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ประวัติโรงเรียนมัธยมฐานบินกาํแพงแสน 
สถานที่ตั้ง           ตําบลกระตบี อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73180 

ติดตอโรงเรียน      034-996460 โทรสาร 034-996461 
สังกัด                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษางานมัธยมศกึษานครปฐม 
วันกอตั้ง              ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แตงตั้งโรงเรยีนรฐับาล 
                        ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 

          เปดสอนครั้งแรก    วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 
บริเวณโรงเรยีน     มีพื้นท่ี 65 ไร (ของกองทัพอากาศ) เนือ้ที่ดินแตเดิมโรงเรยีนการบินไดจัดที่ดินจํานวน 
                       170 ไร 3 งาน 50 ตารางวา  จัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมฐานบินกําแพงแสน โดย 
                        ใชพื้นที่รวมกัน ตอมาทางโรงเรยีนไดเชิญเจาหนาท่ีจากกองออกแบบและกอสรางกรม                   
                        สามัญศึกษามาทาํการรังวัดใหมเฉพาะสวนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  
                        เหลือพื้นที่ที่ดิน 65 ไร 
ปรัชญา               นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา “แสงสวางใด เสมอดวยปญญาไมมี” 
สีประจําโรงเรียน    สีแสด-เทา 
อักษรยอ              ฐ.บ. 
เว็บไซตโรงเรียน    www.mtbk.ac.th 

อีเมลโรงเรียน       information@mtbk.ac.th 
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คําขวัญ   เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 
เอกลักษณ   โรงเรียนมาตรฐานฐานสากล 
อัตลักษณ  มารยาทดี มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา 
อักษรยอของโรงเรียน ฐ.บ. 
สีประจําโรงเรียน  สแีสด-เทา 
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วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาประสงค 
โรงเรยีนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

วิสัยทศัน 
 โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน มุงสรางคุณภาพสูมาตราฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 

พันธกิจ 
1. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีสมรรถนะอยางหลากหลาย  
2. พัฒนาและสงเสริมใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสูมืออาชีพตามมาตราฐาน

วิชาชีพและมาตราฐานสากล 
3. สงเสริมสนับสนุนใหการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาสูความเปนสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 
4. พัฒนาและสงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

เปาประสงค 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มาตราฐานสากล 
2. นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีคุณธรรมและความสํานึกความเปนไทย โดยใชหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหปฏบิัติงานไดตามมาตรฐาน

วชิาชีพและมาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความตองการของนักเรียนและชุมชน โดยเนนความเปน

สากลบนพื้นฐานความเปนไทย 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการบรหารจัดการตามโครงการโรงเรียน

มาตราฐานสากล 

สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. ซื่อสัตยสุจรติ 
3. มีวนิัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงมั่นในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธาร
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สมาคมผูปกครองและคร ู

นายสนทิ  รีนบัถือ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

สมาคมศิษยเกา 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

นางสาวกญัญาณัฐ   บุญพวง 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบคุคล 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานบคุคล   
นางฐติิชญา   อยูเตม็สขุ 

กลุมงานสํานกังานบริหารงานบุคคล      (นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร) 

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง     (นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล) 

กลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชเูกียรติ      (นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์) 

กลุมงานวินัยและการรักษาวนัิยและออกจากราชการ     (นางสาวหน่ึงฤทัย   มูลจันทร) 

กลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   (นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล) 

กลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงาน      (นางสาวนันทิยา  รักราษฎร) 

 

แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 
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 คําส่ังโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

                                                            ที่ 111 / ๒๕๖๕  

                       เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่  

 ในกลุมบริหารงานบุคคล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………… 

เพื่อใหการดําเนินงานในกลุมบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน เปนไปดวยความเรียบรอย สําเรจ็

ลุลวงไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ อาศัยอํานาจความใน มาตรา ๓๙ ความในมาตรา 27 

มาตรา 85 และมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 ที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 จึงแตงต้ังและมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหนาท่ี ในกลุมบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  

๑.๑ นายสนิท     รีนับถือ    ผูอํานวยการโรงเรยีน       ประธานกรรมการ  

๑.๒ นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง     รองผูอํานวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางฐิติชญา     อยูเต็มสุข     ผูชวยรองผูอํานวยการฯ         หัวหนากลุมงานบุคคล  

๑.๔ นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล   ครู          กรรมการ 

๑.๕ นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร   คร ู          กรรมการ 

๑.๖ นางสาวนันทิยา     รักราษฎร   คร ู          กรรมการ 

๑.๗ นางสาวทิพามล     ศรีวิเชียร    ครู           กรรมการและเลขานุการ  

1.๘ นางสาวอทติยา  เมธสุทธิ์    คร ู          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่กํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริมอํานวยความสะดวกตลอดจนใหคําปรกึษา ใหการดําเนนิงานเปนไปดวยความเรียบรอย

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล  

              นางฐิติชญา         อยูเต็มสุข                                                           หัวหนากลุมงานบุคคล 

             2.1 กลุมงานสํานักงานบริหารงานบุคคล 

      นางสาวทิพามล  ศรวีิเชียร                     หัวหนากลุมงาน 

  ๒.๑.๑ งานเลขานุการและสารสนเทศ 

     นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร                     หัวหนาคณะทํางาน         

             นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง                    คณะทํางาน 

      นายมนตชัย  จันทรเทพ     คณะทํางาน 

      นางสาวอัจจิมา วงษจําปา     คณะทํางาน      

/ นางสาวดษุณ.ี.. 
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                           นางสาวดุษณี ริยาพันธ             คณะทํางาน 

        นางสาวสริิยากร  ใจเยือกเย็น        คณะทํางาน 

      มีหนาท่ี ดําเนินงานระบบสํานักงาน ลงรบัหนังสือแจงคณะทาํงานใหดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ   

      ระเบียบและปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

                ๒.๑.๒ งานแผนงาน 

 นางสาวในฝน บูรณพานิช                   หัวหนาคณะทํางาน 

                           นางสาวภาษิตา  จําปาทอง                                               คณะทํางาน 

        นางสาวนันทิยา รักราษฎร       คณะทํางาน 

     มีหนาท่ี  ติดตามการดาํเนินแผนงานของกลุมงานบุคคล ตามแผนงานประจําปงบประมาณ การสรุปงานและรายงาน  

     ผลและปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

       ๒.๑.๓ งานพสัดุสํานักงาน 

                 นางสาวภาษิตา  จําปาทอง                หัวหนาคณะทํางาน 

                 นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร           คณะทํางาน 

     มีหนาท่ี   ลงเลขพัสดุสํานักงานจัดเก็บขอมูลพัสดุในกลุมงานบุคคลและปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

                 ๒.๑.๔ งานสวัสดิการ 

      นายชัยจุมพล   ปยศทิพย                          หัวหนาคณะทํางาน 

      นางสาวในฝน  บูรณพานิช                          คณะทาํงาน 

        นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร        คณะทํางาน 

    มีหนาท่ี    1. ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เชนมอบของขวัญเปนกําลังใจ 

    ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ การแสดงความยินดีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

                  2. ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผูจะเกษียณอายุราชการ ในแตละป แจงประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุ   

    ราชการใหหนวยงานที่เก่ียวของและเจาตัวทราบ  

                  3. ดําเนินการตามสํานักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส กําหนด 

        4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

        ๒.๑.๕ งานวิจัยกลุมบริหารงานบุคคล  

        นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล         หัวหนาคณะทํางาน 

        นางสาวนันทิยา   รักราษฎร       คณะทํางาน 

        นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร           คณะทํางาน 

        นางสาวอทติยา  เมธสุทธิ์           คณะทํางาน 

        นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร       คณะทํางาน 

    มีหนาที่   วางแผน พัฒนาระบบ และประเมินผลการทํางานของกลุมบริหารงานบุคคลทั้ ง  6 กลุมงาน    

    เพื่อพัฒนากลุมบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

/2.2 กลุมงาน  ... 
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  ๒.๒ กลุมงานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

     นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล       หัวหนากลุมงาน    

     ๒.๒.๑ งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

      นางสาวณัฐฐินันท โอสธรีกุล       หัวหนาคณะทํางาน   

      นางสาวในฝน บูรณพานชิ       คณะทํางาน 

      นางสาวกัญญพิชญา  ยังดี       คณะทํางาน    

      นางสมวรรณ ทองดอนนอย                        คณะทํางาน  

      นางสาวภาษิตา  จําปาทอง         คณะทาํงาน 

      นางสาวธัญญรัตน  ฟองแกว       คณะทํางาน 

                           นางปฐตา แกวเกตุมณี                คณะทํางาน 

 นางสาวดุษณี ริยาพันธ                                                  คณะทํางาน 

 นางสาวสิริยากร  ใจเยือกเย็น        คณะทํางาน 

    มีหนาท่ี   ๑. การวางแผนอัตรากําลัง วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจ ของ 

    สถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 

    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

               ๒. ประสานงานประกันสังคม เม่ือมีบุคลากรเขามาใหมและลาออก 

     ๓. สรรหาลูกจางชั่วคราว รับสมัครสรรหาบุคลากรตามความจําเปนและความตองการของโรงเรียน 

     ๔. การบรรจุเขารับราชการใหม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทราบแตงต้ัง

คณะกรรมการ เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมและใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสม และตอเนื่องเมื่อครบ ๒ ป 

รายงานผลการประเมินไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมพรอมทั้งกรอกขอมูลลงระบบออนไลน EMIS 

           5.ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

          ๒.๒.๒ งานการเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครู 

                  นายชัยจุมพล ปยศทิพย                 หัวหนาคณะทํางาน 

                  นางสาวธนาภา เขียวคลาย                                           คณะทํางาน 

                            นางสาวณัฐฐินนัท  โอสธีรกุล                 คณะทาํงาน 

     มีหนาท่ี  1. รวบรวมรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคขอยาย เสนอตอคณะกรรมการ 

     การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา และสงผลสรุปการยายใหผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อนําเรื่องสงสํานักงานเขตพื้นที่    

     การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม หากเปนการขอยายกรณีพิเศษหรือการโอนยายเขามาสังกัดที่นอกเหนือชวงเวลา 

     ปกติ ใหสงสรุปและนําเรียนผูอําวยการเพื่อประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครปฐมตอไป 

                2. การลาออกจากราชการ  ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ ของครู 

     และบุคลากรทางการศึกษา รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

                3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

/ 2.3 กลุมงานทะเบียนประวัติ ... 



๘ 
 

    ๒.๓ กลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ 

  นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์                                    หัวหนากลุมงาน        

    ๒.๓.1 งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 

                              นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์                                   หัวหนาคณะทํางาน        

               นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร  คณะทํางาน                       

                               นางสาวภาษิตา  จําปาทอง                คณะทํางาน 

            นางสาวดุษณี ริยาพันธ              คณะทํางาน 

    มีหนาท่ี    1. สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ จัดเก็บเกียรติบัตรและทะเบียนคุมเกียรติบัตร ยกยองชมเชยขาราชการครู    

    และบุคลากรทางการศึกษา  

       2. ประชาสัมพันธรางวัลครู ติดตามและรายงาน และจัดเก็บขอมูล 

                 3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒.๓.๒ งานดูแลระบบ BigData 

         นายมนตชัย  จันทรเทพ                หัวหนาคณะทํางาน 

         นางสาวอัจจิมา วงษจําปา                คณะทํางาน 

         นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล                คณะทํางาน  

    มีหนาที ่  พัฒนาระบบบุคลากรสารสนเทศและการสื่อสารใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

    ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๒.๓.3 งานดูแลทะเบียน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 

                            นางสาวสมบัติ ศรพีลทัศน                  หัวหนาคณะทํางาน 

         นายมนตชัย  จันทรเทพ                 คณะทํางาน 

           นางสาวธนาภา  เขียวคลาย                 คณะทํางาน 

     มีหนาท่ี  ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ ก.พ.๗ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการแกไขขอมูล  

     ก.พ.7 ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย  

  ๒.๔ กลุมงานวินัยและการรักษาวินยัและออกจากราชการ 

     นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร                                  หัวหนากลุมงาน 

        งานวินัยและการรักษาวินยั 

 นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร                                 หัวหนาคณะทาํงาน 

                          นางสาวนันทิยา  รักราษฎร                                   คณะทาํงาน 

        นายชัยจุมพล  ปยศทิพย      คณะทาํงาน 

                           นางสาวสุพัฒวดี  อัปมะโน                                  คณะทํางาน 

        นางสาวสิริยากร  ใจเยือกเย็น       คณะทาํงาน 

   มีหนาท่ี  1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากรและสรุป 

  การมาทาํงานในแตละวันเสนอผูบริหาร สรุปสถิติการ มา ขาด สาย ของบุคลากรประจําภาคเรียนและประจําป 

  / 2.รวบรวมเอกสาร... 



๙ 
 

     2. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน   

     โรงเรยีนจัดทําแฟมขอมูลเก่ียวกับการทําผิดเก่ียวกับวินัยของขาราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

    3. ดําเนินการทําเอกสารเกี่ยวกับการขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติ 

              4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

             ๒.๕ กลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

     นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล                                            หัวหนากลุมงาน 

        ๒.๕.๑ งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู 

                            นางสาวณฐัฐินันท  โอสธีรกุล                                            หัวหนาคณะทํางาน  

                            นางปฐตา แกวเกตุมณี                 คณะทาํงาน 

                            นางสาวในฝน บูรณพานิช                 คณะทาํงาน 

         นางสาวอัจจิมา วงษจําปา                 คณะทาํงาน 

                            นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน      คณะทํางาน 

         นางสาวชลธิชา ศริิอมรพันธุ       คณะทํางาน 

      มีหนาที่  ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบ ประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

      ศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด สงไปยัง สพม.นครปฐม ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๒.๕.๒ งานสงเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรเจาหนาที่รัฐ 

                            นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน                            หัวหนาคณะทํางาน 

                            นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร                                     คณะทํางาน 

                            นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์                        คณะทํางาน  

     มีหนาท่ี  ๑. การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูขอตออายุกรอกขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ พรอมทั้งแนบเอกสาร 

     หลักฐานท่ีเกี่ยวของ ลงในระบบออนไลน ผานระบบ KSP e-service ของครุุสภา  

                ๒. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ผูขอมีบัตรกรอกขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ ลงในแบบฟอรมพรอม 

    ทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ เสนอผูบริหารสถานศึกษา นําสง สพม.นครปฐม 

      3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    ๒.๕.๓ งานพัฒนาขาราชการครู 

                 นางสาวสุพัฒวดี อัปมะโน                          หัวหนาคณะทํางาน 

        นางสาวชลธชิา ศิริอมรพันธุ       คณะทํางาน 

                            นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน                                               คณะทํางาน 

                  นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์                          คณะทํางาน 

         นางสาวธนาภา  เขียวคลาย       คณะทํางาน 

 

 

 

/ มีหนาที่   ... 



๑๐ 
 

    มีหนาที่   1. ดําเนินการจัดอบรมอบรม และไปราชการ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพ  

    การ ปฏิบัติราชการ กําหนดและดําเนินการจัดการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน สําหรับบุคลากรหรือนําเสนอสงบุคลากร 

    เขารับการอบรมตามที่มีหนวยงานตาง ๆ 

     2. ติดตามและดาํเนินการขาราชการครูท่ีจบในระดับบัณฑิตศึกษา ดาํเนินการปรับขอมูลประวัติ ก.พ.๗ 

                ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

          ๒.๕.๔ งานจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

                           นางสาวสมบัต ิศรีพลทัศน                   หัวหนาคณะทํางาน 

                           นางสมวรรณ ทองดอนนอย                            คณะทํางาน 

                           นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์                           คณะทํางาน  

     มีหนาท่ี การขอเครื่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอ พระราชทาน  

     เครื่องราชอิสริยาภรณ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 

     การศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

            ๒.๖ กลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     นางสาวนันทิยา   รักราษฎร                                       หัวหนากลุมงาน 

        ๒.๖.๑ งานนับมีตัวขาราชการครู 

                            นางสาวนันทิยา   รักราษฎร                                    หัวหนาคณะทํางาน 

                       นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร            คณะทํางาน 

   มีหน าทื่  1 .  ดํ า เนินการตรวจสอบขอมูลของข า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คือขอมูล เ งิน เ ดือน   

   ขอมูล วิทยฐานะเพื่อใหถูกตองและเรียบรอยและใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแฟมประเมิน  

         2. การดูแลขาราชการคร ูเรื่องการยกเวนหรือผอนผันการเขารับราชการทหาร 

      ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

         ๒.๖.๒ งานประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและงานเลื่อนเงินเดือน 

                           นางสาวนันทิยา   รักราษฎร                                    หัวหนาคณะทํางาน 

                           นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร                                    คณะทํางาน 

        นางสาวธัญญรัตน  ฟองแกว        คณะทํางาน 

        นางสาวสิริยากร  ใจเยือกเย็น         คณะทํางาน 

        นางสาวสมวรรณ  ทองดอนนอย       คณะทํางาน 

        นางสาวภาษิตา   จําปาทอง        คณะทํางาน 

      นางปฐตา แกวเกตุมณี                 คณะทํางาน 

                           นางสาวดุษณี ริยาพันธ                                                  คณะทํางาน        

    มีหนาที่  1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน    

    สถานศึกษา คณะกรรมการพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน รายงานผลการพิจารณาไปยัง  

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  

 /2. แตงตั้งคณะกรรมการ... 



๑๑ 
 

       2. แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ

ตอเนื่องเมื่อครบ 2 ป รายงานผลการประเมินไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พรอมท้ังกรอกขอมูลลง

ระบบออนไลน EMIS 

       3. แตงต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทําสัญญาจางและขออนุมัติการจางชั่วคราวไปยังเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษานครปฐม 

 

     ขอใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความต้ังใจและเต็มความสามารถใหเกิดประโยชน

สงูสุดแกทางราชการตอไป 

 

ทั้งนีต้ั้งแตบัดนี้เปนตนไป ส่ัง ณ วันที่   19  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  

     

 
              (นายสนทิ     รีนับถือ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง       รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

      ๑. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง    รองผูอํานวยการฯ ประธานกรรมการ 

 2. นางฐิติชญา  อยูเต็มสุข    ผูชวยรองฯ  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร    ครู คศ.2  กรรมการ 
4. นางสาวณฐัฐินันท โอสธีรกุล    ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นางสาวนนัทิยา   รกัราษฎร    คร ูคศ.1  กรรมการ  
๖. นางสาวในฝน บูรณพานิช    ครู คศ.1  กรรมการ 

7. นางสาวทิพามล ศรีวิเชียร    ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวอทิตยา  เมธสุทธ์ิ    คร ูคศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      2. คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล 
         2.1 กลุมงานสํานกังานบริหารงานบุคคล 
            2.1.1 งานเลขานุการและสารสนเทศ 

     นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร   ครู คศ.1  หัวหนาคณะงาน 
     นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง   คร ูคศ.1  คณะทํางาน 
    นายมนตชัย  จันทรเทพ    คร ูคศ.1  คณะทํางาน 
    นางสาวอัจจิมา วงษจําปา   ครู คศ.1  คณะทํางาน 
    นางสาวรัตนาวดี  ชิณวงษ   ครู คศ.1   คณะทํางาน   

      2.1.2 งานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล   
    นางสาวในฝน บูรณพานิช    คร ูคศ.1  หัวหนาคณะงาน    
     นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง   ครู คศ.1    คณะทํางาน 
     นางสาวนันทิยา รักราษฎร   คร ูคศ.1    คณะทํางาน  

     2.1.3 งานพสัดุสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
    นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง   ครู คศ.1    หัวหนาคณะงาน 
   นางสาวทิพามล  ศรวีิเชียร   คร ูคศ.1    คณะทํางาน 

     2.1.4 งานสวัสดิการ  
    นายชัยจุมพล   ปยศทิพย    ครู คศ.1    หัวหนาคณะงาน 
    นางสาวในฝน  บูรณพานิช    ครู คศ.1    คณะทํางาน 
    นางสาวทิพามล ศรวีิเชียร    ครู คศ.1  คณะทํางาน   

     2.1.5 งานวิจัยสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
    นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล   คร ูคศ.1    หัวหนาคณะงาน 
    นางสาวในฝน  บูรณพานิช   คร ูคศ.1    คณะทํางาน 
    นางสาวนันทิยา   รักราษฎร   ครู คศ.1    คณะทํางาน 
    นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร   คร ูคศ.2    คณะทํางาน 
    นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์    ครู คศ.1    คณะทํางาน 
    นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร   คร ูคศ.1   คณะทํางาน 
 
   



๑๓ 
 

   ๒.๒ กลุมงานวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
         2.2.1 งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

          นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล    คร ูคศ.1  หัวหนาคณะงาน 
นางสาวในฝน  บูรณพานิช   ครู คศ.1  คณะทํางาน 
นางสมวรรณ ทองดอนนอย   ครู คศ.2  คณะทํางาน 

  นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง   ครู คศ.1  คณะทํางาน   
  นางปฐตา แกวเกตุมณี    ครู คศ.1   คณะทํางาน  
  นางสาวธัญญรัตน  ฟองแกว   คร ูคศ.1   คณะทํางาน   
  นางสาวศรศีรัญญา ธรรมศิริพงษ   ครพูิเศษ    คณะทํางาน 

         2.2.2 งานการเปล่ียนตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครู 
  นายชัยจุมพล ปยศทิพย     คร ูคศ.1    หัวหนาคณะทํางาน 
  นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล              คร ูคศ.1                     คณะทํางาน 
  นายมนตชัย  จันทรเทพ    คร ูคศ.1     คณะทํางาน 
  นางสาวธนาภา เขียวคลาย   ครู คศ.1     คณะทํางาน 

          ๒.3 กลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ 
             2.3.1 งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 

  นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์        คร ูคศ.1                     หัวหนาคณะทํางาน 
           นางสาวทิพามล ศรวีิเชียร    คร ูคศ.1   คณะทํางาน                               

 นางสาวภาษิตา  จาํปาทอง   คร ูคศ.1    คณะทํางาน              
   นางสาวรัตนาวดี  ชิณวงษ     ครูพิเศษ    คณะทํางาน 

     2.3.2 งานดูแลระบบ BigData 
         นายมนตชัย  จันทรเทพ    ครู คศ.1    หัวหนาคณะทํางาน 

                    นางสาวอัจจิมา วงษจําปา    คร ูคศ.1    คณะทํางาน 
                    นางสาวณัฐฐนิันท โอสธีรกุล   ครู คศ.1     คณะทํางาน              
     2.3.3 งานดูแลทะเบียน กพ.7 
   นางสาวสมบัติ ศรพีลทัศน     ครู คศ.2    หัวหนาคณะทํางาน 

 นายมนตชัย  จันทรเทพ    ครู คศ.1    คณะทํางาน 
 นางสาวณัฐฐินันท โอสธีรกุล    คร ูคศ.1    คณะทํางาน 

          ๒.4 กลุมงานวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ 

          2.4.1งานวินัยและการรักษาวินัย 
                   นางสาวหนึ่งฤทัย   มูลจันทร        คร ูคศ.2         หัวหนาคณะทํางาน 

                   นางสาวนันทิยา  รักราษฎร    คร ูคศ.1     คณะทาํงาน                               

                   นายชัยจุมพล  ปยศทิพย    ครู คศ.1     คณะทาํงาน                   
         นางสาวสุพัฒวดี  อัปมะโน    ครู คศ.1     คณะทํางาน                               

                 นางสาวรัตนาวดี  ชิณวงษ                                 ครูพิเศษ                      คณะทํางาน                         
   ๒.5 กลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          2.5.1งานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู 

            นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล                      ครู คศ.1                      หัวหนาคณะทํางาน  
            นางปฐตา แกวเกตุมณี             ครู คศ.1                   คณะทํางาน 



๑๔ 
 

            นางสาวในฝน บูรณพานิช    คร ูคศ.1                      คณะทํางาน 
       นางสาวอัจจิมา วงษจําปา              คร ูคศ.1                     คณะทํางาน 
       นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน   ครู คศ.1                     คณะทํางาน 
    2.5.2 งานสงเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรเจาหนาที่รัฐ 
      นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน     คร ูคศ.2                     หัวหนาคณะทํางาน       
      นางสาวทิพามล ศรวีิเชียร             ครู คศ.1                     คณะทาํงาน  

นางสาวอทิตยา  เมธสุทธ์ิ                       คร ูคศ.1                     คณะทํางาน 

     2.5.3 งานพัฒนาขาราชการครู 

นางสาวสพุัฒวดี อัปมะโน             ครู คศ.1                      หัวหนาคณะทํางาน 
นางสาวชลธิชา ศิรอิมรพันธุ   ครู คศ.2                      คณะทํางาน   

            นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน    ครู คศ.2                      คณะทํางาน           
            นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์    คร ูคศ.1                       คณะทํางาน 
            นางสาวธนาภา  เขียวคลาย   ครู คศ.1             คณะทาํงาน               
    2.5.4 งานการจัดทาํบญัชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
            นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน    ครู คศ.2   หัวหนาคณะทํางาน 
            นางสมวรรณ ทองดอนนอย   คร ูคศ.2   คณะทํางาน                    
            นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์    ครู คศ.1            คณะทาํงาน   
    2.6 กลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.6.1 งานนับมีตัวขาราชการครู 
            นางสาวนันทิยา   รักราษฎร   ครู คศ.1     หัวหนาคณะทํางาน                   

             นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร   คร ูคศ.2  คณะทํางาน                     

          2.6.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและงานเลื่อนเงินเดือน 

            นางสาวนันทิยา   รักราษฎร   ครู คศ.1    หัวหนาคณะทํางาน  
            นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร   คร ูคศ.2                      คณะทํางาน   

  นางสาวธัญญรัตน  ฟองแกว   คร ูคศ.1     คณะทาํงาน                     
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 

 
1. รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบคุคล    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
3. หัวหนากลุมงานสํานักงานบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
4. หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากาํลังและกําหนดตําแหนงสรรหา 

และบรรจุแตงต้ัง       กรรมการ 
5. หัวหนากลุมงานทะเบียนประวัตแิละยกยองเชิดชูเกียรติ   กรรมการ 
6. หัวหนากลุมงานวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ  กรรมการ 
7. หัวหนากลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการ 

และบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
8. หัวหนากลุมงานประเมินการปฏิบัติงาน     กรรมการ 
9. หัวหนางานเลขานุการและสารสนเทศ     กรรมการ 
10. หัวหนาแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
11. หัวหนางานพสัดุสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
12. หัวหนางานสวัสดิการ       กรรมการ 
13. หัวหนางานวิจัยสํานักงานกลุมบรหิารงานบุคคล    กรรมการ 
14. หัวหนางานสรรหาและบรรจแุตงต้ัง     กรรมการ 
15.หัวหนางานการเปล่ียนตําแหนงใหสูงขึ้นและการยายขาราชการครู  กรรมการ 
16. หัวหนางานสงเสริมยกยองเชิดชเูกียรติ     กรรมการ 
17. หัวหนางานดูแลระบบ BigData      กรรมการ 
18. หัวหนางานดูแลทะเบียน กพ.7      กรรมการ 
19. หัวหนางานวินัยและการรักษาวินยั     กรรมการ 

        20. หัวหนางานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู   กรรมการ 
21. หัวหนางานสงเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรเจาหนาที่รัฐ กรรมการ 
22. หัวหนางานพฒันาขาราชการครู      กรรมการ 
23. หัวหนางานการจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ 

              พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ     กรรมการ 
24. หัวหนางานนับมีตัวขาราชการครู     กรรมการ 
25. หัวหนางานประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและงานเลื่อนเงินเดือน กรรมการ  

        26. หวัหนางานสํานกังานบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖ 
 

 
 

พันธกิจ /  ภาระหนาที่ / กลุมบริหารงานบุคคล 
โรงเรยีนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

 
 

การบรหิารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง 
ภารกิจของสถานศกึษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อสิระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ  
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
เปนสําคญั 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดาํเนินงานดานการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อสงเสริมบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกจิที่มีความรับผิดชอบใหเกิดผล 

สาํเร็จตามการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเตม็ตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบยีบวินยัจรรยาบรรณ 

อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชพี 
4. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ การยกยองเชิดชูเกียรติมีความ

มั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
พันธกิจ / ภาระหนาที ่

1. กลุมงานสํานักงานบริหารงานบุคคล 
1.1  ดูแลงานสารบรรณใหถูกตองตามระเบียบ 
1.2  จัดสํานักงานใหเปนศูนยบริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรยีนและผูปกครอง 
1.3  ประชุม นิเทศ  หัวหนางานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
1.4  จัดอบรม ศึกษาดูงาน จดัประชุมปฏิบัติการ 
1.5  ศึกษาวิเคราะหแผนการตามโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
1.6  ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคล 
1.7  การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและผูปกครอง 
1.8  ใหคาํปรึกษาดานบรหิารงานบุคคล กับครู นกัเรียนและผูปกครอง 
1.9  ประสานงานหัวหนางานทกุงานในกลุมบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนประจําป 
1.10 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

    2. การวางแผนอัตรากําลังการกําหนดตําแหนง 
2.1 การวิเคราะหการวางแผนอตัรากําลังคน 

2.1.1 วเิคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศกึษา 
    2.1.2 จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1.3 นําเสนอแผนอตัรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1.4 นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัต ิ
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2.2  การกําหนดตําแหนง 
      2.2.1 ใหเปนไปตาม การกําหนดตําแหนงและความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

2.2.2 สถานศกึษากําหนดภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        2.3 การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

2.3.1 สถานศกึษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอกําหนดตําแหนง 
2.3.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอกําหนดตําแหนง 

               2.3.3 สงคาํขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง /ขอเลื่อนวิทยฐานะ /ขอกําหนดตําแหนงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                       เพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผูมี 
                       อํานาจแตงตั้ง 
         2.4 การจางลกูจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
               2.4.1  กรณีการจางลูกจางประจาํและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงนิงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 
                        วิธีการทีก่ระทรวงการคลงักําหนดหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
                        พื้นฐานกาํหนด 
              2.4.2 กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและ 
                        ลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาไดโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่ 
                        สถานศึกษากําหนด 
         2.5 การแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2.5.1 เสนอคํารองขอยายใหรายงานการบรรจุแตงตั้ง รับยาย ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติ 
              2.5.2 กรณรีับยายใหรายงานการบรรจุแตงตั้งรับยายไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติตอไป 
   3.กลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ 
      3.1 งานทะเบียนประวัติสถานศึกษารวบรวมสําเนาทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
            สถานศึกษาบันทกึการเปลี่ยนแปลงขอมูลลงในทะเบียนประวัติ 
      3.2 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
            3.2.1 ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรไดรับการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
            3.2.2  ดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4. กลุมงานวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ 
       ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญ ที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา    
   สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษาเพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว     
   อิสระภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู  
   ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
  5.กลุมงานพฒันาสงเสริมขาราชการและบุคลากรทางการศกึษา 
     5.1 ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบ ประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด สงไปยัง สพม.นครปฐม ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
     5.2 ดาํเนินการจัดอบรมอบรม และไปราชการ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการ        
          ปฏิบัติราชการ กําหนดและดาํเนินการจัดการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน สาํหรับบุคลากรหรือนําเสนอสง 
          บุคลากรเขารับการอบรมตามที่มีหนวยงานตาง ๆ 
     5.3 การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูขอตออายุกรอกขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ พรอมทั้งแนบเอกสาร  
           หลักฐานที่เก่ียวของ ลงในระบบออนไลน ผานระบบ KSP e-service ของคุรุสภา 
     5.4 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ผูขอมีบัตรกรอกขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ ลงในแบบฟอรมพรอมทั้งแนบ 
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         เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ เสนอผูบริหารสถานศึกษา นําสง สพม.นครปฐม 
   5.5 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอ พระราชทาน        
          เครื่องราชอิสริยาภรณ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทาง       
          การศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
6.กลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การเลื่อนข้ันเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
   6.1 ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
         สถานศึกษา 
   6.2 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณี 
         สั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตองชี้แจงใหขาราชการครูและ 
         บุคลากรทางการศกึษาดังกลาวทราบ 
   6.3 รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขต 
         พื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 
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มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          นางสาวกญัญาณัฐ บุญพวง   
                 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

 
มีหนาที่และความรับผดิขอบงานดังน้ี 
หนาที่ทั่วไป 
 ปฏิบัติงานในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ติดตามดูแลการ
บริหารงานในกลุมบริหารงานบุคคล ทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของบุคลากรในกลุม
บริหารงานบุคคลใหอยูในกรอบอันดีงาม 
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรยีนและประธานกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล 
3. ที่ปรึกษาของคณะครูกลุมบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลและนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียน    
5. จัดทําแผนงาน  / โครงการ / เพ่ือขออนุมัติแผนปฏบิัติการประจําป 
6. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานที่เก่ียวของกับบุคลากรของโรงเรียน 
7. ควบคมุการจัดทาํสถิติขอมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
8. รับผดิชอบดูแลการบริหารงานตามขอบขาย / ภารกิจกลุมบริหารงานบุคคล และวางแผนงานใหเปนไปตาม

ระเบียบราชการและนโยบายของโรงเรียน 
9. กาํหนดรูปแบบแผนภมูิการบริหารงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
10. นิเทศงานแกบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน

สูงสุดตอทางราชการและแกปญหาที่เกี่ยวกบักลุมงานบริหารงานบุคคล 
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11. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริการบุคคล พรอมทั้งแนวทางการแกปญหาและ
อุปสรรค เสนอแกผูอํานวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 

12. ประมาณคาใชจายและบริการแกชุมชน และประสานงานกับหัวหนางานในกลุมบริหารงานบุคคล 
13. รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนในกรณีที่ผูอํานวยการโรงเรยีนไปติดตอราชการภายนอกโรงเรียนไป

ราชการตางจังหวัดหรือตางประเทศ 
14. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําเอกสารเผยแพรการแบงสายงานของกลุมบริหารงานบุคคล การจัดทําคูมอืหรือ

เอกสาร ที่เก่ียวของกับงานบริหารบุคคล เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ 
15. รวมประชุมกําหนดนโยบายของโรงเรยีนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
16. ดําเนินการตามนโยบายที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบคุคล 
18. จัดปฐมนิเทศแกเจาหนาที่ที่เขาใหมถึงนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรยีน 
19. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
20. รับผิดชอบกํากับติดตามงานสาํนักงานบรหิารงานบุคคล 
21. รับผิดชอบกํากับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 
22. รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

     มาตรฐานการปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยรองผูอํานวยการ                                 
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          นางฐิติชญา   อยูเต็มสุข  
                  ตําแหนงผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน  
                                      หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังน้ี 

1. เปนหัวหนางานบุคลากร/งานธุรการ 
2. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. เขียนแผนงาน  / โครงการ  / เพื่อขออนุมตัิแผนปฏิบตัิราชการประจาํป 
4. รับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติราชการครู / ลูกจางประจํา /ลกูจางชั่วคราว 
5. จัดทําสถติิการลาของขาราชการครู  / ลูกจางประจํา /ลูกจางชั่วคราว 
6. ทําทะเบียนประวัติครู – ลูกจางประจาํ 
7. ทําบัตรขาราชการ / ลูกจางประจํา 
8. รับผิดชอบการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย การออกจากราชการ 
9. การขอยืมตัวขาราชการ / การชวยราชการ 
10. การกําหนดตาํแหนงใหม 
11. รวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในสวนที่เก่ียวของกับงานธุรการ การปฏบิัติงานดานสารบรรณ การ

ลงทะเบียน รบั – สงหนังสือ การโตตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงการจัดเก็บเอกสาร
และทําลายหนังสือ 

12. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



๒๒ 
 

มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ (ตอ) 

๑๓. เปนหัวหนางานสาํนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
๑๔. เขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
๑๕. ดูแลงานสารบรรณใหถูกตองตามระเบียบ 
๑๖. จัดสํานักงานใหเปนศูนยบริหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผูปกครอง 
๑๗. ประชุม นิเทศ หัวหนางานภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
๑๘. ศึกษาวิเคราะหแผนงานตามโครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
๑๙. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ 
๒๐. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุมบริหารงานบุคคล 
๒๑. การรวมกิจกรรมรวมกับชุมชนและผูปกครอง 
๒๒. ใหคําปรึกษาดานบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผูปกครอง 
๒๓. ประสานงานหัวหนางานทุกงานในกลุมบริหารงาน วางแผนงาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนประจําป  
๒๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

    มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง  
                              กลุมงานสํานกังานบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 
 หัวหนากลุมงานสํานักงานบริหารงานบคุคล 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ลงรับหนังสือแจงคณะทํางานใหดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบระเบียบและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรบั 
    มอบหมาย 
2. ติดตามการดําเนินแผนงานของกลุมงานบุคคล ตามแผนงานประจาํปงบประมาณ การสรุปงานและรายงานผล 
    และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
3. พัสดุงานบุคล  ลงเลขพัสดุ จัดเก็บขอมูลพัสดุในกลุมงานบคุคลและปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
4. ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มอบของขวัญเปนกําลังใจในวันสาํคัญ  

             การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
5. ดําเนินการตรวจสอบรายชือ่ผูจะเกษียณอายุราชการ ในแตละป แจงประกาศรายชื่อผูเกษียณอายุ ราชการให 

             หนวยงานที่เก่ียวของและเจาตวัทราบ  
6. ดําเนินการตามสํานักงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส กาํหนด ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
7. วางแผน พัฒนาระบบ และประเมนิผลการทาํงานของกลุมบริหารงานบุคคลทั้ง 6 กลุมงานเพื่อพัฒนากลุม 

             บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวในฝน บูรณพานิช 

              หวัหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. การวางแผนอัตรากําลัง วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจ ของ 
               สถานศึกษาจัดทําแผนอตัรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ                   
               เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

๒. ประสานงานประกันสงัคม เมื่อมีบุคลากรเขามาใหมและลาออก 
๓. การสรรหาลูกจางชัว่คราว รับสมคัรสรรหาบุคลากรตามความจําเปนและความตองการของโรงเรียน 
๔. การบรรจุเขารับราชการใหม รับรายงานตวั ปฐมนิเทศ และรายงานสํานักงานเขตพื้นที ่การศกึษาทราบ 
    แตงต้ังคณะกรรมการ เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสม และ 
    ตอเนื่องเมื่อครบ ๒ ป รายงานผลการประเมินไปยัง สพม.นครปฐม พรอมทั้งกรอกขอมูล ลงระบบออนไลน  
    EMIS 
5. รวบรวมรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคขอยาย เสนอตอคณะกรรมการการศึกษาขั้น  

              พ้ืนฐานพิจารณา และสงผลสรุปการยายใหผูอาํนวยการโรงเรียนเพ่ือนาํเร่ืองสงสํานักงานเขตพื้นที่  
          6. การลาออกจากราชการ  ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ ของครแูละบุคลากร 
              ทางการศกึษา รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.นครปฐม 
 

 



๒๕ 
 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
กลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์ 

หัวหนากลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ จัดทําเกียรติบัตรและทะเบียนคมุเกียรติบัตร ยกยองชมเชยขาราชการครูและ 

             บุคลากรทางการศึกษา  

2. ประชาสัมพันธรางวัลครู ติดตามและรายงาน และจัดเกบ็ขอมูล 

3. พัฒนาระบบบุคลากรสารสนเทศและการส่ือสารใหการสนับสนนุหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

             ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

         4. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี กคศ.16 หรือ ก.พ.7 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการแกไข 
             ขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบนั ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 
 

 



๒๖ 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
กลุมงานวนิัยและการรกัษาวินัยและออกจากราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

นางสาวหน่ึงฤทัย  มูลจันทร 
หัวหนากลุมงานวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ 

 
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวบรวมขอมลูเก่ียวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากรและสรุป 

             การมาทํางานในแตละวันเสนอผูบริหาร สรุปสถติิการ มา ขาด สาย ของบุคลากร ประจําภาคเรียนและประจําป  

2. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกบัวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดทํา 

            แฟมขอมูลเกี่ยวกบัการทําผิดเก่ียวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3. ดําเนินการทําเอกสารเกี่ยวกับการขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกต ิ

   4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
กลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล   

หัวหนากลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   
  

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบ ประเมินเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

             ศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด สงไปยัง สพม.นครปฐม ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. การตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ผูขอตออายุกรอกขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ พรอมทั้งแนบเอกสาร 

             หลักฐานที่เก่ียวของ ลงในระบบออนไลน ผานระบบ KSP e-service ของคุรุสภา  
3. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ผูขอมีบัตรกรอกขอมลูสวนบุคคลตาง ๆ ลงในแบบฟอรมพรอม 

             ท้ังแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เสนอผูบริหารสถานศึกษา นําสง สพม.นครปฐม 
4. ดําเนินการจดัอบรมอบรม และไปราชการ จัดทาํโครงการพัฒนาบคุลากรและเสริมสรางประสิทธภิาพ  

             การปฏิบัติราชการ กําหนดและดําเนินการจัดการอบรม สัมมนาศึกษาดงูาน สาํหรับบุคลากรหรือนําเสนอสง         
             บุคลากรเขารับการอบรมตามที่มีหนวยงานตาง ๆ 

5. ติดตามและดําเนินการขาราชการครูที่จบในระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการปรับขอมูลประวัต ิก.พ.๗ 

6. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอ พระราชทาน  
             เคร่ืองราชอิสริยาภรณ เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 
             การศึกษาในสังกดัตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 



๒๘ 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
              กลุมงานประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

   
นางสาวนนัทิยา   รักราษฎร 

หัวหนากลุมงานประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
1. ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแกขอมูลเงินเดือน   
    ขอมลูวิทยฐานะเพื่อใหถูกตองและเรียบรอยและใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแฟมประเมิน  
๒. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



๒๙ 
 
  

หัวหนากลุมงานสาํนักงานบริหารงานบุคคล 
นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 

หัวหนางานเลขานุการและ
สารสนเทศ 

   นางสาวทิพามล  ศรีวเิชียร 

หัวหนางานแผนงาน 
    นางสาวในฝน  บูรณพานิช 

หัวหนางานพัสดุสํานักงาน 
 นางสาวภาษติา  จําปาทอง 

    หัวหนางานสวัสดิการ 
    นายชัยจุมพล  ปยศทิพย 

หัวหนางานวิจัยสํานกังาน 
   นางสาวณัฐฐินันท  โอสธีรกุล 



๓๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
นางสาวในฝน  บูรณพานิช 

หัวหนางานการเปล่ียนตําแหนงใหสงูขึ้นและการยายขาราชการครู 
นายชยัจุมพล  ปยศทิพย 

หัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
นางสาวในฝน  บูรณพานิช 



๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หัวหนางานดูแลทะเบียน ก.พ.7 
นางสาวสมบตัิ ศรีพลทัศน 

หัวหนากลุมงานทะเบียนประวัติและยกยองเชิดชูเกียรติ  
นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์ 

หัวหนางานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ 
นางสาวอทิตยา  เมธสุทธิ์ 

หัวหนา งานดูแลระบบ BigData  
นายมนตชัย  จันทรเทพ 



๓๒ 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนากลุมงานวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ  
หัวหนางานงานวินัยและการรักษาวนิัย    

นางสาวหน่ึงฤทัย   มูลจนัทร 



๓๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนากลุมงานพัฒนาสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวณัฐฐินันท  โอสธรีกุล 

หัวหนางานสงเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ขาราชการคร ู

นางสาวณัฐฐินันท  โอสธรีกุล 

หวัหนางานสงเสริมขอรบัใบอนญุาตประกอบชาชพีและบัตรเจาหนาทีข่องรัฐ 

หัวหนางานการจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ    

                       นางสาวสมบัติ ศรพีลทัศน 

หัวหนางานพัฒนาขาราชการครู 
นางสาวสุพัฒวดี  อัปมะโน 



๓๔ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หัวหนากลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 หัวหนากลุมงานประเมินผลการปฏิบัติงานงานนับมีตัวขาราชการคร ู
หัวหนางานประเมนิผลการปฏิบตัิงานขาราชการครูและงานเลื่อนเงินเดือน 

นางสาวนันทิยา   รักราษฎร 
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ภาคผนวก 
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                                                                                           เขียนท่ี..................................................... 
                วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. 2565  

เรื่อง  ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนยีบัตรครูอาวโุส ประจําป 2565 

เรียน  ประธานกรรมการมลูนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ 

            เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน*                 

            เลขประจําตวัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ*                                                            

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................นามสกุล........................................................... 
อยูบาน/คอนโด เลขที่..................หมูที่........ซอย..............................ชื่อหมูบาน/คอนโด.............................................. 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณยี.........................โทรศัพท (บาน)....................................... 
โทรศัพทเคล่ือนที่*.......................................... e-mail address ..............................................................................   
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ มีความประสงค       
จะขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จากมูลนิธิชวยครูอาวุโสฯ จึงขอเสนอรายละเอียด    
และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

 1. ขาพเจาเกิดเมื่อวันที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ...........* 

                        ❍ อายุครบ 60 ป พ.ศ. 2565 (เกิดระหวางวันที่ 2 ต.ค. 2504 – 1 ต.ค. 2505)*  

                       ❍ อายุครบ 60 ป พ.ศ. 2564 (เกิดระหวางวันที่ 2 ตุลาคม 2503 – 1 ต.ค. 2504 ไมเคยยื่นแบบคาํขอ
ฯ)* 
 

  2. ครั้งสุดทายขาพเจาปฏิบัติงานในตําแหนง....................................................................................  
สถานที่ปฏิบัติงาน.............................................................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย....................................... 
โทรศพัท..........................................สังกัด (โปรดระบุใหชัดเจน)*........................................................................... 
 
 
 
 
 

 

โปรดติดรูป  

ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป 

(ขนาด 2 นิ้ว) 

ตองชัดเจน ไมพรามัว แบบขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส  

ประจําป 2565 

แบบ  มอ. 1 
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        3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ประกอบวิชาชีพรวมกันไมนอยกวา 30 ป) แยกเปนดังน้ี  

   ❍ ครู  รวม.............ป         ❍ ผูบริหารสถานศึกษา  รวม.............ป 

   ❍ ผูบริหารการศึกษา  รวม.............ป     ❍ ศึกษานิเทศก  รวม.............ป 
                    (ไมนับรวมตาํแหนงตาม 38 (ค) เชน ตาํแหนงนักวิชาการ เจาหนาที่นโยบายและแผน 
บรรณารักษ  เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล นิติกร ฯลฯ) 
 

 
     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         หมายเหตุ : ทานตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ หากขอความที่กรอกไว ไมถูกตอง ครบถวน 

หรือไมตรงกับความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณา                          

ใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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- 2 - 
3. ขาพเจามีเวลาประกอบอาชีพครูและตําแหนงอ่ืน ๆ ตามลําดับ ดังนี้ 

     3.1 รายการประกอบวิชาชีพครู หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก โปรดกรอก
รายการประกอบวิชาชีพ ตามสมุดประวัติโดยยอ ดังนี้ 
 (1) สถานที่ปฏิบัติงาน กรอกรายการโดยสรุปวาเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานจํานวนก่ีครั้ง แตละครั้ง      
กรอกวันที่เริ่มตนถึงวันที่เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน     
  (2) วันสิ้นสุดการประกอบวิชาชีพ  โปรดกรอกถึงวันสุดทายของการประกอบวิชาชีพ ดังนี้  
 1) ผูที่อายุครบ 60 ป พ.ศ. 2565 กรอกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (นับเวลาการ
ประกอบวิชาชีพถึงเดือนกันยายน 2565)  
 2) ผูที่อายุครบ 60 ป พ.ศ. 2564 กรอกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (นับเวลาการ
ประกอบวิชาชพีถึงเดือนกันยายน 2564)  
  3) เฉพาะผูปฏิบัติหนาท่ีสถานศึกษาเอกชน โปรดกรอกเวลาประกอบวิชาชีพถึงวันจําหนาย
ออก  โดยใหผูอํานวยการโรงเรียนรับรองวาปฏิบัติงานครบ 30 ป   
  ทั้งนี้ การลาออก หรือจําหนายออกจากการประกอบวิชาชีพดังกลาว กอนอายุครบ 60 ป        
จะขาดคุณสมบัติการเปนครูอาวุโส            
ครั้งที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง............................................................ 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 2   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง........................................................... 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 3   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง.......................................................... 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 4   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง........................................................... 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 5   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง............................................................ 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน...............................พ.ศ.  
ครั้งที่ 6   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง............................................................ 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน.................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 7   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง............................................................ 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 8   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง.......................................................... 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 9   สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง........................................................... 
ตรรรรรรรตั้งแตวันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... ถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ.  
ครั้งที่ 10  สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................ในตําแหนง......................................................... 
ตรรรรรรร ตั้งแตวันที่.........เดือน............................พ.ศ.......... ถึงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .. 
  

  
 
 

         หมายเหตุ : ทานตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ หากขอความที่กรอกไว ไมถูกตอง ครบถวน 

หรือไมตรงกับความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณา                          

ใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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   3.2 รายการประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

ครั้งที่ 1  รับราชการในตําแหนง........................................................……….......................................................... 
            สังกัด.................................................................................................….................................................. 
  ตั้งแตวันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ 
ครั้งที่ 2  รับราชการในตําแหนง.............................................................………...................................................... 
            สังกัด............................................................................................................................................…....... 
  ตั้งแตวันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ.......... 
ครั้งที่ 3  รับราชการในตําแหนง.............................................................………...................................................... 
            สังกัด..................................................................................................................................................... 
  ตั้งแตวันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ........... 
ครั้งที่ 4  รับราชการในตําแหนง........................................................…......…….................................................... 
           สังกัด......................................................................................................................................................... 
  ตั้งแตวันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ........... 
ครั้งที่ 5  รับราชการในตําแหนง............................................................................................................................ 
            สังกัด...........................................................................................................................................................  
  ตั้งแตวันที่........เดือน...............................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ........... 
        4. ในระหวางที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ 

          ❍ ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย      ❍ อยูในระหวางการสอบสวนทางวินัย 

          ❍ เคยถูกลงโทษทางวินัย (โปรดระบุ.............................................................................................) 

          ❍ ไดรับการยกโทษ (ตองแนบสําเนาคําสั่งการถูกลงโทษ และสําเนาคําสั่งยกโทษ โดยเจาหนาที่นิติ
กร เปนผูลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงนิ)  
 

 5. ขาพเจาไดแนบสําเนาเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว ดังนี้ 
 5.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    
      5.2  สําเนาสมุดประวัติการปฏิบัติหนาที่ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.2.1 ขอมูลพื้นฐาน เชน คํานําหนานาม  ชื่อ สกุล วัน เดือน ปเกิด อายุครบ 60 ปเมื่อใด เริ่ม
บรรจุเมื่อใด สังกัดหนวยงานใด หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหแนบสําเนาการเปลี่ยนแปลงมาดวย  
 5.2.2 วัน เดือน ป  เริ่มปฏิบัติหนาที่/ตําแหนงและอัตราเงินเดือน/เอกสารอางอิง                 
โดยนักทรัพยากรบุคคล จะตองบันทึกรายการตั้งแตเริ่มบรรจุ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (กรอกรายการ                
ในแบบคําขอฯ ขอ 4.1 หรือ 4.2 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
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 5.2.3 ขอมูลการไดรับโทษทางวินัย 
  (1) กรณีไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกสอบสวน ขอความรวมมือ
เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเก่ียวกับทะเบียนประวัติ โปรดระบุ ชื่อ–สกุลของเจาของ
ประวัติ       และขอความวา “ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย” หรือ “อยูในระหวางถูกสอบสวน” พรอมทั้งลง
ลายมือช่ือ          ดวยปากกาสีน้ําเงิน และระบุตําแหนงผูรับรองไปดวย ดังนี้ 

❍ ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (หนาแรก รายการที่ 11)   

❍ ทะเบียนประวัติ กคศ.16 (รายการที่ 17)   

❍ สมดุประวัติการปฏิบัติหนาที่ราชการ (หนา 40)   
    (2) กรณีเคยถูกลงโทษทางวินัย ภายหลังไดรับการยกโทษ ตองแนบสําเนาตนฉบับ
คําสั่งถูกลงโทษทางวินัย และสําเนาตนฉบับคําสั่งยกโทษ โดยเจาหนาที่นิติกร เปนผูลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน   
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 5.2.4 สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่การเปนครูโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน จะตองแนบสําเนา       
สมุดประวัติที่มีการบันทึกสถานที่ปฏิบัติงาน วันบรรจุ - จําหนายออกในแตละชวงใหครบถวน และโปรดให      
ผูรับใบอนุญาต หรือผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูออกหนังสือรับรองวายังทําการสอนอยู มีประวัติชีวิตการงาน       
ดีตลอดมาและจะจําหนายออกเมื่อใด  
 

                  การกรอกแบบฟอรมตามขอ 4.1 จะตองมีหลักฐานประกอบการพิจารณาใหถูกตองครบถวน หากไม
สามารถ   หาหลักฐานในชวงใดชวงหนึ่งของการเปนครูในอดีต ตองใหหัวหนาสวนราชการในแตละสังกัด (แลวแต
กรณี)             ท่ีดํารงตําแหนงในปจจุบัน เปนผูออกหนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่ทําการสอนโรงเรียนใด ตั้งแต
เริ่มจนถึงวันที่ออกจากการเปนครูในชวงนั้น ดังนี้  
ที ่ สังกัด ผูออกหนงัสือรับรอง 
1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นายกเทศมนตรี / ผูอํานวยการสํานักงานเทศบาล  
2 โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร หัวหนากลุมทะเบียนโรงเรียน และเลขาธิการ กช. 
3 โรงเรียนเอกชนในสวนภูมิภาค - ศึกษาธิการจังหวัด  

- ผอ. สช. จ. นราธิวาส  ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล  

       5.3  รูปถายที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป และถายไวไมเกิน 1 ป ขนาด 4.5 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) จํานวน 1 รูป  

       5.4  หลักฐานอ่ืน ๆ  ❍ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ   ❍ สําเนาทะเบียนสมรส  ❍ สําเนาทะเบียนการหยา     
               ทั้งนี้ ขอใหทานตรวจสอบความถูกตองในแบบฟอรมการขอรับเครื่องหมายฯ การลงนามรับรอง              
ของผูบังคับบัญชาในสังกัด และการแนบเอกสารต้ังแตขอ 5.1-5.4 แลวแตกรณีใหครบถวน มิเชนน้ันอาจ
ไมไดรับการพิจารณาใหเปนครูอาวุโส  
 

  6. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กรอกมาแลวขางตน และหลักฐานประกอบการพิจารณาที่
ครบถวน  และเปนความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏวาไมเปนความจริงในสาระสําคัญ และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาไมครบถวน ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการมูลนธิิชวยครูอาวุโสฯ ตัดสิทธิการเปนครู
อาวุโส 
  
      ลงชื่อ............................................................ผูขอ 
                          (...........................................................) 
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  7. ความเห็นของผูบังคบับญัชาในสังกัด 
      ขอรับรองวาผูขอเปนผูมีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีตามจารีตของ
ครูสมควรพิจารณายกยองเปนครูอาวุโสสืบไป และขอรับรองวาขอมูลประวัติและเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวาไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมเปน
ผูรับผิดชอบ   
  
      ลงชื่อ...........................................................ผูบังคับบัญชา 
                  (...........................................................) 
          ตาํแหนง.............................................................  
                                                      (ผูลงนามรับรองดํารงตําแหนงตามหมายเหตุดานลาง) 
 
 

หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผูบังคับบญัชาตามขอ 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



43 
 

 

        
       เขียนที่................................................. 

           วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. 2565 

เรื่อง  ขอรับการชวยเหลือทางการเงิน 

    ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 

เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2562 และมีความประสงคจะ
ขอรับการชวยเหลือทางการเงิน จากมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ (สงแบบคําขอฯ ฉบับนี้ ไป
พรอมกับ    แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แบบ มอ.1) จึงเสนอรายละเอียด และหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 1. สถานภาพ 

       ❍ โสด ❍ สมรสแลวอยูดวยกัน 

       ❍ สมรสแลวแยกกันอยู ❍ หยาราง 

       ❍ หมาย ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

 2. รายได 

       2.1 รายไดของตนเอง (โปรดแนบสําเนาสลิปเงินเดือนไปดวย) 
                     (1) ขาพเจามีรายไดครั้งสุดทาย รวมทั้งสิ้นเดือนละ .....................บาท (ณ วันที่ยื่นความ
ประสงค)แยกเปน ดังนี้ 
  - เงินเดือน  จํานวน..........................บาท  
  - เงินวิทยฐานะ  จํานวน............................บาท 

  - เงินประจําตาํแหนง จํานวน............................บาท  

 

 

 

 โปรดตดิรูป 

ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป    
(ขนาด 2 นิ้ว) 

ตองชัดเจน ไมพรามัว 
และถายไวไมเกิน 1 ป 

(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 

ชุดสุภาพ / ไมสวมแวนดํา) 

แบบ มอ. 2 

แบบขอรับการชวยเหลือทางการเงิน 

ครูอาวุโส ประจําป 2565 
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   (2) รายไดหลังอายุ 60 ปบริบูรณ ดังนี้ (หากไมแจงจะไมไดรับการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ) 

  - ขาราชการ 
  ❍ รับบําเหน็จ จํานวน ....................................บาท 
  ❍ ไมเปนสมาชิก กบข. ไดรับบํานาญเดือนละ ......................บาท 
  ❍ เปนสมาชิก กบข. ไดรับบํานาญเดือนละ ......................บาท 
                                       (หากไมทราบโปรดคํานวณจากระบบกรมบัญชีกลาง) 
  ❍ ประกอบอาชีพอื่น (โปรดระบุ) .........................มีรายไดเดือนละ .....................บาท 
  ❍ ไมมีอาชีพอื่น     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : ทานตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ หากขอความที่กรอกไวไมถูกตอง ครบถวน หรือไมตรงกับ                   

ความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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  - สถานศกึษาเอกชน   
  ❍ ปฏิบัติหนาที่จนถงึวันที่........เดือน.................พ.ศ. ....  (โปรดระบ)ุ 
        ❍ ไดรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ จํานวน ........................ บาท (โปรดระบุ) 
        ❍ ประกอบอาชีพอื่น (โปรดระบุ) .........................มีรายไดเดือนละ .....................บาท 
  ❍ ไมมีอาชีพอื่น     
    

      2.2  รายไดของคูสมรส 
           ❍ รับราชการเดือนละ................................บาท 
          ❍ ประกอบอาชีพอื่นเดือนละ...............................บาท 
           ❍ เกษียณอายุการทํางานมีรายไดหลังเกษียณเดือนละ....................................บาท 
           ❍ ไมมีรายไดเพราะ................................................................................................................     
  ❍ หยา/แยกกันอยู  กับสามี/ภรรยา  ไดรับคาเลี้ยงดูบุตรเดือนละ.....................................บาท 
      2.3 รายไดอื่น ๆ ทั้งของตนเองและคูสมรส 
           ❍ บานใหเชา จาํนวน............................หลัง ไดรับคาเชาเดือนละ..................................บาท 
           ❍  อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................เดือนละ................................บาท 
          

 3. สภาพความเปนอยู  
   3.1  มีบานเปนของตนเอง ปลูกในที่ดินของตนเอง จํานวนเนื้อที่.............ไร.............ตารางวา 
   อยูที่ แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ....................................................... 
   จังหวัด.......................................ราคาบานและที่ดินปจจุบันประมาณ.............................บาท 
 3.2 มีบานของตนเอง ปลูกในที่ดินของผูอ่ืน  จํานวนเนื้อที่....................ไร.......................ตารางวา 
  อยูที่ แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ................................................... 
  จังหวัด.................................................ราคาบานประมาณ..............................................บาท 
 3.3 เชาบานอยูเดือนละ...................................บาท 
   3.4 อาศัยอยูกับ   
        ❍ บิดา   ❍  มารดา    ❍ บุตร                                      

        ❍ บานพักขาราชการ และหลังจากเกษียณแลว  ❍ จะเชาบาน  ❍ อาศัยอยูกับ            .                    
   ❍ อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................  
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 4. ทรัพยสินของตนเองและคูสมรส (นอกเหนือจากขอ 3.1) 
     -  มีที่ดิน จํานวน...........................แปลง รวมจํานวน.............................ไร 
        อยูที่ แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.......................................................… 
                 จังหวัด.................................................ใชเพาะปลูกมีรายไดปละ...................................................บาท 
        หรือใหเชาเดือนละ......................บาท หรือใชทําประโยชนอยางอ่ืนรายไดปละ............................บาท 

  - มีรถ จํานวน ................ คัน (ระบุประเภท / ยี่หอ / รุน ) 
    ............................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : ทานตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ หากขอความที่กรอกไวไมถูกตอง ครบถวน หรือไมตรงกับ                   

ความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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 5. สภาพการดํารงชีวิตหลังจากมีอายุครบ 60 ปบรบิูรณ (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยู  สภาพการทํางาน การอปุการะบุคคลในครอบครัว และภาระความรับผิดชอบในครอบครัว โดยยอ) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
สรุปภาระหนี้สิน  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
 (1) สหกรณ..................................    คงเหลือจํานวน.........................บาท    
               (มีหุนสหกรณ จํานวน.................................บาท) 
 (2) ธอส. ......................................  คงเหลือจํานวน.........................บาท   
 (3) ธ. ออมสิน ..............................  คงเหลือจํานวน.........................บาท   
 (4) อื่น.........................................  คงเหลือจํานวน.........................บาท   

                                              รวมทั้งสิ้น    ........................บาท 
หมายเหต ุ - แนบหนังสือรับรองการเปนหนี้สินเสนอประกอบการพิจารณาดวย    

 6. สถานภาพครอบครัว  มีพี่นองรวมบิดามารดา จาํนวน          คน 

ลําดับที ่                ชื่อ รายได ชื่อสถานที่ทํางาน 

1    

2    

3    

 7. จํานวนบุตร  มีบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย รวม...............คน (ไมนับรวมบุตรบุญธรรม) 

         ❍ กําลังศึกษาและอยูในอปุการะ จํานวน................คน   
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       (ตองแนบสําเนาทะเบียนบานมาดวย หากไมแนบจะไมนํามาประกอบการพิจารณา) 

ลําดับที ่                ชื่อ ว.ด.ป.เกิด ชื่อสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ชั้น  หมายเหตุ 

1      

2      

3      

         ❍ จบการศึกษาแลวแตยังตองอุปการะ จํานวน ...........คน  

         ❍ ประกอบอาชีพแลว จํานวน...........คน (โปรดระบุรายละเอียดใหครบทุกชอง)  

ลําดับที ่                ชื่อ เงินเดือน ชื่อสถานที่ทาํงาน 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : ทานตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวนทุกประการ หากขอความที่กรอกไวไมถูกตอง ครบถวน หรือไมตรงกับ                   

ความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงิน 
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      ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  หากปรากฏวาไมเปนความจริง    
ในสาระสําคัญ ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ ตัดสิทธิ     
การที่จะพึงไดจากการไดรับเงินชวยเหลือ 

                     ลงชื่อ.........................................................ผูขอ 
                (..........................................................) เขียนตัวบรรจง 

 8. คํารับรองของผูบังคบับัญชาชั้นตน 

    ขาพเจา................................................................................................................................................. 

ตําแหนง   ❍ ครูใหญ   ❍  อาจารยใหญ    ❍  ผูอํานวยการโรงเรียน       
ตําแหนงอ่ืนนอกจากนี้   (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
ตรวจสอบเอกสารของ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ไดแจงรายไดและทรัพยสินเปนความจริงทุกประการ  
              ลงชื่อ.........................................................ผูบังคบับัญชา 
           (.......................................................) เขียนตัวบรรจง 

 9. คํารับรองและความเห็นของผูบังคบับัญชาในสังกัด 
     ขอรับรองวาผูขอสมควรไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงนิ  ตามหลักเกณฑการพิจารณา 
ใหเงินชวยเหลือครูอาวุโส 
             ลงชื่อ....................................................ผูบังคบับัญชาในสังกัด 
                          (....................................................) เขียนตัวบรรจง 
                            ตาํแหนง....................................................... 
                                             (ผูลงนามรับรองดํารงตําแหนงตามหมายเหตุขอ 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 
หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 8 และขอ 9    

สังกัด ตําแหนงผูขอ 
ตําแหนงผูลงนามรับรอง 

ขอ 8 ขอ 9 

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา 

- คร ู

- ผอ. โรงเรียน   

- ผอ. โรงเรียน 

- ผอ. สพป. / ผอ.สพม.   

- ผอ.สพป. / ผอ.สพม. 

- ศึกษาธิการจังหวัด  

ลงนามรับรองตนเองไมได 

สํานกังานคณะกรรมการ 

สงเสริมการศกึษาเอกชน 

- ครู  

- อาจารยใหญ   

- อาจารยใหญ 

- ผอ. โรงเรียน / ผูจัดการ 

เลขาธิการ กช. 

ลงนามรับรองตนเองไมได 

สํานกังานศกึษาธิการจังหวัด 

 

- ครู  

- อาจารยใหญ   

- อาจารยใหญ 

- ผอ. โรงเรียน / ผูจัดการ 

ศึกษาธิการจังหวัด   

ลงนามรับรองตนเองไมได 

สํานกังานการศกึษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 

- ครู  

- อาจารยใหญ   

- อาจารยใหญ 

- ผอ. โรงเรียน / ผูจัดการ 

ผอ. สช.จ. นราธิวาส ปตตานี ยะลา 
สงขลา และสตลู      

  ลงนามรับรองตนเองไมได 

สังกัดอื่น - ครู / อาจารย ไมต่ํากวาระดับ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ระดับสูงกวาผูลงนามในขอ 8 

  ลงนามรับรองตนเองไมได 
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ผลการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผูสมควรไดรับเงนิชวยเหลือ ประจําป 2565 
  สังกัด                                         .  

ชื่อ – สกุล 
จํานวนบุตรที่อยู 

ในอุปการะ 
รายไดของตนเองและ 
คูสมรสหลังอายุ  ๖๐ 

ป 
รายไดพิเศษ สภาพการดํารงชีวิต 

ทรัพยสินของตนเอง 
และคูสมรส 

เหตุผลที่ไดรับ 
การพิจารณา 

       

 

ลงชื่อ                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                                          (                                                ) 
                                                                                        ตําแหนง                                                 . 

 
ลงชื่อ                                                  รองประธานกรรมการ                               ลงชือ่                                                   กรรมการ 

(                                                )                                                               (                                                  ) 
                                                      ตําแหนง                                                                                                      .ตําแหนง                                                   . 

 
ลงชื่อ                                                  กรรมการ                                                ลงชื่อ                                                   กรรมการและเลขานุการ 

                                                (                                                )                                                              (                                                   ) 

                                     ตําแหนง                                                 .                                 ตําแหนง………………………………………………………. 

แบบ มอ. ๓ 
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 แบบ มอ. ๔ 

บัญชีรายชื่อครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ประจําป  ๒๕65      

 สังกัด................................................ 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน 

รวมเวลา 

ปฏิบัติหนาที่ 
หมายเหตุ 
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ใบสมัคร  
คัดเลือกเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครอูัตราจาง/นักการภารโรง 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
ตําแหนงท่ีสมัคร .................................................................. 

 
 

ชื่อ-สกุล................................................. ...................................................  อายุ ...................... ป 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................ สัญชาติ....................... เชื้อชาติ .................... 
เกิดวันที่ ........ เดือน.................................. พ.ศ. .................  
สถานภาพ....................... ชื่อ- นามสกุลคูสมรส.................................................... เบอรโทรศัพท................................ 
- ที่อยูปจจุบัน - 
บานเลขที่.................... หมู .............. ซอย .......................ตาํบล ................................. อําเภอ ................................... 
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ...........................      เบอรโทรศัพท ............................................. 
บุคคลที่สามารถติดตอได.......................................................... เบอรโทรศัพท.......................................... 
- ประวัติการศึกษา -   
ระดับการศึกษา............................................. วุฒิการศกึษา...................................................................................   
สาขา/วิชาเอก ................................................... สถาบันการศึกษา....................................................................... เกรด
เฉล่ีย ........................... ปที่สาํเร็จการศกึษา........................... 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบการสอน............................................................................................. 
- ประสบการณการทํางาน – 
สถานที่ทํางาน ............................................................ บานเลขที่.................... หมู .............. ซอย .......................ตําบล 
................................. อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................ 
ตําแหนง .......................................... ระยะเวลา.................................. 
สถานที่ทํางาน ............................................................ บานเลขที่.................... หมู .............. ซอย .......................ตําบล 
................................. อําเภอ ................................... จังหวัด ............................................ 
ตําแหนง .......................................... ระยะเวลา.................................. 
ความรูความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอปฏิญาณและใหคํารับรองโดยสัตยจริงวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 
24 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2510  
 
         

ลงชื่อ........................................................... ผูสมัคร 
       (                                      ) 
      วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ ............. 
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แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 

 

วันท่ี………… เดือน………….……………………… พ.ศ. …………….. 

เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดนครปฐม 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

  ดวยขาพเจา………………………………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

มีความประสงคขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดนครปฐมไปจังหวัด..................เนื่องจาก………………………………………… 

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

ตั้งแตวันที่…………เดือน……………..……….…….พ.ศ. …………… ถึงวันที่………เดือน………..……………………. พ.ศ. …………… 

รวม………….วัน ในระหวางวันที่ขาพเจาออกนอกเขตจังหวัดเพ่ือการขางตน ขาพเจาพักอยูที่บานเลขที่………………..….. 

ถนน……………………………………………… ตําบล…………………….…….………………….. อําเภอ……………………………………….. 

จังหวัด……………………………………………………….. หรือ …………………….………………………………………………………….…….. 

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

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได โทร. …………….…………………………………………………… หากทางราชการมีเรื่องดวนที่จะให

ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ในระหวางขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดนี้ ขาพเจายินดีกลับมาปฏิบัตหินาที่ทันที 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        ลงชื่อ ……………………………………………..………….. 

              (…………………………………………………………..) 

 

ความคิดเห็น 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 

 
ลงชื่อ............................................. 

(นางสาวกัญญาณัฐ   บุญพวง) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

คําสั่ง ผูอาํนวยการโรงเรียน 
      อนุญาต   
 ไมอนุญาต เพราะ………………………………….…...… 
…………………………………………………………..……………. 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายสนิท   รีนับถือ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
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ใบลาปวย  ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว 
 

                   เขียนที่ โรงเรียนมธัยมฐานบินกําแพงแสน 
                  วันท่ี……....เดือน………………………พ.ศ…….…….. 

เรื่อง ขอลา ...........................................................  
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

ขาพเจา................................................. ……………………………………….ตําแหนง…........................  
ฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู .................................. …………..สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
ขอลา ปวย 

 กิจสวนตัว เนื่องจาก  ........... ……………………………………………………………………………… 
 คลอดบุตร 
ตั้งแตวันที่......................................................ถึงวันที่.....................................................มีกําหนด....................วัน 
ขาพเจาได       ลาปวย      กิจสวนตัว     คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่..…………………………………………ถึง
วันท่ี…………………………………………..……มีกําหนด.....……..วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่ ............... ..... 
........................................................................................................................................................................... 
สถิติการลาในปงบประมาณ ๒๕๖....... 

ประเภท
การลา 

ลามาแลว ลาครั้งนี ้ รวมเปน 
ครั้ง วัน วัน ครั้ง วัน 

ปวย      
กิจสวนตวั      
คลอดบุตร      

รวมทั้งสิ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงชื่อ)………………………………………………….. 

        (.................................................................) 

คําสั่ง 

              อนุญาต          ไมอนุญาต 

.......................................................................................

.......................................................................................

...................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ 

       ( นายสนิท  รีนับถือ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

 วันที่................เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๖....... 

  
                  

       (ลงชื่อ)……………………………………….. 

          ( นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลจันทร ) 

             เจาหนาที่งานบุคลากร 

     ...............................................................................  

     ...............................................................................  

     ............................................................................... 

ลงชื่อ 

       (นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง) 

         รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

         วันที่................เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๖....... 
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