
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สายงานการสอน 
เร่ือง ภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับ

ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานช่ัวโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น                      
ในโปรแกรม Logbook Teacher 

------------------------------------------------ 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน 

ประกอบการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สายงานการสอน ในการกรอก
ข้อมูลในโปรแกรม Logbook Teacher ย้อนหลังนับต้ังแต่วันท่ี  5  กรกฎาคม 2560  จนถึงปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 38 ข (2) ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ตามมาตรา 27 ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  และตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 โดยอ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง  การปรับปรุง
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สายงานการสอน  หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 22 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ 0635 ลงวันท่ี 10  ตุลาคม 2560  เรื่อง การก าหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหน้าท่ี  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/148 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  
2561  เรื่อง การประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่                     
(ว 21/2560) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/185 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ
และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม  และมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๕               
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561     เมื่อวันท่ี  16 กรกฎาคม  2561 จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สายงานการสอน  เรื่อง ภาระงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับข้อมูลบันทึกการ
ปฏิบัติงานช่ัวโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น” 
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2. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ทุกภาคการศึกษา โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 5  กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
3. ในประกาศนี้ 

 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ด ารงต าแหน่ง ครู  สายงานการสอน 
 
“ภาระงาน” หมายถึง งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
 
“งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้”  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของสถาน ศึกษา  และงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  เ ช่น                   
งานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณ  และงานบริหารท่ัวไป  เป็นต้น  
 
“งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น”  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ
รัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และส่วนราชการต้นสังกัด  

 
      “ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน” หมายถึง จ านวนช่ัวโมงตามงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
 

“โปรแกรม Logbook Teacher”  หมายถึง  แผ่นงานท่ีใช้ส าหรับสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ส าหรับการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะในเบื้องต้น  ผู้ขอรับการประเมินสามารถดูผลการสรุป
เบ้ืองต้นท้ังรายปีและภาพรวมว่ามีคุณสมบัติตาม ว21/2560  หรือไม่ 

 

หมวด  1  บทท่ัวไป 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ต้องมี ช่ัวโมง การปฏิบัติงานส าหรับ            

วิทยฐานะท่ีจะขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ  ดังนี้ 
วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า  800 ช่ัวโมงต่อปี  
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญและวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ      ไม่น้อยกว่า  900 ช่ัวโมงต่อปี  

ภายใต้เงื่อนไขต้องมีช่ัวโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และปฏิบัติงานอื่น เช่นงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  โดยต้องมีช่ัวโมง PLC ไม่น้อยกว่า  50  ช่ัวโมงต่อปี 
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หมวด  2  เกณฑ์การคิดภาระงานท่ีต้องปฏิบัติ 
5. งานบริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นก าหนด

รายละเอียดดังนี้ 
ภาระงาน / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่ัวโมง /สัปดาห์ 

งานวิชาการ  
1. หัวหน้างานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวัดผล ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

งานงบประมาณ  
1. หัวหน้างานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้าการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. หัวหน้าพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
7. เจ้าหน้าท่ีบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

งานบุคคล  
1. หัวหน้างานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้าสายชั้น ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

งานบริหารทั่วไป  
1. หัวหน้างานบริหารทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานบริหารท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
7. เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
8. เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
9. เจ้าหน้าท่ีงานยาเสพติด ไมน่้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
10. เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
11. เจ้าหน้าท่ีอาหารเสริม(นมโรงเรียน)และ

อาหารกลางวัน 
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
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6. งานระดับปฏิบัติการหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

(1)  งานท่ีต้องศึกษาวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  โดยต้องประมวลข้อเท็จจริงหรือ
กฎเกณฑ์ประกอบ  ให้คิดกรอบภาระงาน 1 ช้ินงาน เท่ากับ 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(2) งานท่ีต้องตรวจสอบ  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  โดยใช้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล  หรือกฎเกณฑ์ประกอบ  
ให้คิดกรอบภาระงาน 1 ช้ินงาน เท่ากับ  3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(3) งานท่ีปฏิบัติเป็นประจ าและไม่ใช่ลักษณะงานตามข้อ (1)  หรือข้อ (2)  ให้คิดกรอบภาระงาน  1  
ช้ินงาน  เท่ากับ  1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(4) งานท่ีให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  หรือค าแนะน าท่ียุ่งยากซับซ้อน  ให้คิดกรอบภาระงาน  ตามข้อ (1)  
หรือข้อ (2)  หรือข้อ (3)  ได้ตามเหมาะสม 

(5) งานท่ีให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  หรือค าแนะน าท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ให้คิดกรอบภาระงาน  1  
ช้ินงาน  เท่ากับ  0.5  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(6) งานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  ดังต่อไปนี ้
- งานรับ – ส่งหนังสือ (ภายนอก)     1  ช้ินงาน   เท่ากับ  2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
- งานรับ – ส่งหนังสือ (ภายใน)     1  ช้ินงาน   เท่ากับ  0.5  นาทีต่อสัปดาห์ 
- งานพิมพ์(ครึ่งหน้า)  1  ช้ินงาน เท่ากับ  5  นาที 
- งานถ่ายเอกสาร    1,000  แผ่น      เท่ากับ  1  ช่ัวโมงท าการ 

(7) งานระดับปฏิบัติการ  ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณางานท่ีปฏิบัติว่า
งานแต่ละเรื่องควรจะอยู่ในหัวข้อใด 

(8) ถ้างานใดท่ีมีระยะเวลาก าหนด  ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวให้นับภาระงาน
ตามเวลาท่ีปฏิบัติจริงเป็นจ านวนช่ัวโมงท าการ 

7. งานพัฒนาระบบหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
(1)  งานพัฒนาระบบของตนเอง คิดกรอบภาระงาน  10  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
(2) งานพัฒนาระบบของหน่วยงาน คิดกรอบภาระงาน  15  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(3) งานพัฒนาระบบของโรงเรียน คิดกรอบภาระงาน  20  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(4) งานพัฒนาระบบระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น คิดกรอบภาระงาน  30  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(5) ถ้างานพัฒนาระบบท่ีด าเนินการโดยกลุ่มบุคคล  ให้คิดเป็นภาระงานเฉล่ียเท่าๆกัน 

8. ภาระงานอื่นๆ เช่น  งานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  หรือการเป็นกรรมการต่างๆให้คิดภาระงาน
ตามปฏิบัติงานจริงเป็นจ านวนช่ัวโมงท าการตามค าส่ัง  มีภาระงานเท่ากับ 0.5 – 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์/
รอบการประเมิน/ค าส่ัง  โดยกลุ่มงานท่ีออกค าส่ังให้ระบุช่ัวโมงท าการตามความเหมาะสมของงานในแต่ละ
ค าส่ังและให้คิดรวมในหนึ่งรอบการประเมินแล้วหารด้วย  40  สัปดาห์ 

9. งานท าผลงานทางวิชาการ/การประกวดแข่งขัน  ให้คิดกรอบภาระงานตามลักษณะของผลงานทางวิชา/
การประกวดแข่งขัน 
(1) งานท าคู่มือปฏิบัติงาน คิดกรอบภาระงานต่อเรื่อง  3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(2) ผลงานเชิงวิเคราะห์ คิดกรอบภาระงานต่อเรื่อง  3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(3) ผลงานเชิงสังเคราะห์ คิดกรอบภาระงานต่อเรื่อง  2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

/6. งานระดับ 



 
/(4)  ผลงานวิจัย. 
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(4) ผลงานวิจัย  คิดกรอบภาระงานต่อเรื่อง  2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(5) ผลงานในลักษณะอื่น   คิดกรอบภาระงานต่อเรื่อง  1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
กรอบภาระงานต้องให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอน

พรหม)  พิจารณา  โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาประเมินความส าเร็จของงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งต้องมีเอกสาร
หลักฐานร่องรอยของการปฏิบัติงานอ้างอิงถึงความส าเร็จในแต่ละด้าน  โดยให้หัวหน้างานส่ีฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือหัวหน้าสายช้ันเป็นคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเบ้ืองต้น  และรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
และรับรองผลทุกส้ินเดือน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 18  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

 

                                                   
(นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ต าแหน่งครู  สายงานการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สายงานการสอน 

คร้ังที่ 1/2561 
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)   

ผู้เข้าประชุม 
1.  นางกัญญา  แสงเจริญโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
2.  นางสาววรรณชนก  มั่นแน่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
3.  นางส าเนา  กุลแก้ว ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
4.  นางสาวสายรุ้ง  เปล่ียวจิตร์ ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
5.  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
6.  นางสาวสุรีพร  จิตต์เอื้อ  ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรุณ  แก้วภูมิเห่   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
2. นางสาวละเมียด  ยิ้มประพันธุ ์  ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
3. นางขวัญชนก  เสมานารถ  ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
4. นางสาวขัตติยาพร  สุทโธ  ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
5. นางวารี  แซมเขียว   ครูช านาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
6. นางเสาร์แก้ว  จีนบุญมี   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
7. นางพิมลพรรณ  ทองจรัส  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
8. นายธีรเทพ  วัจนะ   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
9. นางสาวชนัดดา  ดวงงา  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
10. นางสาวสายชล  มะโนวงค์  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
11. นางสาวฟาวดี  ปลุกใจหาญ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
12. นางสาวอรนิตา  พืชมงคล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
13. นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
14. นางสาวอรอนงค์  ตันติธัญญพงษ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
15. นางสาวนภาวรรณ  ฉลูศรี  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
16. นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
17. นางสาวภาวิณี  อุบล   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
18. นายบุญเลิศ  เบิกบาน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
19. นายพิชัย  แสงศิลา   ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
20. นางสาวจุฑามาศ  อินตุ้ย  ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
21. นางสาวดวงกมล  เจริญอนุสรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 



 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางราตรี  วุ่นแม่สอด  (ติดอบรม ณ ม.สุโขทัยธรรมธิราช) 
2.  นายพีระยศ  คณาดี  (ติดอบรม ณ ม.สุโขทัยธรรมธิราช) 
 
เร่ิมประชุมเวลา  12.30  น. 
 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัแล้ว  ประธานในการประชุมคือ 
นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์  ผู้ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)ได้เปิดการประชุม  ตาม
วาระการประชุมดังนี ้
วาระที ่1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

 ประธานได้กล่าวอ้างถึงการประชุมทางไกลเรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ว.21/2560  และการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Logbook Teacher เมื่อวันท่ี  12  กรกฎาคม 
2561  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  และอ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ว 20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   สายงานการสอน  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะ  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ 0635 ลงวันท่ี 10  
ตุลาคม 2560  เรื่อง การก าหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหน้าท่ี  หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/148 ลงวันท่ี 7  กุมภาพันธ์  2561  เรื่อง การประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่         (ว 21/2560) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/185 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
(Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม  ได้นัดหมายหัวหน้างานส่ีฝ่ายก าหนดภาระงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สายงานการสอน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานช่ัวโมงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นในโปรแกรม Logbook Teacher แต่เนื่องจากนางส าเนา             
กุลแก้ว  ได้ขอรับการประเมินเพื่อขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21/2560  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  จึงจ าเป็นต้องให้ทุกคนท่ีเป็นข้าราชการครูมีส่วนร่วมในการก าหนดภาระงานร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯในครั้งนี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 
 
 



 
วาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1  นางส าเนา  กุลแก้ว  ได้ส่งแบบ วฐ.1 วฐ.2 และ วฐ. 3 เพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอมีและขอเล่ือนวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560  เมื่อวันท่ี  13  กรกฎาคม  2561   
 3.2  นายสงกรานต์  ทรัพย์วิจิต  ขอรับการประเมินเพื่อขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ               
ตามเกณฑ์ ว 17/2559 ส่งผลงานถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ก่อนวันท่ี 4 กรกฎาคม  
2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 3.3  นางสาวละเมียด  ยิ้มประพันธุ์  เตรียมขอขอรับการประเมินเพื่อขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560 เป็นรายต่อไป 
 3.4  การกรอกข้อมูลในโปรแกรม Logbook Teacher ให้เริ่มสัปดาห์แรกคือ วันท่ี  5  กรกฎาคม  2560 ถึง  
9  กรกฎาคม  2560  และสัปดาห์ต่อไปให้เริ่มวันจันทร์เป็นวันแรกของการท างานและวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของ
สัปดาห์  โดยให้ครูทุกคนด าเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมของปีการศึกษา 2560 (5  กรกฎาคม  2 560 ถึง            
15  พฤษภาคม  2561)  ส่งภายในวันท่ี  16  สิงหาคม  2561  และของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561                 
(15  พฤษภาคม 2561 – 31  ตุลาคม  2561)  ส่งภายในวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  และของภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2561 (1 พฤศจิกายน  2561  - 15  พฤษภาคม  2562)   
 3.5  รูปเล่มรายงานการประชุม PLC ของทุกกลุ่มสาระฯ ส่งเรียบร้อยแล้ว  ยังเหลือรายงานผลการด าเนินงาน 
PLC  รายบุคคล  ให้ด าเนินการส่งพร้อมโปรแกรม Logbook Teacher  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
วาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานขอความเห็นจากทุกคนและสอบถามถึงสภาพการปฏิบัติงานจริงของทุกคนทุกฝ่ายเพื่อก าหนดช่ัวโมง
ภาระงานและประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สายงานการสอน  เรื่อง ภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงาน
การสอน ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานช่ัวโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ในโปรแกรม Logbook Teacher  โดยเริ่มมีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี  5  กรกฎาคม  
2560  ประกาศ ณ วันท่ี  18  กรกฎาคม  2561  สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
 

ภาระงาน / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ชั่วโมง /สัปดาห ์
งานวิชาการ  

1. หัวหน้างานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวัดผล ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 



งานงบประมาณ  
1. หัวหน้างานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้าการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. หัวหน้าพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
7. เจ้าหน้าท่ีบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

งานบุคคล  
1. หัวหน้างานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้าสายช้ัน ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

 
ภาระงาน / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ชั่วโมง /สัปดาห ์

งานบริหารท่ัวไป  
1. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
2. รองหัวหน้างานบริหารท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
3. เลขางานบริหารท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
4. หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
5. หัวหน้างานอาคารสถานท่ี ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
6. หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง  หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
7. เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
8. เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
9. เจ้าหน้าท่ีงานยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
10. เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 
11. เจ้าหน้าท่ีอาหารเสริม(นมโรงเรียน)

และอาหารกลางวัน 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ไ ด้ยึดแบบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2557                
เป็นต้นแบบ  โดยผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ จะเป็นผู้ก าหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติม  และจะประกาศให้ทราบทาง
เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 



 
วาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 
-ไม่มี- 

 
เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 
            ดวงกมล  เจริญอนุสรณ์          ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวดวงกมล  เจริญอนุสรณ์) 
             ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
              วรรณชนก  มั่นแน่               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสาววรรณชนก  มั่นแน่) 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
 
 
           กัญญา  แสงเจริญโรจน์              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 


