
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การบริหารงานฝ่ายบุคลากร 

 โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต ์ สังกดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  ไดศึ้กษาวเิคราะห์ภาพรวมของโรงเรียนจากยทุธศาสตร์  นโยบาย  ขอบเขตภารกิจ  ตลอดจนศกัยภาพของ

โรงเรียน  จึงไดก้ าหนดขอบข่ายในการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานในฝ่ายบุคลากร  ดงัน้ี 

1. งานสรรหาบุคลากร 

2. งานพฒันาบุคลากร 

3. งานบ ารุงรักษาบุคลากร 
 

1.      งานสรรหาบุคลากร 
 หน้าที่ 

  1.    พิจารณาอตัราก าลงับุคลากรตามสายงาน และตามสาขาวชิา โดยประสานงานกบัหวัหนา้ 
   ฝ่ายวชิาการและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อสรรหาบุคลากรตามความเหมาะสมกบั 
              ความสามารถในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  2. รับสมคัรบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามสาขาวชิาท่ีตอ้งการ 
  3. เก็บขอ้มูลคดัเลือกบุคลากรตามคุณสมบติั ท่ีฝ่ายบุคลากรก าหนด 
  4. รายงานผลการสอบคดัเลือกบุคลากร เพื่อเสนอผูอ้  านวยการ พิจารณาอนุมติั 
  5. ปฐมนิเทศครูใหม่  ติดตามผลการปฏิบติังาน  และดูแลเร่ืองการปฏิบติัตนของบุคลากรใหมี้ 

 ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีการประเมินผลงาน 
 6. ท าสัญญาวา่จา้งครูใหม่เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 7. จดัเตรียมเอกสารเพื่อการขอเสนออนุมติัจากผูบ้ริหารในการบรรจุ  แต่งตั้งครูใหม่ 
 8. จดัท าทะเบียนประวติับุคลากร 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน 

 
 

 

  



 
 

วธีิปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจความตอ้งการในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อของบุคลากรโรงเรียน 
1.1 หวัหนา้งานสรรหาบุคลกรแจกแบบส ารวจความตอ้งการในการท างานของบุคลากร แก่บุคลากรทุกคน 

ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม 
2. ส ารวจความตอ้งการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน เพื่อการสรรหาบุคลากร 

2.1 หัวหน้างานสรรหาบุคลากรแจกแบบจดัอตัรา ก าลงัครูผูส้อน แบบแสดงความจ านงขอเพิ่มบุคลากรแก่
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้งาน ด าเนินการและส่งกลบัฝ่ายบุคลากรจดัเก็บ 

2.2 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการเสนอขออนุมติัอาจารยพ์ิเศษ เม่ือผูอ้  านวยการอนุมติัแลว้ทางฝ่ายบุคลากร ท า         
จดหมายเชิญและจดัเก็บประวติัอาจารยพ์ิเศษลงในเอกสารทะเบียนประวติัอาจารยพ์ิเศษ 

3. สรุปผล และแจง้หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร และหวัหนา้ฝ่ายบุคลากรเสนอผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณา 
3.1 หวัหนา้งานสรรหาบุคลากร สรุปผลจากแบบส ารวจความตอ้งการในการท างานของบุคลากรท่ีจะปฏิบติั 

หนา้ท่ีในปีการศึกษาต่อไป แจง้ใหห้วัหนา้ฝ่ายบุคลากร ทบทวน และเสนอผูอ้  านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3.2 ส าหรับบุคลากรท่ีจะลาออกน าเร่ืองเสนอผูอ้  านวยการอนุมติั และด าเนินการท าเร่ืองจ าหน่ายออกท่ีตน้

สังกดั พร้อมทั้งเตรียมรับบุคลากรใหม่ 
3.3 หวัหนา้งานสรรหาบุคลากรสรุปผลจากแบบจดัอตัราก าลงัครูผูส้อน แบบแสดงความนงของเพิ่ม 

                     บุคลากร จากหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้งาน แจง้ใหห้วัหนา้ฝ่าย 
                     บุคลากรทบทวนเสนอผูอ้  านวยการ เพื่ออนุมติั 

4. เปิดรับสมคัครู 
4.1 หวัหนา้งานสรรหาบุคลากร เปิดรับสมคัรครูโดยการใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเป็นครูในโรงเรียน 

เซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนตม์าเขียนใบสมคัร และจดัเก็บโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. คดัเลือกใบสมคัรงาน / ตรวจสอบคุณสมบติั ผูส้มคัร จากใบสมคัร และนดัหมายเวลา เพื่อสอบคดัเลือกบุคลากร

ครู 
5.1 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / หวัหนา้งาน สรรหาบุคลากร ตรวจสอบผูส้มคัรจากใบสมคัรงาน  

คุณสมบติัของผูส้มคัร มีดงัน้ี 
5.1.1 จบการศึกษาปริญญาตรี ส าหรับครูท่ีท าการสอน / จบการศึกษาอย่างน้อยระดบั ปวช. ส าหรับ

บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.2 จบตรงสาขาท่ีตอ้งการ / ถา้ไม่ตรงสาขาระดบัประถมศึกษาตอ้งมีประสบการณ์การสอนวิชานั้น

อย่างน้อย 1 ปีข้ึนไป และระดบัมธัยมศึกษามีประสบการณ์การสอนในวิชานั้นอย่างน้อย 2 ปีข้ึน
ไป/ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตรงตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

5.1.3 ผูช้ายผา่นการเกณฑท์หาร / ไดรั้บการยกเวน้การเป็นทหาร 



 
 

5.2 หัวหน้างานสรรหาบุคลากร นัดหมายให้ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีต้องการ สอดคล้องกับใบแสดง
ลกัษณะงาน มาสอบสอน ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือก 
6.1 ผูอ้  านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือก 

7. การสอบคดัเลือก / สอบสอน / สัมภาษณ์ 
7.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายบุคลากร / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน

ด าเนินการสอบคดัเลือก / สอบสอน / สัมภาษณ์ ผูส้มคัรตามความเหมาะสมในวนั เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด 
8. รวบรวมขอ้มูล การสอบคดัเลือก เสนอผูอ้  านวยการ 

8.1 หัวหน้าฝ่ายบุคลากร / หัวหน้างานสรรหาบุคลากรรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการสอบคดัเลือกลงใน
เอกสารประเมินการสอบครูผูส้อนใหม่ / เอกสารประเมินการสอบบุคลากรทางการศึกษาใหม่ และรายช่ือ
ผูส้อบคดัเลือกผา่น และหวัหนา้ฝ่ายบุคลากรเสนอผูอ้  านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณา 
9.1 อ านวยการพิจารณา 

9.1.1 ในกรณีท่ีไม่อนุมติั ส้ินสุดการคดัเลือกสมคัรงาน 
10. แจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือกผา่นเกณฑท์ราบผลการพิจารณาและงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

10.1 ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาอนุมติัหวัหน้างานสรรหาบุคลากร ด าเนินการแจง้ให้ผูส้มคัรท่ีผา่นเกณฑ์
ทราบ และนดัวนั เวลาใหม้ารายงานตวั 
10.2 หวัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้งาน / หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ แจง้ใหผู้ส้มคัรท่ีผา่นเกณฑท์ราบถึงลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

11. จดัท าระเบียนประวติับุคลากร 
12. จดัท าทะเบียนประวติับุคลากรลงในทะเบียนประวติัครู 

12.1 ผูอ้  านวยการ มอบหมายงานให้บุคลากรใหม่ โดยแต่งตั้งครูพี่เล้ียงท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน า เพื่อให้
บุคลากรใหม่ ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

13. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
13.1 ผูอ้  านวยการ / หวัหนา้ฝ่ายบุคลากรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อรับทราบถึงปรัชญาจิตตารมณ์และระเบียบ
ปฏิบติัของโรงเรียน 

14. ปฏิบติังาน  
14.1 บุคลากรใหม่ ปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

15. ประเมินผลการปฏิบติังาน หรือทดลองงาน 



 
 

15.1 เม่ือบุคลากรใหม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยจะมีครูพี่เล้ียง, ครูในระดบัชั้น, หัวหน้าสายชั้น
วิชาการ, หัวหน้างาน ท าหน้าท่ีประเมินผลการท างานบุคลากรใหม่ 2 คร้ัง ภายในเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่
บุคลากรใหม่เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี และบนัทึกลงในเอกสารประเมินบุคลากรใหม่ ใบประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

16. พิจารณาผลการปฏิบติังาน และรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
16.1 หวัหน้าฝ่ายบุคลากรรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลลงในใบสรุปผลการประเมินบุคลากรใหม่ (คร้ังท่ี 1) ใบ
สรุปผลการประเมินบุคลากรใหม่ (คร้ังท่ี 1-2) 

17. พิจารณาผลการปฏิบติังาน 
17.1 ในกรณีท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร เสนอผูอ้  านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมติับรรจุให้เป็น
ครู 
17.2 ในกรณีท่ีการปฏิบติังานไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน หวัหนา้ฝ่ายบุคลากรจะด าเนินการ โดยเชิญครูมาช้ีแจง 
แนะน า หรือส่งครูเขา้รับการอบรม เพื่อพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

18. ผูอ้  านวยการด าเนินการพิจารณาอนุมติั 
18.1 ในกรณีท่ีอนุมติั จะด าเนินการบรรจุ ใหเ้ป็นครู 
18.2 ในกรณีท่ีไม่อนุมติั จะท าการประเมินผลการปฏิบติังาน ในคร้ังต่อไป 

 
2. งานพฒันาบุคลากร 
 เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญนากรเรียนการสอน และสามารถพฒันาการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
  
บทบาทหน้าที ่

1. เขา้ร่วมประชุมฝ่ายบุคลากรเพื่อด าเนินงานในฝ่ายและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ส ารวจความตอ้งการพฒันาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้น และฝ่ายต่าง ๆ  
3. จดัอบรมครูตามหวัขอ้ ท่ีฝ่ายต่าง ๆ น าเสนอ เพื่อขออนุมติั ต่อผูอ้  านวยการ 
4. ส่งครูเขา้รับการอบรมสัมมนากบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
5. จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในการฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบติัการ / ศึกษาดูงาน

ภายนอกโรงเรียน 
6. จดัเก็บเอกสาร และประเมินผล การฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบติัการ ภายในโรงเรียน 
7. รับผดิชอบการประเมินวตัถุประสงคคุ์ณภาพเชิงพฤติกรรมในงานพฒันาบุคลากร 

 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วธิีปฏบิัติงาน 

รายละเอยีด 
1. ส ารวจความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครู 

1.1 หัวหน้าฝ่ายบุคลากร มอบหมายให้หัวหน้างานพฒันาบุคลากรแจกแบบส ารวจความตอ้งการพฒันา
บุคลากร ใหห้วัหนา้ฝ่าย / หวัหนา้งาน / หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประเมินความจ าเป็นในการพฒันา
บุคลากร 

2. จดัท าแผนงานพฒันาบุคลากรประจ าปี หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร / คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ จดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี จากขอ้มูลแบบส ารวจความตอ้งการพฒันาบุคลากร 

3. น าแผนงานพฒันาบุคลากรเสนอผูอ้  านวยการ 
3.1 หัวหน้าฝ่ายบุคลากร น าแผนงานพฒันาบุคลากร เสนอผูอ้  านวยการ พิจารณาอนุมติั กรณีอนุมติัให้

ด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร กรณีไม่อนุมติั ใหน้ าแผนงานไปปรับเพื่อน าเสนอขออนุมติัใหม่ 
 
การจัดการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายในโรงเรียน 

1. เตรียมการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายในโรงเรียน 
1.1 หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร / หวัหนา้งานพฒันาบุคลากร ด าเนินการเตรียมการฝึกอบรม / ประชุม /  

                           สัมมนาภายในโรงเรียน ตามแผนงาน กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจดัการอบรมเร่งด่วน ใหด้ าเนินการ 
                           เขียนแบบฟอร์มขอจดัอบรม 

2. ด าเนินการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายในโรงเรียน 
2.1 หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร / หวัหนา้งานพฒันาบุคลากร ประสานงานกบัหวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียน

การสอน หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
โสตทศันูปกรณ์ในการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา 

2.2 ด าเนินการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายในโรงเรียนตามวนั เวลาท่ีก าหนด 
3. ประเมินผลการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนาภายในโรงเรียน 

3.1 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม / สัมมนา หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร / หวัหนา้งานพฒันาบุคลากร ให้บุคลากรท่ีเขา้
ร่วมฝึกอบรม / สัมมนา ประเมินผล 

3.2 ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน บนัทึกการฝึกอบรม / สัมมนา ลงในแบบบนัทึกการ
ฝึกอบรม 



 
 

3.3 หัวหน้าฝ่ายบุคลากร / หัวหน้างานพฒันาบุคลากร ติดตามผลผูท่ี้ไม่เข้าร่วมฝึกอบรม / ประชุม / 
สัมมนาภายในโรงเรียนตามก าหนด โดยใชเ้อกสารบนัทึกการไม่เขา้ร่วมประชุม / สัมมนา / อบรม เก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน และบนัทึกขอ้มูลเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

การส่งบุคลากร ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ 
1. รับเร่ืองเชิญใหเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ 

1.1 เม่ือมีจดหมายเชิญให้เข้าร่วม ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนและ
ต่างประเทศถึงผูอ้  านวยการ หวัหน้างานสารบรรณ / ผูรั้บผิดชอบลงทะเบียนจดหมายเขา้ในสมุดทะเบียน
รับ-ส่ง หนงัสือ และเสนอผูอ้  านวยการ 

2. พิจารณาความจ าเป็นในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษา ดูงานภายนอกโรงเรียน
และต่างประเทศ 
2.1 ผูอ้  านวยการพิจารณาความเหมาะสมในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดู
งานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ ส่งเร่ืองใหห้วัหนา้ฝ่าย และผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 

3. ส่งมอบใหห้วัหนา้ฝ่าย คดัเลือกบุคลากร เพื่อด าเนินการ และทบทวนโดยหวัหนา้ฝ่ายบุคลากร 
3.1 หัวหน้าฝ่ายและผูรั้บผิดชอบพิจารณา จดหมายเชิญ กรณีมีความประสงค์ ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียน ให้บนัทึกแบบแสดงความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม เสนอหวัหนา้ฝ่ายบุคลากรทบทวนและเสนอผูอ้  านวยการเพื่ออนุมติั 

4. ผูอ้  านวยการพิจารณา 
4.1 ผูอ้  านวยการพิจารณารายช่ือบุคลากรท่ีหัวหน้าฝ่ายเสนอ กรณีไม่อนุมติัให้ส่งกลบัไปยงัหัวหน้าฝ่าย
หรือผูรั้บผดิชอบพิจารณาใหม่ กรณีอนุมติัใหด้ าเนินการต่อ 

5. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งใหเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ 
5.1 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งการเขา้ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนและ 

                     ต่างประเทศ ใหล้งนามรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง 
6. ส่งเอกสารรายงานผลการพฒันาบุคลากรภายนอก 

6.1 เม่ือบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนและ 
                     ต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือกลบัมาตอ้งส่งเอกสารรายงานผล การพฒันาบุคลากร เอกสาร 
                     เบิกเงินเบ้ียเล้ียง ประชุม / สัมมนา / อบรม ต่อหวัหนา้งานพฒันาบุคลากร เพื่อด าเนินการเก็บ 
                     บนัทึกและเสนอผูอ้  านวยการเพื่ออนุมติัเบิกจ่าย 

7. บนัทึกการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ 



 
 

7.1 เม่ือบุคลากรท่ีไป ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศ บนัทึก
ขอ้มูลในแบบบนัทึกการฝึกอบรมภายในและภายนอก ส่งหวัหนา้งานพฒันาบุคลากร ด าเนินการเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
3. งานบ ารุงรักษาบุคลากร 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรครู จึงไดด้ าเนินงานในงาน
บ ารุงรักษาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติัหน้าท่ี เกิดความมัน่ใจในความมั่นคงของการเป็นครูของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต ์มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู ท างานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 
  
บทบาทหน้าที ่

1. เขา้ร่วมประชุมฝ่ายบุคลากรเพื่อด าเนินงานในฝ่ายและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ท าหนา้ท่ีในการแจกและรวบรวมเอกสารการประเมินภาพลกัษณ์ครู ของทุกฝ่าย 
3. ประสานงานกบัสายชั้นบุคลากรในเร่ืองการแจกเร่ืองอุปโภคใหก้บัครู 
4. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลงัใจของครู 
5. พิมพร์ายงานการประชุมฝ่ายบุคลากร / ประชุมครูประจ าเดือน / และงานในฝ่าย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วธิีปฏบิัติงาน 
1. จดัท ารายช่ือ จ านวน และขอ้มูลของบุคลากร 
2. รวบรวมขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร (ใบแสดงลกัษณะงาน) 
3. การด าเนินงานและประสานงานในโรงเรียนเก่ียวกบัสวสัดิการครู การสร้างขวญัและก าลงัใจดงัน้ี 

3.1 บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.2 โบนสัประจ าปี 
3.3 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 8,000 บาท / คร้ัง 
3.4 งานฉลองคริสตม์าส / ปีใหม่ วนัครู 
3.5 ใหสู้ท / เคร่ืองแบบ / พาไปทศันศึกษา 
3.6 เงินช่วยเหลือเม่ือลาออก (ครูบรรจุ 5 ปีข้ึนไป) 
3.10 เงินช่วยเหลือการสมรส / การคลอดบุตร / การอุปสมบท 
3.11 เงินช่วยเหลือพิเศษครูเกษียณอาย ุ
3.12 เงินช่วยเหลือพิเศษค่าครองชีพ 
3.13 และอ่ืน ๆ 

4. จดับุคลากรครูปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยัภายในบริเวณโรงเรียน ในเวลาเชา้-กลางวนั-
เยน็ 

5. ด าเนินการเร่ืองการลาของบุคลากรครู เช่น ลาป่าย ลากิจ ลาพกั ลาออก 
6. แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรครู จาก หวัหนา้กลุ่ม 

                    สาระการเรียนรู้ หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย เสนอหวัหนา้ฝ่ายบุคลากร เพื่อเสนอผูอ้  านวยการ 
7. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกบัสวสัดิการบุคลากรครูและการใหบ้ริการบุคลากรครู  
8. การด าเนินการและประสานงานเก่ียวกบัการส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู เช่น ขอรับเคร่ืองหมายเชิดชู

เกียรติคุรุสดุดี ขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบตัรและเงินช่วยเหลือผูอ้าวุโส ฯลฯ 
9. การด าเนินการและประสานงานกบัคุรุสภาเร่ืองการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและการขอต่อ 

                    ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
10. การด าเนินการและการประสานงานเร่ืองการท าบญัชีรายช่ือเสนอขอพระราชทาน 

                    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 


