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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 



 

ค ำน ำ 
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามั ธยมศึ กษาเชี ย งราย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕  ประกอบด้ วย  ๕ ด้ าน  ได้ แก่ 
ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการรักษาไว้ ด้านการใช้ประโยชน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน 
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงราย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากร 
บุคคล และการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
            นายสมพร  สุขอร่าม 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                          สำรบัญ 
เรื่อง           หน้ำ 
แนวทำงและผลกำรด ำเนินงำน ๕ ด้ำน 
 ด้านที่ ๑ ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning)   ๑ 
 ด้านที่ ๒ ด้านการสรรหา (Recruitment)      ๘ 
 ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนา (Development)      ๑๑ 
 ด้านที่ ๔ ด้านการรักษาไว้ (Retention)      ๑๕ 
 ด้านที่ ๕ ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)     ๑๘ 
ภำคผนวก 
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ด้านที่ ๑  
การวางแผนก าลังคน 

(Human Resource Planing) 
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การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
................................................... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือก ำหนดใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล โดยใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรประเมินผล กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมอย่ำงเป็น
ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม เกิดประโยชนสูงสุด ต่อ
หน่วยงำน สอดคลองกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) โดยมีกำรด ำเนินกำรและผลที่เกิดขึ้นรำยด้ำน ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน (Human Resource Planning) 
                     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนในสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เพ่ือให้สอดคล้องตำมภำรกิจของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ซึ่งมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปี และ ๓ - ๕ ปี 

๑.๑.๑ กำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  
ก.ค.ศ.ก ำหนด เพื่อให้สอดคลองกับบทบำทภำรกิจของสถำนศึกษำในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย 
                 แนวทางการปฏิบัติ 
                 ๑. ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
ทดแทนกำรสูญเสียอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดควำมต้องกำรรำยวิชำเอกท่ีควรมีในสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด เพื่อจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลและแผนอัตรำก ำลัง ๑ ปี แผนอัตรำก ำลังระยะยำว ๓ ปี ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำใช้เป็นคูมือและแนวทำงในกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 ๒. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๑ ปี และ แผนอัตรำก ำลัง ๓ – ๕ ปี ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย เพ่ือใช้เป็นคู่มือและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และเพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรและตำมมำตรฐำนวิชำเอกที่ควรมีในสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ ที่ก.ค.ศ. ก ำหนด                                                                      
                ๓. จัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ และ
ฐำนข้อมูลวิชำเอกท่ีมี และที่ควรมีในสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 



๓ 
 

                 ๔. จัดท ำแผนกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ        
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในกำรสรรหำและก ำหนดต ำแหน่งให้เพียงพอต่อจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำในสังกัด 
      ๑.๑.๒ การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
                    แนวทางการปฏิบัติ 
                     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำร
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
ภำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และสถำนศึกษำในสังกัด 
                    ๒. เมื่อมีอัตรำก ำลังว่ำงลงทุกกรณี ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด
แล้วแจ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เพ่ือให้ได้อัตรำก ำลังทดแทน 
                    ๓. ให้มีกำรตรวจสอบ และจัดท ำฐำนข้อมูลอัตรำก ำลัง ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
สำมำรถตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลอัตรำก ำลัง  ได้ที่ฐำนข้อมูลกลำงของ กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
                ผลการด าเนินงาน 
                 ๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีแผนอัตรำก ำลังระยะยำวและระยะสั้น ๑ ปี
ทีส่อดคลองกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทำงประกอบกำร
บริหำรอัตรำก ำลังภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไป ตำมควำมต้องกำรและตำมมำตรฐำนวิชำเอกท่ีควรมีใน
สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
                 ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และฐำนข้อมูลตำมตำมมำตรฐำนวิชำเอก เพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังและน ำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรไดอย่ำงประสิทธิภำพ 
                 ๓. สถำนศึกษำในสังกัดมีอัตรำก ำลังครูให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีครูตำมมำตรฐำน
วิชำเอก สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                 ๔. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
อย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
 
 
 



๔ 
 

  ๑.๒ จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ด ำเนินงำนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะเพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้นให้เป็นไปตำมมำรตฐำนวิทยฐำนะและ
เพ่ือขวัญก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

การยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การด าเนินการประเมินใหมี้วิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตาม ว ๑๗ 
 ๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยื่นแบบค ำขอและเอกสำรต่อ

ผู้บังคับบัญชำขั้นต้น และหน่วยงำนต้นสังกัดรวบรวมแบบค ำขอและเอกสำรส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจรับหนังสือค ำขอของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องค ำขอ ตำมล ำดับวันที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รับเรื่องและด ำเนินกำรตำมล ำดับกำรรับเรื่อง กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งค ำขอคืนต้นสังกัด
และผู้ขอ 

 ๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 ๑.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยควำม
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ ตำมองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 ๑.๕ ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมกำรประเมินฯ ประเมินผู้ยื่นขอจำกเอกสำรหลักฐำนรวมทั้งกำร
ปฏิบัติจริง ณ หน่วยงำนต้นสังกัด ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด/สรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ทั้ง ๓ 
ด้ำน แจ้ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๑.๖ ขั้นตอนที่ ๖ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจสอบผลกำรประเมินฯ จัดท ำแบบสรุปผล
กำรประเมินรำยบุคคล เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพื่ออนุมัติผลกำรประเมิน 

 ๑.๗ กรณีท่ี ๑ ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทั้ง ๓ ด้ำน ให้น ำผลกำร
ประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ เพื่ออนุมัติผลกำรประเมินฯ  

 กรณีท่ี ๒ ผลกำรประเมินด้ำนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด แต่คณะกรรมกำร
ประเมินพิจำรณำเห็นว่ำอยู่ในวิสัยที่สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมกำรประเมิน แจ้งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมกำรประเมินแล้วเสร็จ และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 



๕ 
 

 ๑.๘ ขั้นตอนที่ ๘ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ
ช ำนำญ เสนอผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ลงนำมค ำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร
ต้องเป็นไปตำมคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้  

          (๑ ต.ค. ๖๔ –๓๑ มี.ค. ๖๕) 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 

คร ู ๒๖ - - ๒๖ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 

ศึกษำนิเทศก์ - - -  
        

                    ๒. การด าเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ตาม ว๒๑  
แนวทางการปฏิบัติ 
          วางแผนการด าเนินงาน (P) 

๑. รวบรวมข้อมูลรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ยื่นเสนอขอรับกำรประเมินเพื่อให้มี 
และเลื่อนวิทยฐำนะ 

๒. ศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรครูมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์วีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

๓. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
วิธีการด าเนินการ (D) 
๑. รับหนังสือยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเบื้องต้น 
๓. ตรวจสอบเอกสำรและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับกำรประเมินแต่ละวิทยฐำนะให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๕. ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจำรณำเอกสำรและคุณสมบัติของผู้รับ

กำรประเมิน  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 



๖ 
 

๖. ท ำหนังสือแจ้งผู้รับกำรประเมินในกรณีได้แก้ไขเอกสำรและเพ่ิมเติมเอกสำรตำมข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

๗. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลังกำรแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 
๘. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรประชุมและสรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
๙. จัดท ำหนังสือน ำส่ง พร้อมกล่องเอกสำรผลงำน น ำส่งที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำร

ขั้นตอนต่อไป 
๑๐.  ท ำหนังสือแจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอ

เอกสำรเพ่ิมเติม 
๑๑. แจ้งผลกำรประเมิน/แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
๑๒. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร             

ช ำนำญกำรพิเศษ  และเชี่ยวชำญ 
สรุปผลการด าเนินงาน (C) 
๑. ติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนในแต่ละข้ันตอน เพ่ือน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้เกิดควำม

ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๒. จัดท ำสถิติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ผ่ำน/ไม่ผ่ำน กำรประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อน

วิทยฐำนะ 
ปรับปรุงแก้ไข (A)  
๑. รวบรวมข้อสังเกตคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อไป 

การวิเคราะห์ 
 - เทคนิค/รูปแบบที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
   ใช้กระบวนกำร PDCA บูรณำกำรร่วมกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมควำมเข้ำใจ วิธีกำรด ำเนินงำนตำม            
หลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐  
  
 - ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างยิ่ง 
    กำรให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ และกำรให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบค ำถำม และดูแลช่วยเหลือหำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีปัญหำอุปสรรค 
รวมถึงกำรให้กำรบริกำรที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง 
 



๗ 
 

 - ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
            ประชำสัมพันธ์ไฟล์เอกสำรคู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูมี
วิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของกลุ่มส่งเสริมประสำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเลื่อนวิทยฐำนะให้สูงขึ้นดังต่อไปนี้  

          (๑ ต.ค. ๖๔ –๓๑ มี.ค. ๖๕) 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
คร ู - ๓๔ - ๓๔ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - - 
ศึกษำนิเทศก์ - - - - 

         
         ๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ และสำมำรถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะผ่ำนได้รับกำรแต่งตั้ง รวมถึง
สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดต่อให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีจะยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะใน
รุ่นต่อไปได้ นอกจำกนี้ยังสร้ำงแนวปฏิบัติและสร้ำงมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนตำม ว๒๑/๒๕๖๐ ของโรงเรียนได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ด้านที่ ๒  
การสรรหา (Recruitment) 
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๒. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรสรรหำบุคคลตำมคุณลักษณะที่ก ำหนด และเลือกสรรผู้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับภำรกิจของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำยและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
                   แนวทางการปฏิบัติ 

๒.๑  ด ำ เนินกำรสรรหำข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลู กจ้ ำ งชั่ วครำว   

พนักงำนรำชกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตรำว่ำงที่สำมำรถใช้ได้ใน

สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

๒.๒  ด ำเนินกำรสรรหำโดยวิธีที่หลำกหลำย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 

๑. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ กศจ.เชียงรำย หรือ กศจ.ข้ำงเคียง (ส ำหรับข้ำรำชกำรครูใน

สถำนศึกษำ) หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือส่วนรำชกำรอ่ืน ส ำหรับต ำแหน่ง

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) โดยทั้งนี้ ค ำนึงถึงควำมต้องกำรขำดแคลนและมำตรฐำนวิชำเอก

ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ที่มีอัตรำว่ำงอย่ำงแท้จริง 

๒. ประกำศรับย้ำย/รับโอน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.โดยด ำเนินกำร  

ตำมปฏิทินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

๓. ประกำศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว และประกำศรับสมัครคัดเลือก 

บุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยประกำศทำงเว็บไซต์ และประชำสัมพันธ์ไปยังสถำนศึกษำ  

ในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงำนต่ำงๆ  

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔.  แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำ และเลือกสรรจำกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และหลำกหลำยเพ่ือให้สำมำรถคัดเลือกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนดีสอดคล้องตำมภำรกิจ  

ของหน่วยงำน และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

 
 
 
 

 



๑๐ 
 

ผลการด าเนินงาน 
        ๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย สำมำรถด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมอ ำนำจหน้ำที่ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชนสูงสุดต่อองค์กร 
         ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมภำรกิจและตรงตำมควำม     
ต้องกำรของหน่วยงำน 
         ๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรให้แก่สถำนศึกษำในสังกัด ได้ตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น และตำมมำตรฐำน
วิชำเอกของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ด้านที่ ๓  
การพัฒนา (Development) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๓. ด้านการพัฒนา (Development) 
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้
เครื่องมือที่หลำกหลำยตำมวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้สำมำรถรองรับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย แผนกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  ๓.๑  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร  

๓.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดท ำ 
หลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน  

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

๓.๔  ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ ๓ 
สอดคล้อง กับภำรกิจและหน้ำที่ของตน  

๓.๕  ส่งเสริมพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับ 
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด  

๓.๖ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 

และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในสังกัด 

๓.๗ จัดท ำกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง (Training and Development Roadmap)  

๓.๘ น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มำใช้ในระบบงำนพัฒนำบุคคล 

(Human Resource Development System : HRDS)  

จัดตั้งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเชียงรำย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนศูนย์ HCEC ระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์พัฒนำศักยภำพ

บุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จ ำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ 

  ๑. ศูนย์ HCEC โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม   อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  

  ๒. ศูนย์ HCEC โรงเรียนพำนพิทยำคม  อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  

  ๓. ศูนย์ HCEC โรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์  อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย  

๔. ศูนย์ HCEC โรงเรียนเทิงวิทยำคม  อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 



๑๓ 
 

เพ่ือท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทดสอบวัดผลทักษะภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนและได้รับกำรรับรองจำก

องค์กรในระดับสำกลตำมกรอบมำตรฐำนทำงภำษำ CEFR (Common European Framework of Reference) 

และทดสอบผ่ำนกระบวนกำรแพลตฟอร์มกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (DEEP) เพ่ือพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ

ข้ำรำชกำรครูที่สอนทุกสำระวิชำให้มีทักษะภำษำอังกฤษที่มีมำตรฐำนและได้รับกำรรับรองจำกองค์กรในระดับ

สำกลตำมกรอบมำตรฐำนทำงภำษำ CEFR และจะมีกำรเปิดทดสอบทักษะทำงด้ำน Digital Literacy ในอนำคต 

พร้อมทั้งกำรสร้ำงหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้ศูนย์ พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็น

เลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ รวมทั้งอนุญำตให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถน ำหลักสูตรกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำติดต่อประสำนงำนเพ่ือใช้ ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

(HCEC) พัฒนำข้ำรำชกำรครูในด้ำนต่ำง ๆ ได้  

  ๓.๙  ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตนเองด้วยแผนพัฒนำรำยบุคคล (EIDP)  

- ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแจ้งให้ข้ำรำชกำรครูได้วำงแผนจัดท ำ IDP ของข้ำรำชกำรครูในสังกัด

เป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นกำรพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพ โดยกำรจัดท ำแผน พัฒนำตนเองด้วย

แผนพัฒนำรำยบุคคล (EIDP) เป็นกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพของครู ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรจัดตั้ง ศูนย์พัฒนำ

ศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนทักษะ

ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

- กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประชุมเพ่ือหำรือแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับครูมัธยมศึกษำในสังกัด ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่ำง

สถำบันอุดมศึกษำใกล้เคียง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และผู้แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนใน

สังกัด 

๓.๑๐ จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสังกัดท่ีมีต่อกำรพัฒนำ 

 
          ผลการด าเนินงาน 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 
สำมำรถน ำใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
           ๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำตนเองด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย สำมำรถน ำผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
            ๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีแผนพัฒนำทักษะของตนเอง (ID-Plan) และใช้เป็น 
แนวทำงในกำรพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบ On line และแบบ Face to FaceTraining ตลอดจน
สำมำรถใช้วุฒิบัตรที่ไดรับเป็นส่วนหนึ่งในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
            ๔. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูที่เหมำะสมโดยใช้
กระบวนกำร ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 
            ๕. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับคัดเลือกให้ไดร้ับรำงวัลดีเด่น ตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ทีห่น่วยงำนภำครัฐและเอกชนก ำหนดในทุกระดับ ได้แก ่ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค 
และระดับชำติ 
             ๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้จัดกิจกรรม เพ่ือมอบโล่รำงวัล เกียรติบัตรแก่ 
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร และลูกจ้ำง ทุกต ำแหน่ง ที่มีผลงำนดีเด่นและได้รับรำงวัลในทุก
ระดับ โดยเฉพำะระดับชำติ เพ่ือเป็นกำรประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
 

 
 
 



๑๕ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ด้านที่ ๔  
การรักษาไว ้(Retention) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
                    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

ในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มี

ประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

          แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑  จัดท ำ ด ำเนินกำร และรำยงำนผลตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่

ไว้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

๔.๒ จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนแจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ 

๔.๓ จัดท ำและประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงเพ่ือเตรียมควำมพร้อม

รองรับกำรสูญเสียบุคลำกรเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี 

๔.๔ ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย

อยู่เสมอ 

๔.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น กำรคัดเลือก

ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กำรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงำนต้นแบบ และบุคลำกรที่ประพฤติดีสมควรแก่กำรเป็น

แบบอย่ำงได้ เพื่อเป็นกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมรัก

ควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย  

๔.๖  เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง

เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยในโรงเรียน และในกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 

๔.๗ ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และประเมิน 

ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดพร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้น 

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมช่วงเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หำกมี 

ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำนรำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน ำเสนอ 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยด่วน 

 
 



๑๗ 
 

ผลการด าเนินงาน  
๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ สำมำรถน ำผลที่เกิดจำกกำร

พัฒนำตนเองมำใช้ในกำรเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น และน ำประกอบกำรเสนอขอรับรำงวัลดีเด่น ทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ ของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชน อำทิ
เช่น รำงวัลคุรุสดุดี ครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบำยมุข รำงวัลพฤหัสบดี เป็นต้น 
         ๒. จำกกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนดีเด่น ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนประกอบกำร
ประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้บุคลำกรได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกัน และ
สำมำรถน ำผลที่ได้รับไปพัฒนำตนเองให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

๓. พนักงำนรำชกำร และผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรทุกต ำแหน่ง ได้รับกำรส่งเสริม สนบัสนุนให้มคีวำม    
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
           ๔. บุคลำกรเกิดขวัญก ำลังใจและเกิดแรงจูงใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 ๕. บุคลำกรในทุกต ำแหน่งและทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีส่งผลให้ได้เลื่อนขั้นตำมผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมหนังสือสั่งกำรที่ก ำหนด 

๖. บุคลำกรในทุกต ำแหน่งและทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำยน ำผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร/ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และน ำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล อย่ำงสอด  
คลองกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑแ์ละวิธีกำร 

๗. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำยทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตร่วมกัน 
ได้แก่ เคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่ำวค ำปฏิญำณเขตสุจริต รองเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
ร้องเพลงสดุดีจอมรำชำ จนเป็นกิจนิสัย และกิจวัตรประจ ำวันอย่ำงต่อเนื่อง 
          ๘. บุคลำกรในส ำนักงำนมีจริยธรรมที่ดี มีกำรรักษำระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในองค์กรและมีควำมสัมพันธ์ที่
ดีให้แก่กันและกันในหน่วยงำน 
 

 

 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ด้านที่ ๕  
การใช้ประโยชน์ (Utilization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

๕. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilozation) 
                     สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ต้องร่วมมือในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ แจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึงช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
รวมทั้งควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๕.๑  ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง

ควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมระเบียบวินัย และข้อบังคับจรรยำบรรณวิชำชีพครูหำก
ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือทุจริตให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 

       ๕.๒ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำง ๆ ต้องประกำศทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และแจ้ง
เวียนทำงระบบ AMSS++ เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรรับสมัครได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

       ๕.๓ กำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นในต ำแหน่งต่ำง ๆ จะด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยยึดถือควำมรู้
ควำมสำมำรถและประโยชน์สูงสุดที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และข้ำรำชกำรจะได้รับเป็น
เกณฑ์ในกำรคัดเลือก  

 
              ผลการด าเนินงาน 

    ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓๘ ค.(๒) สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลได้ง่ำยและติดตำมข่ำวสำรได้ทันท่วงที 
              ๒. ผลจำกกำรคัดเลือกได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
              ๓. กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้กับบุคลำกรให้ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
              ๔. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรสรรหำบุคคลให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแเหน่งที่สูงขึ้น  
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เอกสารประกอบด้านที่ ๑ 
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ค าน า 
 
การจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการ

ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาแล้ว  ยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้          
ประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงได้จัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารสภาพอัตราก าลัง  แนวทางการพัฒนางาน              
และเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการอัตราก าลัง 

 
 
 
      งานอัตราก าลัง  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1 
 

ข้อมูลและสภาพทั่วไป 
 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่  โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายและด าเนินงานภายใต้กระบวนการท างานด้านต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์                      
ทั้งทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน               
ด้วยสถานศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาในการผลิตครูในสาขาวิชาต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องและเพียงพอ                 
แก่การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน รวมถึงปัญหาในการจัดการอัตราก าลังที่ขาดเกินเกณฑ์ในสถานศึกษา 
ดังนั้น การวางแผนบริหารจัดการอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ า จึงเป็นสิ่งส าคัญ                 
และจ าเป็นเพื่อให้ทราบถึงความต้องการครู หรือความขาดแคลนครูในแต่ละสาระวิชา การสูญเสียอัตราก าลังครู
ในแต่ละ ปีการศึกษา ท าให้สถานศึกษาขาดแคลนครู และสถานศึกษาบางแห่งมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น                
ส่งผลต่อจ านวนครูในสถานศกึษา 

การจัดท าข้อมูลสภาพก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการวิเคราะห์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการอัตราก าลัง เพ่ือลดสภาพปัญหาความขาดแคลนครูตาม                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นการบริหารจัดการอัตราก าลังคนให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด             
ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันอัตราก าลังภาพรวมในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ             
ความขาดแคลน หรือความต้องการครู ท าให้ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระ จึงกลายเป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น              
ในสถานศึกษาในปัจจุบัน  ดังนั้น  จัดท าข้อมูลสภาพก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะน าไปสู่
การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารอัตราก าลัง              
ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย   มีสถานศึกษาในสังกัดทั้ งหมด 41 โรง                       
โดยสถานศึกษาในสังกัดยังมีความขาดแคลนครูเป็นจ านวนมากและยังมีสถานศึกษาที่อัตราก าลังภาพรวม           
เกินเกณฑ์แต่ยังมีความขาดแคลนครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย  ได้มีแนวทางการจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง                       
ในสถานศึกษาเพ่ือจะได้ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลั งให้ สถานศึกษาที่ ขาดแคลนครูอย่างแท้จริง                    
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการสรรหา การย้าย  ให้ได้อัตราก าลังตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
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รายละเอียดข้อมูลสถานศึกษาและอัตราก าลั งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  มีสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 41 โรง                        
โดยแบ่งเป็น  4  สหวิทยาเขต  ดังนี้  

1. สหวิทยาเขตริมกก  (11 โรงเรียน) 

1. สามัคคีวิทยาคม 7. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 8. สามัคคีวิทยาคม 2 
3. เม็งรายมหาราชวิทยาคม 9. เวียงชัยวิทยาคม 
4. ห้วยสักวิทยาคม 10. ดอนศิลาผางามวิทยาคม 
5. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 11. เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
6. ดอนชัยวิทยาคม     

2. สหวิทยาเขตเบญจมิตร  (11 โรงเรียน) 
1. พานพิทยาคม 7. แม่สรวยวิทยาคม 
2. พานพิเศษพิทยา 8. วาวีวิทยาคม 
3. นครวิทยาคม 9. แม่เจดีย์วิทยาคม 
4. แม่อ้อวิทยาคม 10. เวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5. ดอยงามวิทยาคม 11. แม่ลาววิทยาคม 
6. ป่าแดดวิทยาคม     

3. สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย  (8 โรงเรียน) 
1. แม่จันวิทยาคม 5. แม่สายประสิทธ์ิศาสตร ์
2. จันจว้าวิทยาคม 6. วัดถ้ าปลาวิทยาคม 
3. เชียงแสนวิทยาคม 7. สันติครีีวิทยาคม 
4. บ้านแซววิทยาคม 8. ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 

4. สหวิทยาเขตอิงโขง  (11 โรงเรียน) 
1. เชียงของวิทยาคม 7. ไม้ยาวิทยาคม 
2. บุญเรืองวิทยาคม 8. แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 
3. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9. เวียงแก่นวิทยาคม 
4. เทิงวิทยาคม 10. ขุนตาลวิทยาคม 
5. ปล้องวิทยาคม 11. ยางฮอมวิทยาคม 
6. พญาเม็งราย     
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
จ านวน 
(คน) 

5,423 167 5,474 167 5,261 162 5,598 168 5,100 157 4,753 146 31,609 967 

 
 

ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

จ านวนคร ู จ านวนคร ู
- ขาด , +เกิน ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม 

41 60 1730 1831 41 68 1611 1720 0 -8 119 111 
 

จ ำแนกรำยละเอียดข้ำรำชกำรครู  

ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ครู ครูผู้ช่วย ต าแหน่งว่าง ผลรวมทั้งหมด 

41 60 1632 98 41 1831 
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แผนภูมิแสดงข้อมลูอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 
 

1.แผนภูมิแสดง จ านวนอัตราก าลังข้าราชการครู  

 

 
2.แผนภูมิแสดง วิทยฐานะข้าราชการคร ู
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ขอบข่ายและภารกิจงานอัตราก าลังคน มีดังนี้  
 1. การจัดเก็บข้อมูลสภาพอัตราก าลัง การวางแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
 2. ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงาน
และสถานศึกษา  
 3. ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา น าแผนสู่การปฏิบัติ 

 6. ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อกศจ. 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ข้อมูลอัตราก าลัง เป็นข้อมูลที่ได้จากสถานศึกษาและเป็นข้อมูลหลักที่จะน ามาวางแผนอัตราก าลัง 
ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือจะได้ น ามาวิเคราะห์และบริหาร
อัตราก าลังได้ตรงตามความต้องการและลดความขาดแคลนครูในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงรายได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ส ารวจข้อมูลอัตราก าลังและข้อมูลที่จ าเป็นไป
ยังสถานศึกษา และให้สถานศึกษารวบรวมข้อมูลอัตราก าลังและปริมาณงานของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และ        
เป็นปัจจุบัน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี           
โดยใช้ข้อมูลในการจัดท าข้อมูล ประกอบด้วย 

(1.) ข้อมูลสถานศึกษา 
(2.) ข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (ใช้ข้อมูลนักเรียน DMC จากกลุ่มนโยบายและ

แผนงาน) 
(3.) ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษา 
(4.) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนด  
(5.) ความต้องการครูตามจ านวนที่ขาดเกณฑ์ (เฉพาะโรงที่ขาดเกณฑ์) 
(6.) วิชาที่สอนของครูเกษียณ จ าแนกรายวิชาที่สอน 
(7.) ข้อมูลครูช่วยราชการ จ าแนกรายวิชาที่สอน 
(8.) พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และอัตราจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอน) ด้วยเงินงบประมาณ สพฐ. 
(9.) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก  
(10.) ข้อมูลการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(11.) จ านวนชั่วโมง/จ านวนคาบการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
(12.) จ านวนอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา 
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๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู                
ในภาพรวม ความต้องการ ความขาดแคลนอัตราก าลัง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา เทียบกับ
หลักเกณฑ์ตามที่  ก.ค.ศ.ก าหนดเพ่ือประมวลผลความขาดเกินอัตราก าลังในส านักงานเขตพ้ืนที่และ                    
รายสถานศึกษา  

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา การเกลี่ยอัตราก าลัง และการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู  เสนอต่อ อกศจ. และ
รายงานอัตราก าลังฯ ต่อ สพฐ. 
 
  

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

สพท. ส ำรวจข้อมูลอัตรำก ำลังไปยังสถำนศึกษำ (ข้อมูล 10 มิ.ย.)

(ภำยในเดือน มิ.ย. ของทุกปี)

สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลอัตรำก ำลังต่อ สพท.

สพท. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสภำพอัตรำก ำลัง

สพท. ตรวจสอบควำมถูกต้อง

สพท. ด ำเนินกำรรำยงำนสภำพอัตรำก ำลังฯ ต่อ สพฐ.

สพฐ. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนฯ
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เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2563) 
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3. กำรก ำหนดจ ำนวนอัตรำก ำลังครูตำมมำตรฐำนวิชำเอกของสถำนศึกษำ 
  ให้โรงเรียนมัธยมศึกษำที่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ซึ่งมีครูตำมเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.ก ำหนด              
จ ำนวน 10 อัตรำ  ให้สถำนศึกษำก ำหนด ดังนี้  
  อัตรำที่ 1 – 5     ภำษำไทย, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำอังกฤษ, สังคมศึกษำ  
  อัตรำที่ 6       สุขศึกษำหรือพลศึกษำ  
  อัตรำที่ 7       ศิลปะ หรือดนตรี หรือนำฏศิลป์  
  อัตรำที่ 8       คอมพิวเตอร์ หรือเกษตรกรรม หรือ คหกรรม หรืออุตสำหกรรมศิลป์  

 อัตรำที่ 9 – 10   สำขำวิชำเอกเพ่ิมเติมตำมกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำง   
      กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน/หลักสูตรสถำนศึกษำ ซึ่งอำจจะเป็นสำขำวิชำเอก เดียวกับ

ที่ก ำหนดในอัตรำที่ 1-8 ก็ได้ 
 

4. แบบเก็บข้อมูลปริมำณงำนสถำนศึกษำ (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ที่ใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อมูลอัตรำก ำลัง 
1. ข้อมูลสถำนศึกษำ 
2. ข้อมูลนักเรียนและกำรจัดชั้นเรียน (ใช้ข้อมูลนักเรียน DMC จำกกลุ่มนโยบำยและแผนงำน) 
3. ข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 
4. ข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรหรือเกษียณก่อนก ำหนด  
5. ควำมต้องกำรครูตำมค ำนวณท่ีขำดเกณฑ์จำก ก.ค.ศ. (เฉพำะโรงที่ขำดเกณฑ์) 
6. วิชำที่สอนของครูเกษียณ จ ำแนกรำยวิชำที่สอน 
7. ข้อมูลครูช่วยรำชกำร จ ำแนกรำยวิชำที่สอน 
8. พนักงำนรำชกำร(ครูผู้สอน) และอัตรำจ้ำงชั่วครำว(ครูผู้สอน) ด้วยเงินงบประมำณ 
9. ข้อมูลวุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำเอก  
10. ข้อมูลกำรสอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
11. จ ำนวนชั่วโมง/จ ำนวนคำบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
12. จ านวนอัตราก าลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา 
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ต ำแหน่งคนครอง (ไม่รวมเกษียณ 63) 0

ผู้เกษียณปี 2563 (จบ) 0 0 0 0

ต ำแหน่งว่ำง (ทุกกรณี) 0

รวมครตูาม จ.18 จบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ต ำแหน่งคนครอง (ไม่รวมเกษียณ 63) 0

ผู้เกษียณปี 2563 (สอน) 0 0 0 0

ต ำแหน่งว่ำง (ทุกกรณี) 0

รวมครตูาม จ.18 สอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ทดแทนควำมต้องกำร 0 0 0 0

พรก. ตำมวิชำท่ีสอน 0 0 0 0

ลูกจ้ำง ตำมวิชำท่ีสอน 0 0 0 0

รหัส DMC ชือ่สถานศึกษา สงักัด

ผู้บริหาร ครู จ.18 จ าแนกตามสาขาวิชาทีส่อน
ปร

ะถ
มศึ

กษ
ำ

ภำ
ษำ

ไท
ย

คณิ
ตศ

ำส
ตร์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์(
ทั่ว

ไป
)

เค
มี

ชวี
วิท

ยำ
ฟิสิ

กส์
สัง

คม
ศึก

ษำ
สุข

ศึก
ษำ

พล
ศึก

ษำ

ภำ
ษำ

เข
มร

ภำ
ษำ

เม
ียน

มำ
ร์

ภำ
ษำ

เวี
ยด

นำ
ม

ผอ
.ส

ถำ
นศึ

กษ
ำ

รอ
ง 

ผอ
.ส

ถำ
นศึ

กษ
ำ

ปฐ
มวั

ย

ทัศ
นศิ

ลป์
ศิล

ปศึ
กษ

ำ

รายการ

ผู้บริหาร ครู จ.18 จ าแนกตามสาขาวิชาทีจ่บการศึกษา

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ
ภำ

ษำ
ฝรั่

งเ
ศส

ภำ
ษำ

เย
อร

มัน

ดน
ตรี

ศึก
ษำ

ดน
ตรี

สำ
กล

ดน
ตรี

ไท
ย

ดุริ
ยำ

งค
ศิล

ป์
นำ

ฏศิ
ลป์

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์

รว
ม

ไป
ชว่

ยร
ำช

กำ
ร

กำ
รศึ

กษ
ำพิ

เศ
ษ

กำ
รง

ำน
พื้น

ฐำ
นอ

ำช
พี

จิต
วิท

ยำ
แน

ะแ
นว

ต ำ
แห

น่ง
ว่ำ

ง 
ครู

ต ำ
แห

น่ง
ว่ำ

ง 
ผอ

.ร.
ร.

ต ำ
แห

น่ง
ว่ำ

ง 
รอ

ง 
ผอ

.ร
.ร.

บร
รณ

ำรั
กษ์

กำ
รเ

งิน
/บั

ญ
ชี

โส
ตท

ศัน
ศึก

ษำ
เท

คโ
นโ

ลยี
ทำ

งก
ำร

ศึก
ษำ

อื่น
 ๆ

ภำ
ษำ

สเ
ปน

ภำ
ษำ

รัส
เซี

ย
ภำ

ษำ
จีน

ภำ
ษำ

เก
ำห

ลี
ภำ

ษำ
ญี่

ปุ่น
ภำ

ษำ
มล

ำยู

เก
ษต

รก
รร

ม
คห

กร
รม

ศำ
สต

ร์
อุต

สำ
หก

รร
มศิ

ลป์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ำรวจและแบบเก็บข้อมูลปริมำณงำน
สถำนศึกษำ 
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1 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
2 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
3 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
4 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
5 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
6 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
7 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
8 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
9 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
10 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
11 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
12 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
13 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
14 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
15 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
16 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
17 57012001 สำมัคคีวิทยำคม
18 57012001 สำมัคคีวิทยำคม

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

แบบส ารวจข้อมูลอัตราก าลงัข้าราชการครู 

ท่ี รหัส โรงเรียน
เลขท่ี

ต ำแหน่ง
จ่ำยตรง

เลขที่
ต ำแหน่ง

หมำยเลขบัตรประชำชน ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ เงินเดือน
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วุฒิการศึกษา
 ต่ ากว่า ป.ตร ี(ถ้ามี) 

/ป.ตร ี,ป.บณัฑิต
(ให้ระบุอักษรย่อวุฒิ เช่น 

ค.บ. , วท.บ.)

วิชำเอก 

วฒิุการศึกษา
ป.โท 

(ให้ระบุอักษรย่อวุฒิ 
เชน่ ค.ม. , กศ.ม.)

วิชำเอก

วฒิุการศึกษา
ป.เอก 

(ให้ระบุอักษรย่อวุฒิ 
เชน่ กศ.ด. ,ปร.ด.)

วิชำเอก

สอนกลุ่มสาระ
(หำกสอนหลำยกลุ่มสำระ  
ให้เลือกเพียง 1 กลุ่มสำระ 

 ท่ีสอนมำกทีสุ่ด)

สอบระดับชั้น 
ม.ต้น
(ให้ท ำ

เคร่ืองหมำย X)

สอบระดับชั้น 
ม.ปลาย
(ให้ท ำ

เคร่ืองหมำย X)
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ผลการด าเนินการ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย น าข้อมูลที่ได้ส ารวจอัตราก าลังจากสถานศึกษา  
มาวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลัง  โดยใช้หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถ
ค านวณอัตราก าลังภาพรวมของข้าราชการครูและรายสาระวิชา เพื่อมาก าหนดการจัดสรรและเกลี่ยอัตราก าลัง                  
ให้เหมาะสมลดความขาดเกินเกณฑ์ และตรงตามความต้องการภายในสถานศึกษา โดยค านึงถึงการบริหาร
อัตราก าลังที่ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาตลอดไปจนให้เกิดความคุ้มค่าต่อผู้เรียน   ข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์นั้นนอกจากน ามาเป็นบริหารจัดการอัตราก าลังแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่จะใช้พิจารณาด้านอ่ืนๆ                 
เช่น การบรรจุแต่งตั้งและการย้าย  เป็นต้น รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมจากสถานศึกษา              
มีดังนี้ 

  1.ข้อมูลปริมาณงาน 10 มิ.ย. เป็นข้อมูลแสดงถึงข้อมูลอัตราก าลังทั้งหมดของสถานศึกษาในสังกัด 
และข้อมูลอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. แสดงภาพรวมความขาดเกินเกณฑ์รายโรง (ตารางท่ี 1) 
 2.สรุปข้อมูลรายสาระวิชา  โดยข้อมูลนี้สามารถทราบรายละเอียดอัตราก าลังตามสาระวิชา แยกเป็น
รายโรง (ตารางท่ี 2)  ดังนี้ 
  -  จ านวนครูมีตัวจริงในสถานศึกษา ตามสาระวิชา 

  -  จ านวนพนักงานราชการ ตามสาระวิชา (เฉพาะครูผู้สอน) 
  -  จ านวนครูอัตราจ้าง ตามสาระวิชา (เฉพาะครูผู้สอน) 
  -  จ านวนครูไปช่วย-มาช่วยราชการ ตามสาระวิชา 

  -  จ านวนอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ตามสาระวิชา 

  -  สรุปความขาด-เกินอัตราก าลัง ตามสาระวิชา    

 

ปัญหาในการจัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังคน 

1. สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจาก
จ านวนนักเรียนน้อยลง และข้าราชการครูไม่ประสงค์ย้ายออก  

2. สถานศึกษามีอัตราก าลังครเูกินเกณฑ์ แต่ขาดแคลนบางสาระวิชา  
3. การบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก าหนด ท าให้ขาดแคลน

อัตราก าลังบางกลุ่มสาระ 
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ตำรำงท่ี  1  แบบแสดงปริมำณงำน  (ข้อมูล 10 มิ.ย. 64) 
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 ตำรำงท่ี 2  ตัวอย่ำงแบบสรุปข้อมูลอัตรำก ำลัง ตำมสำระวิชำ 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน ประเภทข้อมูล

ภา
ษา

ไท
ย

คณิ
ตศ

าส
ตร์

คอ
มพิ

วเต
อร์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์(ท
ั่วไ

ป)
เค

มี
ชวี

วิท
ยา

ฟิสิ
กส์

สัง
คม

ศึก
ษา

สุข
ศึก

ษา
พล

ศึก
ษา

ศิล
ปศึ

กษ
า

ทัศ
นศิ

ลป์
ดน

ตรี
ศึก

ษา
ดน

ตรี
สา

กล
ดน

ตรี
ไท

ย
ดุริ

ยา
งค

ศิล
ป์

นา
ฏศิ

ลป์
เก

ษต
รก

รร
ม

คห
กร

รม
ศา

สต
ร์

อุต
สา

หก
รร

มศิ
ลป์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ
ภา

ษา
ฝรั่

งเศ
ส

ภา
ษา

เย
อร

มัน
ภา

ษา
สเ

ปน
ภา

ษา
รัส

เซี
ย

ภา
ษา

จีน
ภา

ษา
เก

าห
ลี

ภา
ษา

ญี่ปุ่
น

ภา
ษา

มา
เล

เซี
ย

ภา
ษา

เม
ียน

มา
ร์

ภา
ษา

เวีย
ดน

าม
ภา

ษา
เข

มร
กา

รศึ
กษ

าพิ
เศ

ษ
กา

รง
าน

พื้น
ฐา

นอ
าช

พี
จิต

วิท
ยา

แน
ะแ

นว
บร

รณ
ารั

กษ์
กา

รเงิ
น/

บัญ
ชี

โส
ตท

ศัน
ศึก

ษา
เท

คโ
นโ

ลยี
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

รวม

ครู ตาม จ.18 12 27 9 6 11 11 9 18 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 19 2 2 2 4 4 2 156
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ
พนักงานราชการ 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
ครู มีจริง 12 27 9 7 11 11 9 18 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 20 2 2 2 4 6 2 1 161
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 13 24 10 7 9 9 8 18 2 5 3 2 1 1 1 2 25 1 5 2 3 5 1 157
สรุป ขาด/เกิน -1 3 -1 2 2 1 1 -2 2 -2 1 -1 2 -2 2 -5 1 -3 1 1 1 1
ครู ตาม จ.18 15 23 1 8 4 6 7 17 1 5 6 19 2 3 2 12 3 2 136
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ
พนักงานราชการ 1 1 1 3
ครูอัตราจ้าง 1 1
ครู มีจริง 15 24 1 8 4 6 7 17 1 6 7 19 2 3 2 12 3 2 1 140
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 11 18 7 7 5 4 6 19 4 2 1 1 2 2 2 21 2 3 2 5 4 128
สรุป ขาด/เกิน 4 6 -6 1 -1 2 1 -2 -3 4 6 -1 -2 -2 -2 -2 7 -1 2 0
ครู ตาม จ.18 5 7 2 4 2 1 2 7 2 2 8 1 1 2 46
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง 5 7 2 4 2 1 2 7 2 2 8 1 1 2 46
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 5 6 4 5 1 1 1 8 2 1 1 1 1 8 1 1 2 2 1 52
สรุป ขาด/เกิน 1 -2 -1 1 1 -1 -2 1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1

1 สามัคคีวิทยาคม

2 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์

3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
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ครู ตาม จ.18 4 4 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 30
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ 1 1
พนักงานราชการ 1 1 2
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง 4 4 2 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 4 1 1 33
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 3 4 2 2 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 27
สรุป ขาด/เกิน 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1
ครู ตาม จ.18 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 19
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ 1 1 2
พนักงานราชการ 1 1
ครูอัตราจ้าง
ครู มีจริง 4 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 22
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 4 5 1 6 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 1 38
สรุป ขาด/เกิน -3 -1 -4 1 -3 -2 -1 -2 -1 -1 1
ครู ตาม จ.18 2 2 5 2 1 1 3 1 17
ครูไปชว่ยฯ
ครูมาชว่ยฯ 1 1
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง 1 1
ครู มีจริง 2 3 6 2 1 1 3 1 19
ครูควรมี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 17
สรุป ขาด/เกิน -1 5 -1 -1 -1 1 -1 2 -1

4 ห้วยสักวิทยาคม

5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชยีงราย

6 ดอนชยัวิทยาคม
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เลขท่ีต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง

จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ
1 ครูผู้ช่วย 112140 0413856 โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม ครูผู้ช่วย 16,080 ครู 112140 0413856 โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม ครูผู้ช่วย 16,080

อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

2 ครู 115018 0413773 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก คศ.3 56,210 ครู 115018 0413773 โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ คศ.3 56,210
อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

3 ครู 115021 0413775 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก คศ.2 34,590 ครู 115021 0413775 โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม คศ.2 34,590
อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

4 ครู 28636 0413348 โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ คศ.3 54,560 ครู 28636 0413348 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม คศ.3 54,560
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

5 ครู 13991 0413579 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย คศ.2 41,620 ครู 13991 0413579 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม คศ.2 41,620
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

6 ครู 65051 0414154 โรงเรียนดอยงำมวิทยำคม คศ.4 60,150 ครู 65051 0414154 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม คศ.4 60,150
อ ำเภอพำน  จังหวัดเชียงรำย  อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

7 ครู 4937 0415713 โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม คศ.2 41,620 ครู 4937 0415713 โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม คศ.2 41,620
อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ  อ ำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

เงินเดือน

บัญชีรายละเอียดการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนบท้ายค าส่ังส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ท่ี    411 / 2563    ลงวันท่ี   21  ตุลาคม   2563

ท่ี

ต ำแหน่ง/สังกัดเดิม ต ำแหน่ง/สังกัดใหม่

หมำยเหตุ
ช่ือต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ
เงินเดือน

ช่ือต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง
เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ



เลขท่ีต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง

จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ จ่ำยตรง อันดับ อัตรำ

เงินเดือนท่ี

ต ำแหน่ง/สังกัดเดิม ต ำแหน่ง/สังกัดใหม่

หมำยเหตุ
ช่ือต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ
เงินเดือน

ช่ือต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง
เลขท่ี

หน่วยงำนกำรศึกษำ

8 ครู 53575 0415722 โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม คศ.3 58,390 ครู 53575 0415722 โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ คศ.3 58,390
อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

9 ครู 120605 0415753 โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม คศ.3 58,390 ครู 120605 0415753 โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม คศ.3 58,390
อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

10 ครู 53580 0415311 โรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม คศ.3 53,950 ครู 53580 0415311 โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม คศ.3 53,950
อ ำเภอเมือง  จังหวัดพะเยำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36

11 ครู 101315 0415469 โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม คศ.2 51,710 ครู 101315 0415469 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม คศ.2 51,710
อ ำเภอเชียงค ำ  จังหวัดพะเยำ  อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ  จังหวัดเชียงรำย  
สพม.36 สพม.36



























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบด้านที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 











 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
----------------------------------------- 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอน
ภำษำจีน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จ ำนวน 1 อัตรำ อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560               
เร่ือง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภำษำจีน สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน  
อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ   
ปฏิบัติงำนโรงเรียนแม่จันวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
ค่าตอบแทน เดือนละ 27,000 บำท 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เร่ิมท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้สอนทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียนในวิชำ ภำษำจีน 

เป็นเวลำ 7 เดือน (มีนำคม – กันยำยน 2565) 
2. สอนภำษำจีน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ในระดับมัธยมศึกษำ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่สอน 5 วันท ำกำร ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 07.30 – 16.30 น. 
4. ปฏิบัติหน้ำที่สอนอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก 
6. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรสอนส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสัปดำห์ 
7.  ยินดีเป็นวิทยำกรในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำจีนแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน    

เมื่อทำงโรงเรียนจัดกำรอบรมขึ้น 
8. ร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรมด้ำนภำษำจีน และกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น 
9. มีควำมสำมำรถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถำนกำรณ์ท ำงำน มีควำมเป็นมิตร สุภำพ       

ต่อเพ่ือนร่วมงำน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
2.  ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2546 
2.1 เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.2 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
2.3 เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีที่คุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชำชำชีพ 
3. มีสัญชำติจีน (ชำวต่ำงชำติ) 
4. มีใบประกอบวิชำชีพครู    
5. กรณีครูผู้สอนภำษำจีนชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native Speaker) หรือ 

ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
5.1 กรณีท่ี 1 ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย (มีใบประกอบวิชำชีพครู) 

(1) มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี เอกภำษำจีน 
(2) มีควำมรู้ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนควำมรู้ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำ

ก ำหนด 
(3) มีระดับควำมรู้ทำงภำษำจีนไม่ต่ ำกว่ำ HSK 4 ขึ้นไป 

5.2 กรณีท่ี 2 ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย (ไม่มีใบประกอบวิชำชีพ) 
(1) มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำใดก็ได้ 
(2) มีระดับควำมรู้ทำงภำษำจีนไม่ต่ ำกว่ำ HSK 4 ขึ้นไป 

 6.  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรมได้ 

 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง                 
ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 14 - 21 กุมภำพันธ์ 
2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลำรำชกำร) สำมำรถ  Download  ใบสมัครได้ทำง
เว็บไซต์  www.sesaocr.go.th   

             3.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  3.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
        3.1.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.2 ส ำเนำหนังสือเดินทำง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จ ำนวน  1  ใบ 
         3.1.4 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชำวต่ำงชำติ หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ    จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมคัร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.6 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี)   จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.7 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จ ำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ชุด           
(รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 
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  3.2 กรณีครูผู้สอนชาวไทย 
        3.2.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน  อย่ำงละ  1  ฉบับ 
         3.2.3 หลักฐำนแสดงผลกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีน/กำรสอนภำษำจีน 
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้        จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จ ำนวน  1  ใบ 
         3.2.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.6 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชำวต่ำงชำติ หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ (ถ้ำมี)  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.7 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จ ำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ชุด           
(รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

            4.  การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำ รับ           
กำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย                     
และทำงเว็บไซต์  www.sesaocr.go.th 

            5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
(ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งวิชำชีพ) 

           6.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
(ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2565                       
เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  (สัมภำษณ์)        
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย กรณีท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

            8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และทำงเว็บไซต์  
www.sesaocr.go.th  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 
 
 
 

 
 





         เลขประจ ำตัวสอบ.................... 
 

 

 

     
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
****************** 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
 ด้วย ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกครูผู้สอนภำษำจีน สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำพเจ้ำ เพ่ือประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................... สัญชำติ........................... 
2. เกิดวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ...................  อำยุ...............ปี.............เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศึกษำ......................................................................วิชำเอก.............................................................................  
    จำกสถำนศึกษำ.....................................................เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............................ 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................... ....................................... 
5. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่/หนังสือเดินทำง................................................................................................  

ออกให้ ณ อ ำเภอ............................................จงัหวดั........................................ 
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ท่ี........ต ำบล...............................อ ำเภอ.............................จงัหวดั........................ 
    รหัสไปรษณีย์.........................โทร...............................................E-mail:…………………………………………………………… 
7. สถำนภำพ       โสด  สมรส    หม้ำย     หย่ำ 
8. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
    ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ    ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
    ส ำเนำบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง  ใบแสดงผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถภำษำจีน (HSK) 
    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน              อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้   ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับ        
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ        
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
                       (..........................................................) 

               วันที่...........เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้ำหน้ำทีร่ับสมัคร 
    (....................................................) 
    วันท่ี............เดือน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2565 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคณุสมบตัิเนื่องจำก.............................................. 
ลงช่ือ.....................................................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
    (........................................................) 
   วันท่ี............เดือน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2565 
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清莱区中等教育 招聘中文教师 

 

工作职位：中文教师 

招聘人数：1 位，男女不限 

工作地址：清莱府美占县 美占威塔亚孔中学  

工作薪资：27000 泰铢/月 (时间从应聘开始至 2022 年 9 月 30 日) 

工作要求：担任中文老师熟练听、说、读、写汉语能力。 

授课对象：授课初高中的中文 

工作时间：周一至周五，工作时间 7:00–16:30 

课时：20 节课/周 

工作要求：年龄 20 岁以上，中国国籍，大学本科毕业以上 

应聘的时间与地点： 

清莱区中等教育 2022 年 2 月 14-21 日期间 8:30-16:30  

 应聘需要提交文件： 

  1.本科文凭复印件  

  2.护照复印件   

  3.照片 1 寸 

  4.教师资格证 （若没有可先评聘再申请教育部） 

  5.体检保证书                  

  6.其他文件（实习、工作保证经验书）                             

 

 



 
 

 

应聘中文教师的简历 

清莱区中等教育 

****************** 

1.姓名：.....................................................................................国籍：........................................................ 

2.出生年月日：.................................................................年龄：....................................................... 

3.学位：.................................................................... .....专业：.................................................................. 

  毕业学校：......................................................................................................................................... 

  毕业时间：......................................................................................................................................... 

4.专业技能：................................................................................................................................... .............. 

5.护照号码/身份证号码：............................................................................................................... 

6.地址：.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. .................................................... 

     电子邮箱：................................................................................ ............................................................. 

  联系电话：............................... ..................... ..................................................................................  

7.家庭情况：             单身              已婚 
8.以附件如下：        
    

    文凭复印件    教师资格证复印件 

   护照/身份证复印件              HSK 成绩单 

    户口本复印件    其他文件........................................................................... 

 

签名.............................................................应聘者 
                       (..........................................................) 

                   2022 年______月.........日 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (....................................................) 
    วันท่ี............เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (........................................................) 
   วันท่ี............เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

























วิชาเอก โรงเรียน สังกัด

1 นายสิทธิพงศ์  วงษา คณิตศาสตร์ พานพทิยาคม สพม.เชียงราย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

2 นางปรัชณา  ยาวิชัย คณิตศาสตร์ นครวทิยาคม สพม.เชียงราย พานพิทยาคม

3 นายอุเทน  บุญตัน พลศึกษา ราชประชานุเคราะห ์24 สศศ. พานพิทยาคม

4 นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน ศิลปศึกษา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา ป่าแดดวิทยาคม

5 นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป สรรพวทิยาคม สพม.ตาก แม่จันวิทยาคม

6 นางวิริสา  ปัญญะโส ฟิสิกส์ ราชวนิิตบางเขน สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 แม่จันวิทยาคม

7 นางสาววีร์รัศม์ิ  สิทธิพิพัฒนานันท์ คหกรรม ราชประชานุเคราะห ์31 สศศ. ปล้องวิทยาคม

8 นางสาวธนพร  เทพรักษา ทัศนศิลป์ สันติคีรีวทิยาคม สพม.เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม

9 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรติญา  สอนวิเศษ พลศึกษา วดัหว้ยน ้าเย็น สพป.เชียงใหม ่เขต 3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม

10 นางสาวผดุงศรี  ค าฮ้อย เคมี บา้นด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม

11 นายไชยวิชิต  เมืองค า ภาษาไทย แม่เจดีย์วทิยาคม สพม.เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม

12 นางสาวนรีกานต์  ธนะสอน ภาษาอังกฤษ บา้นสวน (จั๋นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง พานพิทยาคม

13 นางจันจิรา  วงค์จุมปู สังคมศึกษา ดอยงามวทิยาคม สพม.เชียงราย พานพิทยาคม

14 นายธนันท์ชัย  จันทร์หล้า สังคมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สพม.เชียงราย ดอยงามวิทยาคม

15 นายต่อพงศ์  พูนภิญโญยศ ชีววทิยา ราชประชานุเคราะห ์21 สศศ. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

16 นายสุรินทร์  ตุ่มค า สังคมศึกษา ทา่ข้ามวทิยาคม สพม.แพร่ พญาเม็งราย

17 นายเสกสรรค์  กุณณะกัน เกษตร พรานกระต่ายพทิยาคม สพม.ก้าแพงเพชร พญาเม็งราย

18 นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร ฟิสิกส์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม สพม.ปทมุธานี พญาเม็งราย

19 นายจีรภัทร  ลือชัย ดนตรีศึกษา บา้นแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม ่เขต 2 เชียงของวิทยาคม

20 นายณัฐพล  เจริญเกียรต์ิเจริญ พลศึกษา อนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงของวิทยาคม

21 นายประยุทธ  ตุ้มค า อุตสาหกรรมศิลป์ ชลกันยานุกูล สพม.ชลบุรี ระยอง เม็งรายมหาราชวิทยาคม

22 นางบุญญาดา  อินทพันธ์ จิตวิทยาและการแนะแนว แม่สายประสิทธิศ์าสตร์ สพม.เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม

23 นายเฉลิมพล  วุฒิกุล จิตวิทยาและการแนะแนว ลานสักวทิยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

24 นางสาวจุฑาวรรณ  ซ่ือสัตย์ คณิตศาสตร์ ฤทธยิะวรรณาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดอยงามวิทยาคม

25 นายคณพศ  ชัยวรรณะ คอมพวิเตอร์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม สพม.ปทมุธานี วัดถ  าปลาวิทยาคม

ล าดับ
ท่ี

ให้ไปด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียน

การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

โดยอนุมัติ กศจ.เชียงราย คร้ังท่ี 3/2564  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2565

ผลการพิจารณา

โรงเรียนต้นสังกัด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบด้านที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่

ศนูยพัฒนาศกัยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ  

(HCEC)

ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

รายช่ือครูแกนนําดานเทคโนโลยีดิจิทัลประจําศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ  (HCEC)

9 นางพรนิพา  เครอืสบจาง อนุบาลําปาง (เขลางครัตนอรุสรณ) สพป.ลําปาง เขต1

10 สิบเอกสุชาติ  สังคีรี บานแมจาง สพป.ลําปาง เขต1

155 แจหมวิทยา 1 นางพนิดา  สถาพร แจหมวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

2 นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น แจหมวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

3 นายธีรพงษ  บุญสมปาน เมืองปานวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

4 นางสาวรัชชนก  วงศเขียว วังเหนือวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

5 นายณรงคศักดิ์  จะชาญ ทุงอุดมวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

6 นายณรงคศักดิ์  จะชาญ ทุงอุดมวิทยา สพม.ลําปาง ลําพูน

7 นายยุทธชัย  บุดดีคํา บานแมตา สพป.ลําปาง เขต 3 

8 นายสิทธิศักดิ์  ปติเดชะ บานหัวเมือง สพป.ลําปาง เขต3

9 นายสิทธิศักดิ์  ปติเดชะ บานหัวเมือง สพป.ลําปาง เขต3

10 นายมนตรี  สุรินทร ผาชอวิทยา สพป.ลําปาง เขต 3

156 สามัคคีวิทยาคม 1 นางสาวสุจิตรา สงคราม เวียงเชียงรุงวิทยาคม สพม.เชียงราย

2 นางสาวอัญชลี  ทะวงศอารี สามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย

3 นางสกุณี นิยม เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เชียงราย

4 นางสาวรุงพร จิตมะโนวรรณ เวียงแกววิทยา สพม.เชียงราย

5 นายตอพงศ พูนภิญโญยศ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการเชียงราย สพม.เชียงราย

6 นางสาวราตรรัีตน  ใจวงค สามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย

7 นายสมโภชน  ผองใส สามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย

8 นางวิไลลักษณ  ประเทศรตัน สามัคคัวิทยาคม สพม.เชียงราย

9 นายชนกันต  กิจรกัษ สามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย

10 นางสาวสุนทรา  ธรรมสอน สาสมัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย

157 พานพิทยาคม 1 นายปกรณกฤช กันทะเลิศ พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

2 นายศุภโชค แสงสอง พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

3 นายศิวกร กานันตา พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

4 นายสัจจา ทะนันใจ พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

5 วาที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

6 นายจิรภัทร ตาบัง พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

7 นางพัชรกันย กุลประภัสสร พานพิทยาคม สพม.เชียงราย

8 นายครรชิต ครูบา บานโปงแดง สพป.เชียงราย เขต 2

9 นายสยาม  ตาวงค อนุบาลพาน-ปากวาวมิตรภาพที่ 68 สพป.เชียงราย เขต 2

10 นางสาวอนงคนาฏ  บัวแดง ธารทองวิทยา(ปารวก) สพป.เชียงราย เขต 2

158 แมสายประสิทธ์ิศาสตร 1 นางสาวชฎาพร  ขนทอง แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

2 นางลดาวัลย  คําปวน แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

3 นายพงศธร  สายใจ แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

4 นางรตันา  มากสุข แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

5 นายจรัล  ฟงเร็ว แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

6 นายธีระวัฒน เทพสุภา แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

7 นายรตภิัทร  ชื่นใจ แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

8 นางสาวณัฐริน   ขันธมาศ แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

9 นางมัฑนา    ธิกันทา แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

10 นางสาวเกษร   เจรญิย่ิง แมสายประสิทธ์ิศาสตร สพม.เชียงราย

159 เทิงวิทยาคม 1 นายโกสินทร  ไชยชมภู เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

2 นายศรัญู  ปญญา เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

3 นายโยธิน  ศิริเอย เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

4 นางวิไลลักษณ  กรงจักร เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

5 นางเกวลิน วุฒิสาร เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

6 นางสาววรรณี ถาหลา เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย



ลําดับที่

ศนูยพัฒนาศกัยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ  

(HCEC)

ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

รายช่ือครูแกนนําดานเทคโนโลยีดิจิทัลประจําศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ  (HCEC)

7 นางสาวรุงทิวา  สันแกว  เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

8 นางสาววัชรี อายไชย เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

9 นางสาวพรนัชชา  ประยูรหาร เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

10 นางสาวศศินิภา มาฟู  เทิงวิทยาคม สพม.เชียงราย

160 พะเยาพิทยาคม 1 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ พะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา

2 นางจิรปรียา  ชัยทะ พะเยาพิทยาคม สพม.พะเยา

3 นายจิร ัฎ ฐ  สุขใจ เหลือ แมใจวิทยาคม สพม.พะเยา

4 นายณฐกร  ขุยคํา แมใจวิทยาคม สพม.พะเยา

5 นายณรงคกรณ ธนานุรักษกุล ดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา

6 นายธนกฤต ปงน้ําโทง ดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา

7 นายลักษพงษ  ปงเมือง พะเยาประสาธนวิทย สพม.พะเยา

8 นางสาวสุมิตรา อุนใจ พะเยาประสาธนวิทย สพม.พะเยา

9 นางสาวกันติศา โภคากรณ งําเมืองวิทยาคม สพม.พะเยา

10 นายชญานัท บัวหลวง งําเมืองวิทยาคม สพม.พะเยา

161 เชียงคําวิทยาคม 1 นางธัญญชล  วัชระกรณชัย เชียงคําวิทยาคม สพม.พะเยา

2 นางรุงทิพย  ขันธวงค เชียงคําวิทยาคม สพม.พะเยา

3 นางภคอร  สมฤทธ์ิ จุนวิทยาคม สพม.พะเยา

4 นางอรพิน  เมืองมูล จุนวิทยาคม สพม.พะเยา

5 นางสาวปราณี ไชยขันดี พญาลอวิทยาคม สพม.พะเยา

6 นางสาวโสภา มูลเทพ พญาลอวิทยาคม สพม.พะเยา

7 นายณัฐวุฒิ บุญชัย ภูซางวิทยาคม สพม.พะเยา

8 นางสารภี บุญชยั ภูซางวิทยาคม สพม.พะเยา

9 นางสาววัลยา  นาสาร เชียงมวนวิทยาคม สพม.พะเยา

10 นายเอกพงษ  แกนจันทร ปงรัชดาภิเษก สพม.พะเยา

162 นารีรตันจังหวัดแพร 1 นายจตรนต  สายอุต นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

2 นางสาวปวีณา  แนววงศ นารีรตันจังหวัดแพร สพม.แพร

3 นางรตันา  ทิพยวังเมฆ นารีรตันจังหวัดแพร สพม.แพร

4 นางประกายแกว  เสียงหวาน นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

5 นายกณิกนันต  ดอกบัว นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

6 นางนวลพรรณ  คมขํา นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

7 วาที่รอยตรีชิตชัย  โพธ์ิประภา พิริยาลัยจังหวัดแพร สพม.แพร

8 นายอภิชัย  แสนใหญ นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

9 นายวรเทพ  วันกาล นารีรัตนจังหวัดแพร สพม.แพร

10 นางสาวสิริรตัน  กันธิยะ พิริยาลัยจังหวัดแพร สพม.แพร

163 สูงเมนชนูปถัมภ 1 นายพิสิษฐ  เชิงแกว สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

2 นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์ สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

3 นางปาริชาติ  สําลี สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

4 นางกชกร ระลาธิ สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

5 นายวันเฉลิม  ระลาธิ วังชิ้นวิทยา สพม.แพร

6 นางนิจวรรณ  งามเขียว วิไลเกียรตอิุปถัมภ สพม.แพร

7 นายอภิชาติ  สาเครือ วังชิ้นวิทยา สพม.แพร

8 นางสาวประกายเพชร  เอยวัน ลองวิทยา สพม.แพร

9 นางสาวอุมาภรณ  ไผคํา สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

10 นางสาวลมินตา  ปยภัทรกุล สูงเมนชนูปถัมภ สพม.แพร

164 ปว 1 นายดํารงค คันธะเรศย ปว สพม.นาน

2 นายภคพล วัฒนะ ปว สพม.นาน

3 นางสุธาลักษณ จันทรสูรย ปว สพม.นาน

4 นางหรรษา สิทธิพงศ ปว สพม.นาน



นายปรีชารัตน์  รินทระ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 
 
 
ที่ ศธ  04300/2605          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

             ๑๑๑๕/๒๓  ถ.ไกรสรสิทธิ์  อ.เมือง ชร  ๕๗๐๐๐ 

                                                                     22  มิถุนายน  2565 

เรื่อง แจ้งครูแกนน าเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลทางออนไลน์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม, โรงเรียนเทิงวิทยาคม และ
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/ว554                 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาคัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกครูแกนน าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ได้ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม นั้น 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงขอให้ท่านแจ้งผู้มีรายชื่อใน
สังกัดของท่าน กรอกข้อมูล และเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล และทดสอบผ่านทาง  
www.learning-obec.com โดยให้ เข้ารับการพัฒนาให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2565  
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทรสาร  ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๐  
 
 
 



(นายปรีชารัตน์  รินทระ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 

 
 

 

ที่ ศธ  04300/807          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
             ๑๑๑๕/๒๓  ถ.ไกรสรสิทธิ์  อ.เมือง ชร  ๕๗๐๐๐ 

                                                                    28  กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04289/ว143  
  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จ านวน 185 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด     
โดยมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบและอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ทักษะ
ภาษาจีน (Chinese Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นทักษะ
พ้ืนฐาน ในมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอ่ืน ๆ และนักเรียนที่มีความส าคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่บุคลากรทุก
คนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นฐาน และได้ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทราบ นั้น 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจีน (HSK) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล        
เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทรสาร  ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๐  



 
 

 

ที่ ศธ  04300/1072          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 
             ๑๑๑๕/๒๓  ถ.ไกรสรสิทธิ์  อ.เมือง ชร  ๕๗๐๐๐ 

                                                                     11  มีนำคม  2565 

เรื่อง ประชำสัมพันธ์กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ส ำหรับครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เพ่ิมเติม) 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรทดสอบศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 

ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย ได้ประชำสัมพันธ์ ให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่มีควำมประสงค์สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอบวัดระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำจีน (HSK) สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล        
เพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย นั้น 

ในกำรนี้ ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้ก ำหนดกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำน CEFR ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เชียงรำย     
จึงขอให้ท่ำนประชำสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่มีควำมประสงค์สอบวัดระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(HCEC) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเข้ำรับกำรทดสอบด้วยตัวเอง รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทรสำร  ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๐  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบด้านที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 













(นายปรีชารัตน์  รินทระ) 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 

ที่ ศธ  ๐๔300/5827        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
      ๑๑๑๕/๒๓  ถ.ไกรสรสิทธิ์  อ.เมือง ชร  ๕๗๐๐๐ 

                                                                   ธันวาคม  2564 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/1200 
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการ “ครูดีในดวงใจ” 
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกข้าราการครูสายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียน เพ่ือนครูและชุมชน ให้ได้รับรางวัล 
"ครูดีในดวงใจ" โดยได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ ได้รับรางวั ล จ านวน 240 คน                  
จึงขอประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 และขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้ง
ข้าราชการในสังกัดตามรายชื่อทราบ นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูใน
สังกัดของท่านที่ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ได้แก่ นายคมเพชร ราชคม ข้าราชการ
ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ ทราบ  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทรสาร  ๐-๕๓๖๐-๑๔๕๐ 
 
 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบด้านที่ ๕ 



 
 

การมอบหมายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.1 นางบุญญธิดา คชรักษ์ 
 ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 17 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 1) ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน ประสานงาน และตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2) ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน               
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       3) งานตรวจประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เชียงราย   
 4) ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้ 
 (ก) งานด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) ของข้าราชการการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

(ข) งานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการในกรณีที่มีข้าราชการได้รับ
การเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษกลางปีงบประมาณ 

(ค) งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอัตราใหม่ 
(ง) งานจัดท าบัญชียืนยันยอดงบประมาณเงินเดือน 
(จ) งานควบคุมและจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้แก่

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.2 นางอรุณภา รอดกลึง 
        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 19 หัวหน้ากลุ่มงาน
วางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผน
อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ ดังนี้ 

1) ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัด กำรปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงาน
วางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

2) งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ (ตาม ว.17/2552) เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  สายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา สายงานผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

3) งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ช านาญการ
และช านาญการพิเศษ (ตาม ว.17/2552) เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

4) งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ตาม ว.9/2564 , ว.10/2564 , ว.11/2564 , ว.12/2564) 

5) งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ตาม ว.9/2564 ,        
ว.10/2564 , ว.11/2564 , ว.12/2564) 



 
 

6) งานประสานการพัฒนาก่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

7) งานขอเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

8) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ 

9) ปฏิบัติงานแทน นายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ      
ก็ตาม 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.3 นางสาวอ านวยพร ตุงคบุรี 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 20 หัวหน้ากลุ่มงานสรรหา บรรจุ

แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ และกลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย 
โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1) ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3) งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) งานบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) งานควบคุมต าแหน่งและอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) งานเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) งานจัดสรรอัตราต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9) งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
10) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3 ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานบุคคล และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คนที่ 2      
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ 

11) ปฏิบัติงานแทน นายกิติโรจ บ่อค าเขียว กรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.4 นางณัฐชยา กองสุเรือง 
 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 21 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้ 

1) งานพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) งานเลื่อนเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
3) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนด 
4) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ลาออกหรือถึงแก่กรรมก่อน 30 กันยายน 
5) งานแก้ไขเงินเดือนส าหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
6) งานเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ าของระดับถัดไป 
7) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งย้อนหลัง 
8) งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

9) งานจ่ายตรงเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (E-Payroll) 
10)  จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือน 
11) สนับสนุนงานจัดท า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/กพ.7 การเก็บ

รักษาทะเบียนประวัติ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/ก.พ.7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ 
ก.ค.ศ.16/ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

12) สนับสนุนงานจัดท า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (กพ.7) การเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก .พ.7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของ
ลูกจ้างประจ า  

13) สนับสนุนงานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า  

14) งานขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
15)  ปฏิบัติงานแทน นางศรัชญากานต์ ปัญโญ กรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
16)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.5  นางศรัชญากานต์ ปัญโญ 
  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 25 หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียน
ประวัติ ดังนี้ 

1) ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

2) งานขอเพ่ิมวุฒิและปรับวุฒิ 
3) งานจัดท า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/กพ.7 การเก็บ

รักษาทะเบียนประวัติ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/ก.พ.7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ 
ก.ค.ศ.16/ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

4) งานจัดท า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (กพ.7) การเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก .พ.7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของ
ลูกจ้างประจ า  

5) งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  
6) งานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกต าแหน่ง และลูกจ้างประจ า 

7) จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ 
8) งานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (E-Pension) 
9) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ   
10) งานจัดท าทะเบียนคุมการรับ – จ่าย และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา   
11) การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

12) งานขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 

13) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คนที่ 1     
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ 
 
 



 
 

14) ปฏิบัติงานแทน นางณัฐชยา กองสุเรือง กรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 

15) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.6 นายศศิวัฒน์ อชิรธรรมศักดิ์ 
  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 28 มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ ดังนี้ 

1)  งานประสานการพัฒนาก่อนเลื่อนและแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

2) งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ (ตาม ว.21/2560) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน   

3) งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ (ตาม ว.21/2560) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน  

4) ปฏิบัติงานแทน นางอรุณภา รอดกลึง กรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม       
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.7 นายกิติโรจ บ่อค าเขียว 
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 29 หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และ
หัวหน้ากลุ่มเลขานุการ อกศจ. และ กศจ. มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงาน
เลขานุการ อกศจ. และ กศจ. และกลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1) งานธุรการ-สารบรรณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดเก็บรักษาเอกสารและวัสดุต่าง  ๆ      
ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ตลอดจนปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 

2) งานธุรการน าเสนอ อกศจ./กศจ.เชียงราย 
3) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนต าแหน่ง ช่วยราชการ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
4) งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าทุก

ประเภท ทุกกรณ ี  
5) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนต าแหน่ง ช่วยราชการ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) (2) 
6) งานประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
7) ปฏิบัติงานแทน นางสาวอ านวยพร ตุงคบุรี กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็

ตาม 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.8 นางสาวจิราพัชร ยะราช 
 ต าแหน่งพนักงานราชการ (พนักงานบริการเอกสารทั่วไป) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปฏิบัติ
หน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และกลุ่มงาน
บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดังนี้ 

1) งานสรรหา การจ้าง  การลาออก ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ  
- แจ้งจัดสรรอัตราจ้าง การท าสัญญาจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

   - จัดท าค าสั่งจ้าง และสัญญาจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

   - งานลาออก การยกเลิกค าสั่งจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 
   - ท าทะเบียนคุมอัตราจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 



 
 

2)  งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3)  งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4)  งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
5)  ปฏิบัติงานแทน นางสาวอ าไพ พันติ กรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

4.9 นางสาวอ าไพ พันติ 
  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล        
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้  

1) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
2) งานการตรวจสอบรับรองลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูชาวต่างชาติในสถานศึกษา 
3) งานขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ    
4) งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ   
5) งานธุรการ-สารบรรณ (เชิญประชุม, ขอความอนุเคราะห์วิทยากร, ประชาสัมพันธ์)     

กลุ่มบริหารงานบุคคล รวมทั้งการจัดเก็บรักษาเอกสารและวัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6) งานอนุญาตการลาทุกประเภท ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่ง 
7) งานรายงานกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ถึงแก่กรรมและ          

การขอพระราชทานเพลิงศพ 
8) งานจัดท าหนังสือแสดงความเสียใจ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างถึงแก่กรรม 
9) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจิราพัชร ยะราช กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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