
 
 



งานบุคคล 
 บทนำ 
  การบริหารงานบุคคล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้า 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องมี 
การบริหารงานบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  งานบุคคล เป็นงานสนับสนุนบุคลากรที่สำคัญในสถานศึกษามีจุดประสงค์หลักของงานบุคคล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาสร้างขวัญกำลังใจและการรักษาระเบียบ 
วินัย สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร เช่น จัดการปฐมนิเทศให้บุคลากรเพ่ือให้ทราบภาระงาน 
เมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กรจัดทำเอกสารแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์การนั้นๆ ให้ทำงานได้ผลดีที่สุด 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะให้ความ 
ร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การบริหารงานบุคคล 
ในสถานศกึษา เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง ภารกิจ 
ของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ 
ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รีบการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  5. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 
  7. ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
  8. ดำเนินการประเมินผลเป็นระยะๆ ตามลักษณะของงาน 
 



การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
  1. งานวางแผนอัตรากำลัง มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   1.๑ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
   ๑.๒ จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   ๑.3 นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   ๑.๔ นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
   ๑.๕ ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
และวิทยฐานะของข้าราชการครู 
   ๑.6 ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการ 
ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กำหนด 
   ๑.๗ ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนกำหนด 
   ๑.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2. งานพัฒนาบุคลากร มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๒.1 จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
   ๒.2 วางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษาและโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตามที่ สพฐ. กำหนด 
   ๒.3 วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดงูาน เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒.4 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๓.1 จัดทำเครื่องมือและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
   ๓.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   ๓.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. งานสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและส่งเสริมกำลังใจ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๔.๑ งานเสริมสร้างขวัญ 
    ๔.๑.๑ มอบของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 
    ๔.๑.๒ มอบบัตรอวยพรและร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันเกิด 
    ๔.๑.๓ ช่วยเหลือตามวาระโอกาสต่างๆ 

     ๔.๑.4 มอบสิ่งของให้กำลังใจในยามเจ็บป่วย 
    ๔.๑.5 สวัสดิการอื่นๆ ที่ผู้บริหารพิจารณาให้ 
    ๔.๑.๖ จัดกจิกรรมต่างๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจำปี การย้าย 
การลาออกของบุคลากรในโรงเรียน 



   ๔.๒ งานส่งเสริมกำลังใจ 
    ๔.๒.1 จัดบริการเยี่ยมไข้ผู้มีอุปการคณุแก่โรงเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป นำกระเช้าผลไม้ หรือดอกไม้ หรืออ่ืนๆ 
ไปเยี่ยมโดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบ 
    ๔.๒.2 ประสานงานกับเจ้าภาพและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน  
ในการวาง พวงหรีดเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพของครูและบุคลากร บิดา มารดาของครูและบุคลากร 
บิดามารดาของคู่สมรสครูและบุคลากร นักเรียน หรือญาติสายตรง  
    ๔.๒.3 จัดยานพาหนะไปเยี่ยมไข้ หรือร่วมงานศพ 
    ๔.๒.4 จัดบริการวางหรีดงานศพของผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนและชุมชน หมู่บ้าน
พ้ืนที่ใกล้โรงเรียน 
  ๕. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๕.1 ทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕.2 จัดทำทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   ๕.๓ เก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา 
   ๕.4 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ 
  ๖. การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๖.1 จัดทำและตรวจสอบสมุดบันทึกการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร 
   ๖.2 จัดทำคำสั่งและบันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์ของคณะครูชายที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
รักษาการณ์ตอนกลางคืนและครูหญิงในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงปิดเทอม  
   ๖.3 รวมรวมหลักฐานเรียบรอ้ยและเป็นปัจจุบัน 
   ๖.4 ทำสถิติและนำไปใช้ประโยชน์ 
   ๖.5 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ 
  ๗. การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๗.1 ประเมินผลการดำเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานประกอบ 
   ๗.2 จัดให้มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
   ๗.3 ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการประเมิน 
   ๗.4 วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานบุคคล 
   ๗.5 นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานบุคคล 

   ๗.6 ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานงานของกลุ่มงาน 
  ๘. การสรรหาครูและบุคลากรในต าแหน่งอัตราจ้าง / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ มีขอบข่ายงาน 
ดังนี้ 
   ๘.1. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้าง หรือพนักงาน
ราชการ โดยประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๘.2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอัตราจ้าง หรือลูกจ้างและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
   ๘.3 ดำเนินการจัดทำหนังสือแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้าง 



   ๘.4 แจ้งเงื่อนไข ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือระเบียบข้อปฏิบัติอื่นใดของทางโรงเรียนให้แก่อัตราจ้างหรือพนักงาน
ราชการ 
   ๘.5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาการข้ึนเงินเดือน ในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นภาคเรียน 
   ๘.6 สรุปรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อัตราจ้าง หรือพนักงานราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นประจำทุกเดือน  
   ๘.7 ดำเนินการรายงานการพ้นจากสภาพการเป็นอัตราจ้าง หรือลูกจ้าง เสนอต่อผู้บริหาร 
   ๘.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๙.1 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงค์ขอย้าย 
   ๙.๒ รวบรวมหลักฐานเสนอต่อผู้บริหาร และท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๙.3 รวบรวมหลักฐานส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๙.4 แจ้งผลการดำเนินงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1๐. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๑๐.1 ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป 
   ๑๐.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทีก่ฎหมายกำหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา 
   ๑๐.๓ รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา 
   ๑๐.4 ดำเนินการจัดทำและรวบรวมเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
  1๑. การดำเนินเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
    เสนอรายงานการดำเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อกศจ. จังหวัดบึงกาฬ 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
    1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
    1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
    1.3 การอุทธรณ์ 
    1.4 การร้องทุกข์ 
   2. การเสริมสร้างละป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจฯลฯ  
ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา



กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
   3. ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    3.1 การออกจากราชการ 
    3.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่าน 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
    3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 
    3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
     3.4.1 กรณีเจ็บปว่ยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 
     3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
     3.4.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 
30 แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมใส 
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อยความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
    3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
    3.6 กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   4. ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 
    5. จัดทำตารางเวรยาม เวรประจำวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขอบข่ายงาน ดังนี้  
   ๑๒.1 ดำเนินการสำรวจผู้มีสทิธิ์ยื่นคำขอ 
   ๑๒.2 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑๒.3 ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธี 
ทีก่ฎหมายกำหนด 
   ๑๒.4 จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  1๓. การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้  
   1๓.๑ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้บุคลากรทุกคนทราบ 
   ๑๓.2 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอมี/เลื่อน/คง วิทยฐานะของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อผู้บริหาร 



   ๑3.๓ ดำเนินการจัดทำข้อตกลงเพื่อพัฒนางาน 
   ๑๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลง 
   ๑๓.๕ จัดเก็บผลงานในระบบ DPA  
   ๑๓.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงผ่านระบบ DPA 
   ๑๓.๗ รวบรวมเอกสารเพื่อมี/เลื่อน วิทยฐานะส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1๔. การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๑๔.1 กรอกข้อมูลในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(คส.02.20) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.02.10) 
สำหรับครู 
   ๑๔.2 รวบรวมเอกสารสำคัญที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   ๑๔.3 บุคลากรผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลของผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ลงในระบบKSP School 
   ๑๔.4 ติดตามตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่าจะได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพ 
  1๕. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
   ๑๕.1 รวบรวม ประมวลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   ๑๕.2 จัดทำ แผนภูมิ ทำเนียบคณะกรรมการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑๕.3 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างสม่ำเสมอ  
   ๑๕.4 จัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการตามมติของที่ประชุม 
   ๑๕.5 สนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑๕.6 เผยแพร่ข่าวสาร งานกิจกรรมของโรงเรียนให้แก่คณะกรรมการทราบ 
   ๑๕.7 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   ๑๕.8 สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

  ๑๖. กระประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
    การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับตำแหน่ง  ครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
ดังนี้ 
   ด้านการปฏิบัติตน 
   1. วินัยและการรักษาวินัย 
   2. คุณธรรม จริยธรรม 
   3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. จิตวิญญาณความเป็นครู 
   6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 



   ด้านการปฏิบัติงาน 
   1. การจัดการเรียนการสอน 
   2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   3. การพัฒนาตนเอง 
   4. การทำงานเป็นทีม 
   5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
   6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
   ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ  ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 
จากภายนอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ ให้มีการประเมินเป็นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้ง
เป็นเวลาสองปี ให้มีผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ 4 ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 70 
    กรณีผลการประเมินในแต่ละครั้งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทบทวนผลการประเมินได้
อีกครั้งหนึ่ง  
   กำหนดให้ครูผู้ช่วยที่ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
สามารถนับเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน
ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจำนวนวันที่ลาเกินให้ครบสองปี 
 



 


