใน 2 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจาก สพฐ.  
 
-ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดทางการศกึษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า     

  

 

        

 

        

 

 

 

                 

        

       

 



 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การประสานงานกับกลุ่มต่างๆใน  สพป./หน่วยงานอื่นเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ประสานงานกับกลุ่มต่างๆใน สพป./หน่วยงานอื่น 
เพ่ือให้การเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
-กลุ่มต่างๆใน สพป.พะเยา เขต 1       
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน   
-สถานศึกษา 
- หน่วยงานอื่นๆ\ 

* การประสานงานเพ่ือให้การบริหารงานบุคคล  
เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยการ  
ประสานงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
                    

1. ประสานงานทุกครั้งที่การปฏิบัติงานมีส่วน
เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น 
2. สร้างความเข้าใจในการท างานก่อนการปฏิบัติงาน 
ทุกครั้งที่มีการท างานร่วมกัน  
 

              
                                    
                                                  
                               
        
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  1 . งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 

 
3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 

ส ารวจความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด               
จัดท าโครงการตามความต้องการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะด าเนินการฝึกอบรม
และพัฒนา 
เสนอโครงการต่อกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 
โครงการที่เสนอขอได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการได้ตามที่เสนอขอ                     
ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามไตรมาสที่เสนอ
ขอในโครงการ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝึกอบรม 
พัฒนา 
แต่งตัง้คณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ        
ฝึกอบรมพัฒนา  
ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วม
วางแผนการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา ก าหนด
หลักสูตรและคู่มือตามความต้องการที่จะพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนา             
การติดตามและประเมินผลตามโครงการ                       

มีแบบส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา  
 
มีโครงการ 
 
 
เสนอโครงการ ภายในก าหนด  
 
 
ภายในก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการประช
จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ภายในไตรมาสที่เสนอขอในโครงการ  
 
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
 
ภายใน ๕ วัน หลังจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด  
 
ด าเนินการทันทีหลังการฝึกอบรม 

 
    
       
        
  

 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  2 . จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

จัดหาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาครู          
และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา เขต 1             

มีข้อมูลเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ   
ประจ าปี ของ สพป.พะเยา เขต ๑ 

๒ วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการของ    
สพป.พะเยา เขต 1 ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการครูศึกษา                                      

เมื่อแผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติแล้ว ด าเนินการ
คัดเลือกโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี        
ทีเ่กี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ อย่างต่อเนื่อง 

๓      
 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและโครงการฯ เพ่ือน ามา
จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                        

ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาครูฯ เมื่อได้
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน 

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครู         
และบุคลากรทางการศึกษา                                   

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาครูฯ แล้วเสร็จ 

๕   
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

๖ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา  เขต ๑              
ทุกโครงการ                                              

แจ้งทุกกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการฯ ตามแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการฯ ภายในก าหนด 

 
       
      
       
       
       
     
       
    
       
      
       
 
 

 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  3. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ          
           (พฒันากับสถาบันอุดมศกึษาคู่พัฒนา) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 แจ้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้โรงเรียน เพื่อแจ้ง
ข้าราชการครูในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

ภายใน 2  วัน นับจาก สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติให้  
สพป.ทราบ 

2 โรงเรียนส่งแบบค าขอเข้ารับการพัฒนาของ
ข้าราชการครูให้ สพป.พะเยา  เขต 1 

ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หรือตามกิจกรรมที่
ก าหนด 

3 สพป.พะเยา  เขต 1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้า
รับการพัฒนาตามแบบค าขอรับการพัฒนา 

ภายใน 1 วัน นับจากโรงเรียนส่งแบบค าขอเข้ารับ
การพัฒนา 

4 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ภายใน  1  วัน นับจากโรงเรยีนส่งแบบค าขอรับการ
พัฒนา 

5 ส่งหนังสือพร้อมแบบค าขอไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นหน่วยพัฒนา และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ
เพ่ือแจ้งข้าราชการครูตรวจสอบรายชื่อและ
ก าหนดการพัฒนาจากเวปไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่แจ้งความประสงค์ไว้ 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

6 ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนา และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ โรงเรียนและงานอัตราก าลัง 

ภายใน 1 วัน นับถือจากสถาบันอุดมศึกษา แจ้งผล
การพัฒนาให้ สพป.ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


