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กลุ่มบริ ห ารงานบุ ค คลหวังเป็ น อย่ างยิ่ง ว่า คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริ ห ารงานบุค คลเล่ม นี้ จะเป็ น ข้อมู ล
สารสนเทศสาคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ให้มีคุณภาพดี ยิ่งขึ้นต่อไป
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
แนวคิดหลักในกำรบริหำรงำนบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ พัฒนา มีความรู้ความสามารถ
มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่มีความ รับผิดชอบให้
เกิดผล สาเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาปฏิบัติงานเต็มตามศั กยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ วินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็น สาคัญ
ขอบข่ำยภำรกิจ
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. งานออกจากราชการ
งำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. งานบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
3. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
4. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการ
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5. งานทะเบียนประวัติ ใบประกอบวิชาชีพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. งานมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และขวัญกาลังใจ
8. งานวินัยและนิติการ
9. งานมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงาน
10. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน
11. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. งำนบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจาปีและการ ดาเนินงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
2. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3. ให้ คาแนะน า นิ เทศติดตามการด าเนิน งานบริห ารงานบุ ค คลให้ เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อยและ บรรลุ
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
4. กาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานบุคคลของ โรงเรียนเพื่อ
เป็นแนวแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
5. วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของโรงเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไข ปัญหานั้นๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
3. รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนลาดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนเดินทางไป ราชการหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
4. ปฏิบัติราชการแทนในงานที่ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมาย
5. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลตามนโยบายของทางราชการ
6. กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน
7. ให้คาแนะนานิเทศการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุ
เป้าหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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3. กำรวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานกาหนดตาแหน่ง
2.1 จัดทาภาระงานสาหรับบุคลากรของโรงเรียน
2.2 นาเสนอแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียน
ต่อผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อนาเสนอเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำร
1. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ
1.2 จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.3 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.4 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชา
1.5 เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาต่อผู้อานวยการโรงเรียน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การออกจากราชการ
2.1 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.2 ดาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.3 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การย้าย โอน
3.1 จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4
3.2 เสนอคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ขั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการย้าย โอน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
3.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการย้าย โอน ต่อผู้อานวยการโรงเรียน
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
4.1 จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบรรจุเข้ารับราชการ
4.2 การลาออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอคาร้องของผู้มีความประสงค์ไปยังเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน
4.3 การลาออกจากราชการ (มาตรา 65) เสนอคาร้องของผู้มีความประสงค์ไปยังเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนภายในเวลาที่กาหนด
4.4 การลาออกเพื่อไปรับราชการทหารให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน เพื่อให้ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งำนทะเบียนประวัติ ใบประกอบวิชำชีพ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
1. ทะเบียนประวัติ
1.1 รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ
1.2 จัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน
1.3 ดาเนินการแก้ไขข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเสนอไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา
1.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนประวัติต่อผู้อานวยการโรงเรียน
2. ใบประกอบวิชาชีพ
2.1 จัดทาเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในโรงเรียน
2.2 จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา
2.3 ประสานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อการขอ การต่อใบ ประกอบ
วิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2.4 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการขอ การต่อใบประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.5 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพต่อผู้อานวยการโรงเรียน
3. การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.1 จัดทาแบบฟอร์มการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเขตพื้นการศึกษากาหนด
3.2 ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่อทาการออกบัตร
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.2 ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกาหนด
4.3 จัดทาทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. การเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
5.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.2 รวบรวมเอกสาร ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะเพื่อเป็นเอกสาร ในการ
ดาเนินงาน
5.3 ดาเนินการทางธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ
5.4 รวบรวมข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับวิทยฐานะ
5.5 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะต่อผู้อานวยการโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. วางแผนการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
2. ดาเนินงานธุรการ สารบรรณเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
3. ดาเนินการประสานงานกับงานอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
4. จัดทาทะเบียนคุมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้อานวยการโรงเรียน
6. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
8. ศึกษาวิเคราะห์ ความจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
9. ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนมำตรฐำนวิชำชีพ คุณธรรมจริยธรรม และขวัญกำลังใจ
1. วางแผนการดาเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญกาลังใจ
2. จัดทาข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญกาลังใจ
4. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูและขวัญกาลังใจ
5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานยกย่องเชิดชูและขวัญกาลังใจ
6. ส่งเสริมและให้ความความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามระเบียบ ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติแก้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7. กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามแบบแผนของ
ราชการ
8. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานและเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงาน
9. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานในการติดตามและ แก้ปัญหา
นักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์
10. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพต่อ ผู้อานวยการ
โรงเรียน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนวินัยและนิติกำร
1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยและนิติการ
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและนิติการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน
3. ดาเนินการทางวินัยและนิติการภายใต้กรอบของอานาจและกฎหมาย
4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานวินัยและนิติการต่อผู้อานวยการโรงเรียน
5. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและนิติการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. งำนมำตรฐำนและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
1. วางแผนการดาเนินงานมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทามาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
3. จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
4. กาหนดปฏิทินในการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. รวบรวมเอกสาร สรุปและรายงานเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้อานวยการ
โรงเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนขั้นเงินเดือน
1. วางแผนการดาเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการ ทาง
การศึกษา
4. เป็นคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้
สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
6. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. รวบรวมโครงการ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาและให้ความ เห็นชอบ
3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเพื่อรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัด
4. ติดตาม สรุป รายงาน การดาเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจาปี
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5. รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ
หรือผู้อานวยการโรงเรียน
6. ดาเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคล
1. กำรลงชื่อปฏิบัติรำชกำร
1.1 ข้าราชการครูทุกคน ลงชื่อปฏิบัติงานหน้าห้องสานักงานบริหารงบประมาณก่อนเวลา 08.15 น.
1.2 หลังจากเวลา 08.15 น. งานบุคคลจะทาการสรุปการมาปฏิบัติราชการ และแจ้งไปยังกลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดสอนแทนได้ทันตามเวลาที่นักเรียนเข้าห้องเรียนในคาบที่ 1 (เวลา 08.30 น.)
1.3 งานบุคคลบันทึกการมาปฏิบัติราชการลงในระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน เสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน เพื่อทราบก่อนเวลา 09.00 น.
1.4 กรณีที่ข้าราชการครูมาลงชื่อภายหลังเวลา 09.00 น. ดังนี้
1.4.1 เขียนบันทึกข้อความ “ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ”
1.4.2 เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและอนุญาต
1.4.3 เสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อทราบและอนุญาต
1.4.4 นาบันทึกข้อความ “ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ” มาลงชื่อที่งานบุคคล
1.5 การบันทึกการปฏิบัติราชการลงในระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงเรียน มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1.5.1 เมื่อข้าราชการครู ลากิจ ลาป่วย ไปราชการ บันทึกเป็น “ลำกิจ ลำป่วย ไปรำชกำร”
1.5.2. เมื่อข้าราชการครู ไม่ลงชื่อปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่แจ้งให้งานบุคคล
ทราบ บันทึกเป็น “ไม่ทรำบสำเหตุ”
1.5.3 เมื่อข้าราชการครู ยื่นใบลา งานบุคคลจะทาการแก้ไขข้อมูลในระบบ
2. กำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอนการขอมีบัตร
1. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอ
2. กรอกแบบคาขอตามแบบฟอร์ม (รับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. ยื่นต่อฝ่ายบุคลากร
4. ฝ่ายงานบุคคลทาหนังสือนาส่งเขตพื้นที่การศึกษา
5. รอรับบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ
เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกรณีบัตรหมดอำยุ/เปลี่ยนตำแหน่ง, ย้ำยที่ทำงำน/
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
(1) แบบคาขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง
(2) รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน 1 ฉบับ
(4) บัตรเดิม
(5) กรณีเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล คานาหน้านามให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลง
(6) กรณีเปลี่ยน วิทยฐานะหรือตาแหน่ง ย้ายที่ทางาน ให้แนบคาสั่งด้วย
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กรณีบัตรหำย
(1) แบบคาขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) ใบแจ้งความบัตรหาย
(3) ใบรับรองหมู่โลหิต
(4) รูปถ่าย 2 รูป
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
กรณีทำบัตรใหม่(บรรจุใหม่)
(1) แบบคาขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
(3) คาสั่งบรรจุ
(4) ใบแสดงกรุ๊ปเลือด
บัตรข้ำรำชกำรบำนำญ
(1) แบบคาขอมีบัตร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกช่อง
(2) รูปถ่าย ที่มีเครื่องหมาย อักษร นก ติดที่คอเสื้อด้านหน้าข้างขวา 2 รูป
(3) บัตรเดิม
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน
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ขั้นตอนกำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. จัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำน
ประกอบกำรขอ

2. กรอกแบบคำขอตำม
แบบฟอร์ม (รับได้ที่กลุ่มงำนบุคคล)

3. ยื่นต่อฝ่ำยงำนบุคคล

4. ฝ่ำยงำนบุคคลทำหนังสือนำส่งเขตพื้นที่กำรศึกษำ

5. รอรับบัตร พร้อมลงลำยมือชื่อ
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3. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
3.1 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
1. ชั้น ต.ม. เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ หรือเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยหรือครูอันดับ คศ.1 และมี
เวลารับราชการที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าปีบริบูรณ์ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
2. ชั้น ต.เป็นข้าราชการ.อันดับ คศ2 .รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าระดับชานาญการและเงินเดือนไม่ถึง
ขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษ
3. ชั้น ท.ม. เป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2 และรับเงิ นเดือนไม่
ต่ากว่าขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษ
4. ชั้น ท.ช. ต้องเป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือเป็นข้าราชการครูอันดับ คศ.2และ รับเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับชานาญการพิเศษมาแล้ว 5 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นข้าราชการระดับชานาญการพิเศษข้าราชการ
อัน ดับคศ. 3
5. ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (ตาแหน่ง ผอ.โรงเรียน เท่านั้น )
ก. ข้าราชการระดับ 8 อันดับ (คศ.3)
1. ต้องได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ คศ8.3
2. ได้รับเครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
3. ถ้ามีคุณสมบัติ ตามข้อ-2 ให้เสนอขอ ฯ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะเกษียณอายุ
ราชการของปี
6. กรณีที่ข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
หรือระหว่างดาเนินคดีทางศาล หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวน ก่อนการเสนอ
ขอพระราชทานแม้ผู้นั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทาผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาทางอาญาให้รอการขอพิจารณาพระราชทาน
ไว้ก่อน
7. กรณีที่มีข้าราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นให้การขอพระราชทาน
ประจาปีแล้วให้รวบรวมเสนอขอในปีถัดไป
8. ตรวจสอบรายชื่อ จากราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ บั ญ ชี เ สนอขอพระราชทานย้ อ นหลั ง ว่า เคยขอ
พระราชทานในชั้นตรานั้น ๆ แล้วหรือยัง ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการขอซ้า
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เกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ชั้นตรำ
ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำย
ต.ม.
ท.ม.
ต.ช.
ท.ช.
ชั้นสำยสะพำย
ป.ม.

ป.ช.

เกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
เป็นข้าราชการอันดับ คศ.1 หรือครูผู้ช่วยและมีอายุราชการครบ5 ปีบริบูรณ์
เป็นข้าราชการระดับ ชานาญการ หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.2 รับเงินเดือนไม่
ต่ากว่าขั้น 22,140 บาท
เป็ น ข้ า ราชการอั น ดั บ คศ. 2 รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต่ ากว่ า ขั้ น 15 ,050 แต่ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น
22,140 บาท
1. เป็นข้าราชการระดับชานาญการ หรือข้าราชกาครูอันดับ คศ.2 รับเงินเดือน
22,140 บาท มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือ
2. เป็นข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ หรือข้าราชการครูระดับ คศ.3
ข้ำรำชกำรระดับ 8 (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนเท่ำนั้น)
1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับ 8 / คศ.3 /อันดับชานาญการพิเศษ ขั้น
58,390 บาท
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
3. ขอในปีที่เกษียณอายุราชการ
ข้ำรำชกำรระดับ 9
1. ได้ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
2. ได้ท.ช. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ม. ได้(กรณีนี้ให้ขอปีติดกัน
ได้)
1. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ป.ม. มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปีบริบูรณ์
2. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ป.ม. มาแล้ว
ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ช. ได้(กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)
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3.2 กำรขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ(ร.จ.พ.)
1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดีครบ 25 ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน)
2. การนับเวลาครบ 25 ปีให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น และให้นับเวลาราชการ
ตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาล ตามระเบียบครูประชาบาล จะเอามานับ
รวมด้วยไม่ได้
3. สาหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว และได้กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาโดยคานวณเวลา รับ
ราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้และการนับเวลาต้องให้ครบ 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 27 กรกฎาคม
ของปีที่จะขอพระราชทาน
4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิในปี
เดียวพร้อมกันได้
5. ผู้ถูกลงโทษทางวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
3.3 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ลูกจ้ำงประจำ
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และบัญชี15 แนบท้ายโดยเคร่งครัด
2. ลูกจ้างประจาที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ดังนี้
2.1 ต้องเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ
2.2 ต้องเป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็น ลูกจ้างประจาโดยตรง หมวดฝีมือ หรือ
ลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มรับการจ้าง
2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะวิริยะซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจาคุก
โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
2.6 ลูกจ้างประจาหมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ หากภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
หมวดฝีมือ ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปี ที่ขอ ไม่น้อยกว่า60 วัน (ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 8 ปี
บริบูรณ์)
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เกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของลูกจ้ำงประจำ
ชั้นตรำที่ขอ เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน
บ.ม.
เป็นลูกจ้างประจา ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่า
ระดับปฏิบัติการแต่ไม่ถึงขั้นต่าของอัตราเงินเดือนขอพลเรือน ระดับชานาญการ
บ.ช.
1.ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปีบริบูรณ์
2.ได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนชานาญการ
จ.ม.
ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
จ.ช.
ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

หมำยเหตุ

3.4 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้พนักงำนรำชกำร
1. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
2. ต้องพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจาหมวดฝีมือขึ้นไป ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
3. ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานราชการ ติดต่อกันมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วัน
เริ่มจ้างจนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
4. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะวิริ ยะ
ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
5. ให้ ตรวจสอบคุณสมบั ติ การขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณ์ให้ แ ก่ พนั กงานราชการ จากบัญชี 3 2
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
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เกณฑ์กำรขอพระรำชทำนพนักงำนรำชกำร
กลุ่มงำนบริกำร กลุ่มงำนเทคนิค และกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
ชั้นตรำที่ขอ เกณฑ์กำรขอพระรำชทำน
บ.ม.

กลุ่มงานบริการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ บ.ม.

บ.ช.
จ.ม.

กลุ่มบริหารทั่วไปปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ได้ บ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช.
ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

จ.ช.

ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

ต.ม.

ได้ จ.ช มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.

หมำยเหตุ

เอกสำรหลักฐำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ
1.ชั้นต่ากว่าสายสะสาย
1.1. สาหรับข้าราชการ ชั้นตรา จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม.และชั้น ท.ช. และสาหรับพนักงานราชการ
ชั้นตรา บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสารดังนี้
-กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
-สาเนา ก.พ.7 จานวน 2 ชุด / คน
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
-กรอกแบบ สพท.2 สรุปชั้นตรา จานวน 1 ชุด / โรงเรียน
-ให้ศึกษารายละเอียดจากแนวปฏิบัติการเสนอขอ ประจาปี2561 และตัวอย่าง
1.2. สาหรับลูกจ้างประจา ชั้นตรา บ.ม. บ.ช. จ.ม. และ จ.ช.ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
-กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
-สาเนา ก.พ.7 จานวน 2 ชุด / คน
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
1.3.สาหรับพนักงานราชการ ชั้นตรา บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ให้ดาเนินการและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
-กรอกแบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
-สาเนาสัญญาจ้าง ทุกฉบับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ จานวน 2 ชุด / คน
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
2. ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ต้องเป็นข้าราชการทีด่ ารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
และรับเงินเดือนเต็มขั้นของอันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท และเป็นผู้จะเกษียณอายุราชการ
-แบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด (ให้พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์)
-แบบสาเนา ก.พ.7 จานวน 4 ชุด
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ชุด
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-สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 4 ชุด
-คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 จานวน 4 ชุด
-ประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศใบกากับเครื่องราชที่ ได้ชั้น ท.ช. จานวน 4 ชุด
3. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ให้จัดพิมพ์แบบกรอกประวัติของตนเองเรียงลาดับ
ตั้งแต่บรรจุและลงรายการในบรรทัดต่อมาในช่อง วัน เดือน ปีที่รับราชการว่า (จนถึงปัจจุบัน) จัดทาแบบกรอกประวัติ
ให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษ เอ 4 และกรอกรายละเอียดให้ครบทุกปีให้เจ้าของประวัติลงลายมือชื่อด้วยตนเองด้วยปากกา
สีน้าเงินเท่านั้น ส่งจานวน 4 ชุด (ห้ามสาเนาส่ง)
-แบบ ร.ร.1 จานวน 1 ชุด / คน
-แบบกรอกประวัติสาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จานวน 4 ชุด / คน
-แบบสาเนา ก.พ. 7 จานวน 2 ชุด / คน
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด / คน
-แบบ ร.จ.พ. 1 และ ร.จ.พ.2 จานวน 1 ชุด / โรงเรียน
-ให้ศึกษารายละเอียดจากแนวปฏิบัติการเสนอขอ
ขั้นตอนกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
1. ศึกษารายละเอียดตามข้อ 1-3 และยื่นขอพร้อมส่งรายละเอียดของข้อมูลและแนบเอกสารดังที่กาหนดใน
รายละเอียด
2. ฝ่ายงานบุคคลตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการเสนอต่อผู้อานวยการ
4. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร
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ขั้นตอนกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

1.ศึกษำรำยละเอียดและยื่นขอพร้อมส่งรำยละเอียดของ
ข้อมูลและแนบเอกสำรดังที่กำหนดในรำยละเอียด

2.ฝ่ำยงำนบุคคลตรวจสอบผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับกำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

3.ฝ่ำยงำนบุคคล
ดำเนินกำรเสนอต่อผู้อำนวยกำร

4. ฝ่ำยงำนบุคคลดำเนินกำรส่งเอกสำรทั้งหมดต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขตสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร
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4. ขั้นตอนกำรยื่นคำขอตออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำผำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ที่ไดรับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงคยื่นคําขอตออายุ ใบอนุญาตประ
กอวิชาชีพ สามารถยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกอนใบอนุญาตหมดอายุ 180 วัน (6 เดือน) ผานระบบ
บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (KSP Self-Service และ KSP School) เพื่ อ เป นหลั ก ฐาน ในการประกอบวิ ช าชี พ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิทยฐำนะ
กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่ง และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครู ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
1. กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
1.1. ข้าราชการครูทุกคนเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามตาแหน่งและวิทยฐานะของตนเอง ลงในแบบ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ PA1/ส.
1.2. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน และกาหนด
ปฏิทินการกลั่นกรองฯ ประจาปี
1.3. คณะกรรมการฯ ดาเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลตามปฏิทิน และบันทึกผลการประเมินตาม
ตาแหน่งและวิทยฐานะของผู้ถูกประเมินลงในแบบประเมินเพื่อกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน
1.4. โรงเรียนแจ้งผลการกลั่นกรอง ฯ ให้ข้าราชการครูทุกราย ทราบ
1.4.1.กรณี สอดคล้อง ให้ดาเนินการในข้อ 1.6
1.4.2.กรณี ไม่สอดคล้อง ให้ดาเนินการในข้อ 1.5
1.5. ข้าราชการครูปรับปรุงข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล ฯ
1.6. ผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมำยเหตุ : 1. ดาเนินการตามข้อที่ 1.1– 1.6 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ทุกปีงบประมาณ
2. กรณีที่ข้าราชการย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานกับ
ผู้อานวยการสถานศึกษาคนใหม่
2. กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
2.1. โรงเรียนขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยให้มีคณะกรรมการประเมิน
3 คน ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย
2.2. โรงเรียนออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และกาหนดปฏิทินการประเมิน
ประจาปี
2.3. คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมินตามปฏิทินการประเมิน และบันทึกผลการประเมินตามตาแหน่ง
และวิทยฐานะของผู้ถูกประเมินลงในแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หรือ PA2/ส. และสรุปลงใน
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง หรือ PA3/ส.
2.4. โรงเรียนแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการครูทุกราย ทราบ
2.4.1.กรณีผ่านการประเมิน ให้ดาเนินการในข้อ 2.5
2.4.2.กรณีไม่ผ่านการประเมิน ให้ดาเนินการปรับปรุงและดาเนินการตามข้อ 2.3 อีกครั้ง
2.5. ผู้รับผิดชอบระบบ DPA ของโรงเรียน นาผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูแต่ละ
รายเข้าสู่ระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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2.6. ข้าราชการครูนาผลการประเมินไปใช้
- กรณีที่ 1 ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
- กรณีที่ 2 ใช้เพื่อคงวิทยฐานะ ดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ
ในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
- กรณีที่ 3 ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หมายเหตุ : 1. ประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หลังวันที่ 1 ตุลาคม
2. ผู้ถูกประเมินจะต้องมีผลประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3. กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
3.1. ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด จัดทาแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) และยื่นคาขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยต้องแนบเอกสาร ดังนี้
3.1.1.ผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ย้อนหลัง รูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์
3.1.2.ข้อมูลของห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานเพื่อรับการประเมิน 2 ด้าน (ชานาญการและชานาญการ
พิเศษ), 3 ด้าน (เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ)
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ต้องแนบเอกสาร (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ จัดทาในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์ (2) ไฟล์วิดีทัศน์ทสี่ อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ในข้อ
(1) จานวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย ไฟล์บันทึกการสอน จานวน 1 ไฟล์, ไฟล์แสดงสภาพปัญหา/แรงบันดาลใจฯ
จานวน 1 ไฟล์
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้แสดงผลที่เกิดขึ้นภายหลังจัดการเรียนการสอนตามไฟล์
บันทึกการสอน จัดทาในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ ไฟล์ PDF ได้ไม่เกิน 3 ไฟล์
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จัดทาในรูปแบบ ไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์
3.2. ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองและตรวจสอบคุณสมบัติ
3.3. สถานศึกษานาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA
3.4. ประเมินผ่านระบบ DPA
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กรอบแนวคิดในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ที่มา : คู่มือการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินตาแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
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6. กำรขออนุญำตไปรำชกำร
1. ทาบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ
2. เสนองานบุคคล โดยต้องแนบเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังสือเชิญประชุม
- โครงการประชุม กาหนดการประชุม หรือโครงการจากหน่วยงานต้นเรื่อง
3. ฝ่ายงานบุคคลเสนอต่อผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติ
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการแล้ว ผู้เดินทางไปราชการสามารถยืมเงินเพื่อใช้สารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้โดยกรอกแบบฟอร์มใบยืมเงินและที่งานการเงิน
5. ฝ่ายงานบุคคลออกคาสั่งการไปราชการ
6. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการเสนอผู้อานวยการเซ็นอนุมัติคาสั่งไปราชการ
7. ฝ่ายงานบุคคลสาเนาเอกสารคาสั่งให้ผู้ไปราชการ
8. เมื่อการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการจัดทาสรุปรายงานการประชุม
อบรม สัมมนาดังกล่าวที่ฝ่ายงานบุคลากร
9.ฝ่ายงานบุคคลเสนอสรุปรายงานการประชุม อบรม สัมมนาต่อผู้อานวยการ

26

ขั้นตอนกำรขออนุญำตไปรำชกำร

1. ทำบันทึกข้อควำมขออนุมัติไปรำชกำร
ดังนี้

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรแล้ว ผู้
เดินทำงไปรำชกำรสำมำรถยืมเงินเพื่อใช้สำรอง
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้โดย
กรอกแบบฟอร์มใบยืมเงินและที่งำนกำรเงิน

5.ฝ่ำยงำนบุคคลออกคำสั่งกำร
ไปรำชกำร

8. เมื่อกำรเดินทำงไปรำชกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้
เดินทำงไปรำชกำรจัดทำสรุปรำยงำนกำรประชุม
อบรม สัมมนำ ดังกล่ำวที่ฝ่ำยงำนบุคคล
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9.ฝ่ำยงำนบุคคลเสนอสรุปรำยงำนกำร
ประชุม อบรม สัมมนำต่อผู้อำนวยกำร

2. เสนองำนบุคคล โดยต้องแนบเอกสำร
- สำเนำหนังสือเชิญประชุม
- โครงกำรประชุม กำหนดกำร

3. ฝ่ำยงำนบุคคลเสนอต่อ
ผู้อำนวยกำรเพื่อขออนุมัติ

6. ฝ่ำยงำนบุคคลดำเนินกำรเสนอ
ผู้อำนวยกำรเซ็นอนุมัติคำสั่งไปรำชกำร

7. ฝ่ำยงำนบุคคลสำเนำ
เอกสำรคำสั่งให้ผู้ไปรำชกำร
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7. กำรแจ้งขอเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ
การแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ มีหลายประเภท เช่น การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาใน ก.ค.ศ.16 การเพิ่ม
ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวเพื่อใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ฯ ให้แนบเอกสาร ดังนี้
เอกสำรอ้ำงอิงประกอบกำรบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ
ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
1. บิดำ
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ข) สาเนาใบสาคัญการสมรสของบิดา หรือสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มี
สิทธิ) หรือสาเนา
การจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือสาเนาคาสั่ง
ศาล หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณะบัตร
2. มำรดำ
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
(ข) สาเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของมารดา หรือสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มี
สิทธิ)
(จ) สาเนาใบมรณะบัตร
3. คู่สมรส
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
(ข) สาเนาใบสาคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือสาเนาใบสาคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับผู้
มีสิทธิ)
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบมรณะบัตร
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4. บุตร
4.1 กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สาเนาคาสั่งศาล หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ)
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
4.2 กรณีผู้มีสิทธิเป็นชำย
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(ข) สาเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สาเนาใบสาคัญการสมรสของผู้มีสิทธิหรือสาเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้มีสิทธิหรือสาเนาคาสั่งศาล หรือสาเนาคาพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มี
สิทธิหรือสาเนาใบมรณะบัตร
(จ) สาเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม
ขั้นตอนกำรแจ้งขอเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ
1. กรอกรายละเอียดในแบบคาขอปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
2. ส่งแบบคาขอและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายงานบุคคลตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
4. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการเสนอให้ผู้อานวยการรับทราบ
5. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการส่งเอกสารต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
เรื่อง
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ขั้นตอนกำรแจ้งขอเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ

1.กรอกรำยละเอียดในแบบคำ
ขอปรับปรุงข้อมูลบุคลำกร
ภำครัฐ

2. ส่งแบบคำขอและแนบเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ำยงำนบุคคลตรวจสอบ
ควำมเรียบร้อยของเอกสำร

4. ฝ่ำยงำนบุคคลดำเนินกำร
เสนอให้ผู้อำนวยกำรรับทรำบ

5.ฝ่ำยงำนบุคคลกำรดำเนินกำรส่ง
เอกสำรต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
ชุมพร
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8. กำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ
1. ทาบันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการพร้อมแนบเอกสารแสดงความจาเป็นใน
การออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ
2. ส่งเอกสารที่ฝ่ายงานบุคคล
3. ฝ่ายงานบุคคลดาเนินการเสนอผู้อานวยการอนุญาต
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9. กำรลำกิจ
1. เขียนใบลา ใบมอบหมายงาน และใบสอนแทน
2. เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและอนุญาต
3. นาใบลายื่นที่งานบุคคลก่อนวันลา อย่างน้อย 3 วันทาการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลา
4. งานบุคคลเสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อทราบและอนุญาต
10. กำรลำป่วย
1. ให้แจ้งงานบุคคลเป็นการเบื้องต้นทางกลุ่มไลน์ “แจ้งรำชกำร สร.” เท่านั้น
2. เขียนใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและอนุญาต
4. นาใบลายื่นที่งานบุคคลเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลา
5. งานบุคคลเสนอผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อทราบและอนุญาต
11. กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน
1. ยื่นแบบคาร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2. รับหนังสือรับรองได้ภายหลังการยื่นแบบคาร้องแล้ว 2 วันทาการ
12. กำรแต่งกำยประจำวันของบุคลำกร
ตามมติในที่ประชุมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้กาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกาย
ประจาวัน ดังนี้
1.วันจันทร์ สวมชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว หรือแขนสั้น
2.วันอังคาร สวมชุดผ้าไทย เสื้อพื้นเมืองสีชมพูหรือชุดสุภาพ
3.วันพุธ สวมชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุดผู้กากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชุดผู้กากับ ลูกเสือวิสามัญ ชุด
ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร และชุดสุภาพสาหรับครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
4.วันพฤหัสบดีสวมชุดสีส้ม สีประจาจังหวัด
5.วันศุกร์ สวมชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม
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34

ภาคผนวก
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ตัวอย่ำง แบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
บัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ประจำวันที่.......... เดือน........................................ พ.ศ. ....................
ลำดับ
ที่

รหัส

ลำยมือชื่อ

เวลำ
มำ

ลำยมือชื่อ

เวลำ
กลับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

…......…
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....
…..…....

………………
…..……..….
…….……..…
….…….…….
………..…….
……..……….
………..…….
………………
………………
………………
………………
………………
.................

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

…..….………
…….……..…
……....…..
….….….……
…….…..……
……...………
………...……
…..…….……
………...……
……….……
………..….…
………..….…
.................

……….…
………….
…………...
………….
………….
………….
………….
………….
……………
……….…
……….…
……….…
...............

รหัส

ชื่อ – สกุล

0111  นางอภิรักษ์ ลบถม
0117  นางกนกวรรณ จันทภาโส
0118  นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
0120  นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
0121  นางมนพร เหมทานนท์
0122  นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
0123  นางภัทรพร ช่วยชนะ
0124  นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
0125  นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
0126  นายมนตรี แก้วโสภาค
0127  นางคนองนิจ มากขุนทด
0128  นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
0129  นายสิรภพ ใสสะอาด
จำนวนทั้งหมด....................คน
มำปฏิบัติรำชกำร....................คน
ไปราชการ
....................................... คน
ลากิจ
....................................... คน
ลาป่วย
....................................... คน
ลาศึกษาต่อ
....................................... คน
ลาคลอด
....................................... คน
ไม่ทราบสาเหตุ
....................................... คน

ลงชื่อ....................................... ผู้รายงาน

หมำยเหตุ
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

ลงชื่อ....................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
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แบบขออนุญำตไปรำชกำร
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ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ที่
วันที่ 15 เมษายน 2563
เรื่อง รายงานผล การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร 2
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาหลักสูตรการ
อบรมออนไลน์ เรื่ อง วิ ช าเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 2 โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และเปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ และมี
การจัดการเรียนการสอนเป็นบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ ข้าพเจ้าได้สมัครและเข้าอบรมใน
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 21 วัน โดยจะได้นาความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป
บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรม ดังรายการในเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ลงชื่อ
ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………
ลงชื่อ
(………………………………………….)
ควำมคิดเห็นของรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………
ลงชื่อ
(นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์)

36
ควำมคิดเห็นของผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………
ลงชื่อ
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)

-ตัวอย่าง-
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แบบรำยงำนผล
กำรประชุม/ อบรม/ สัมมนำ/ ศึกษำดูงำน/
นำนักเรียนเขำรวมกิจกรรม/ เป็นวิทยำกร/ เป็นกรรมกำรประเมิน
โรงเรียนสุรำษฎรพิทยำ จังหวัดสุรำษฎรธำนี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. ผู้รำยงำน นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
ตำแหนง ครู วิทยฐำนะ ชานาญการพิเศษ
กลุมสำระกำรเรียนรู วิทยาศาสตร
กลุมบริหำรงำน –
1.2. เขำรับกำร  ประชุม
 อบรม  สัมมนา
 ศึกษาดูงาน
 นานักเรียนเขารวมกิจกรรม  เป็นวิทยากร  เป็นกรรมการประเมิน
1.3. หัวขอ/เรื่อง/หลักสูตร การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับ
มัธยมศึกษา หลักสูตร 2
1.4. สถำนที่ https://teacherpd.ipst.ac.th/
1.5. ระยะเวลำ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 รวม 21 วัน
1.6. หนวยงำนดำเนินกำร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1.7. หนังสืออ้ำงอิง/เว็บไซต์อ้ำงอิง https://teacherpd.ipst.ac.th/
1.8. กรณีเข้ำรับกำรอบรม
 เป็นหลักสูตรทีม่ ีกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ
 ก.ค.ศ. รับรอง
ลาดับที่............................................................. จานวน..............ชั่วโมง
 คุรุพัฒนำ รับรอง รหัสหลักสูตร.................................................... จานวน..............ชั่วโมง
 สพฐ.รับรอง
รหัสหลักสูตร.................................................... จานวน..............ชั่วโมง
 อื่นๆ (ระบุ)................................ รหัสหลักสูตร.................................... จานวน..............ชั่วโมง
 เป็นหลักสูตรที่ไม่มีกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด จานวน 20 ชัว่ โมง
2. เอกสำร/สื่อ/วัสดุอื่นๆ ที่ได้รับในครั้งนี้ คือ 3. รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมในครั้งนี้ (เขียนรายละเอียด โดยบรรยายสิ่งที่ได้สังเกตรูเ้ ห็น หรือได้รับการถ่ายทอดมาให้
ชัดเจน)
การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2
ด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การนาการคิดเชิง
ออกแบบมาใช้แ ก้ปั ญ หา การเลื อกวิธีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม การสร้าง
ประโยชน์จากผลงานด้วยการเพิ่มหรือสร้างมูลค่าให้กับผลงาน เข้าใจแนวคิดการคุ้มครองผลงานหรือ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ การ
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คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ในหลักสูตรของกำรอบรมนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระบบทาง
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ส่วนที่ 2 การคิดเชิงออกแบบ ส่วนที่ 3 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ส่วนที่ 4 การสร้างประโยชน์จากผลงาน ส่วนที่ 5 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตซึ่งแต่ละ
หัวข้อ ประกอบไปด้วย (1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด (2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบ (4) เอกสาร
ประกอบการอบรม กำรพิจำรณำเกณฑ์กำรผ่ำนผู้เข้ำอบรมในหลักสูตรอบรมออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องดาเนินการสอบ
ในแต่ละส่วนของเนื้อหา เพื่อคิดค่าคะแนน โดยจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนรวมตลอดหลักสูตร 80 % ขึ้นไป
4. กำรใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมในครั้งนี้
 ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 เป็นแบบอย่าง และเกียรติยศของโรงเรียน
 ขยายผลสู่ผู้อื่น (ระบุ) ขยายผลสู่เพื่อนร่วมงาน 3-5 ท่าน, ขยายผลสู่นักเรียนในห้องเรียน
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรเข้ำร่วมในครั้งนี้
5.1. การเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นรูปแบบการอบรมที่สะดวก ประหยัดเวลา และงบประมาณ ผู้อบรมสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน และเรียนซ้าได้
5.2. ได้ รับความรู้ มีเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การนาการคิดเชิงออกแบบมาใช้
แก้ปั ญหา การเลื อกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การเลื อกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างประโยชน์จากผลงานด้วยการเพิ่มหรือ
สร้างมูลค่าให้กับผลงาน
5.3. เข้าใจแนวคิดการคุ้มครองผลงานหรือทรั พย์สิ นทางปัญ ญาของตนเองเพื่ อสร้างประโยชน์และไม่ล ะเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การนาเสนอผลงานต่อสาธารณะ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
6. ภำพประกอบกิจกรรม
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7. เกียรติบัตรที่ได้รับ/เอกสำรรับรอง

41
ขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

42
แบบใบลำป่วย ลำกิจ และลำคลอด

43
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

44
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

45

แบบคำขอร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

46
แบบอนุญำตออกนอกบริเวณสถำนศึกษำ
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
ประจำวัน.......... ที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ………..
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เวลำไป

เวลำกลับ

สำเหตุที่ขอออกนอกบริเวณโรงเรียน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
( ) ทราบ
( ) เห็นควรอนุญาต ( ) เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………..

ความเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
( ) ทราบ
( ) เห็นควรอนุญาต ( ) เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………..

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
( ) ทราบ
( ) เห็นควรอนุญาต ( ) เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)……........................………………..……………………
ตาแหน่ง.........................................

(ลงชื่อ)……........................………………..……………………
ตาแหน่ง.........................................

(ลงชื่อ)……........................………………..……………………
ตาแหน่ง.........................................

