
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงาน 

ตามนโยบายบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๓ 

 



๑. การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 

 



 



 
 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. สรรหาบรรจุและการบรรจุแต่งตั้ง 
๒.๑ ครูอัตราจ้าง (คนไทย) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



๔.๒ ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



๔.๓ ครูพ่ีเลี้ยง 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



๓. งานพัฒนาบุคลากร 
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ชาย หญิง จำนวน (ราย) 
สายบริหาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชำนาญการพิเศษ 

๑ - ๑ 

รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

- ๑ ๑ 

สายครูผู้สอน 
ชำนาญการพิเศษ - ๒๕ ๒๕ 
ชำนาญการ ๓ ๑๒ ๑๕ 
คร ู ๓ ๑๕ ๑๘ 
ครูผู้ช่วย ๔ ๔ ๘ 

รวม ๖๘ 
 
 สรุปจำนวนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว 

ตำแหน่ง ชาย หญิง จำนวน (ราย) 
พนักงานราชการ ๑ ๑ ๒ 
ครูอัตราจ้างไทย ๒ ๑๒ ๑๔ 
ครูชาวต่างชาติ ๔ ๔ ๘ 
ครูพ่ีเลี้ยง 
- อนุบาล 
- ประถม 

 
- 
- 

 
๖ 

๑๐ 

๑๖ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน การเงิน พัสดุ - ๔ ๔ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๕ - ๕ 
แม่บ้าน - ๓ ๓ 

รวม ๑๒ ๔๐ ๕๒ 
 
 



รายช่ือผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๕/ว๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประจำปี ๒๕๕๖ 

๑. นางวรรณลักษณ์   สันติภาพวิวัฒนา ชั้นตรา จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

ประจำปี ๒๕๖๐ 

๑. นางเตรียมใจศรี คำมา   ชั้นตรา จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

๒. นางอาภรณ์ มหาวงค์นันท์  ชั้นตรา จักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

๓. นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์  ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

๔. นางศุจินันท์ ปาระมี   ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

๕. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง   ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

๖. นางสาวนภาวรรณ กันทะตา  ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

๗. นางสาวปราชญา ธรรมจักร  ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๕/ว๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประจำปี ๒๕๕๕ 

๑. นางขวัญหทัย จินะราช   ชั้นตรา ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

ประจำปี ๒๕๕๘ 

๑. นางอัฉรา จีรัตน์   ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ ราย 

 
 
 
 
 



การส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

บรรจุแต่งตั้ง/การเลื่อน
วิทยฐานะ 

เลขที่คำสั่ง/ลงวันที่ จำนวน(ราย) 

๑. ครูผู้ช่วย 
๐๔๐๔๕/ว๒๔๒๘ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒ 

๐๔๐๔๕/ว๙๖๗๕ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑ 
รอคำสั่งแต่งตั้ง  ๑ 

รวมการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ๔ 

๒. ครู (ค.ศ.๑) ๐๔๐๔๕/ว๕๒๗ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒ 

๐๔๐๔๕/ว๕๒๒๓ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑ 

รวมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ๓ 

๓. ครูชำนาญการ(ค.ศ.๒) ๐๔๐๔๕/ว๕๐๕๑ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑ 

รวมวิทยฐานะ ชำนาญการ ๑ 

๔. ครูชำนาญการพิเศษ 

(ค.ศ.๓) 
๐๔๐๔๕/ว๒๙๒๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒ 

๐๔๐๔๕/ว๗๐๔ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑ 

๐๔๐๔๕/ว๓๐๗ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ๑ 

๐๔๐๔๕/ว๔๗๘๓ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑ 

รวมวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ๕ 

รวมข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- การบรรจุแต่งตั้ง ๔ 

- การมีและเลื่อนวิทยฐานะ ๙ 
รวมทั้งสิ้น ๑๓ 



การพัฒนาบุคลากร (การอบรม สัมมนา/ การเป็นวิทยากร/ การได้รับรางวัล) ปีการศึกษา 2563 
ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ์ 
สุวรรณ 

15 ก.ค.63 
 

15 ก.ค.63 
 
 

 -รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
ปฐมวัย 
-อบรมวิถีพุทธ ตามแนวอัตลักษณ์ 29 ประการ 
-ทดสอบโควิด 
-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 

-สพป. เชียงราย เขต3 
-อบรมออนไลน์ 
-อบรมออนไลน์ 
-โครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย 

-สพป. เชียงราย เขต3 
-สพป. เชียงใหม่ เขต4 
-สพฐ. 
-สพป. เชียงราย เขต3 

-เกียรติบัตร 
-เกียรติบัตร 
-เกียรติบัตร 
-ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
1 
 
 
 

นางวรรณลักษณ์ 
สันติภาพวิวัฒนา 

16 พ.ค.63 -หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่๔-๖ Coding 
Online for Grade ๔-๖Teacher(C๔T-๗) 

-อบรมออนไลน์ -สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

-เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าราชการครูและบุคลากร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
1. นางสุภารัตน์   

 โพธิ์ชะอุ่ม 
22 

พฤษภาคม 
2563 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสรมา เขต 5 

เกียรติบัตร 

23 
พฤษภาคม 

2563 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

เกียรติบัตร 

16 
มิถุนายน 
2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

28 
มิถุนายน 
2563 

ความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ว.21 ห้องประชุมดอยหลวง 
รัชมังคลาภิเษก  

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยหลวง 

เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
  25-26 

กรกฎาคม 
2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
การสอนคิด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 

โรงแรมลักษวรรณรี
สอร์ท 

ห้างหุ้นส่วนเพลิน
วิชาการ 

เกียรติบัตร 

2. นางอัจฉรา   จีรัตน์ 19 
พฤษภาคม 

2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

19 
พฤษภาคม 

2563 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 
Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยราน กรณเกม
และคอมพิวเตอร์ และ หัวข้อ การให้คำปรึกษาแบบ
สร้างแรงจูงใจ 

ออนไลน์ กรมสุขภาพจิต เกียรติบัตร 
 
 
 
 

24 
พฤษภาคม 

2563 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 
Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาทาง
โทรศัพท์/social media 

ออนไลน์ กรมสุขภาพจิต เกียรติบัตร 

21-23 
สิงหาคม 
2563 

วิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา    ยุว
กาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 
427 

ค่ายฝึกอบรมโรงเรียน
อนุบาลดงมหาวัน 
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงราย 

เกียรติบัตร 



3. นางพรรณนา   อวัย
วานนท์ 

25 
พฤษภาคม 

2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

18 สิงหาคม 
2563 

การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Leaning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวติในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ออนไลน์ สำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับ 
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเส
รอมสุขภาพ และมูลนิธิ
แพธทูเฮลท์ 

เกียรติบัตร 

4. นางสาวธิดารัตน์   คำ
แดง 

18 
พฤษภาคม 

2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

20 
กรกฎาคม 

2563 

ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ออนไลน์ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมกับ 

เกียรติบัตร 
 
 
 



การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

 

5. นางสาวปัทมา  ทอง
จำปา 

18
พฤษภาคม 

2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

6. นางสาวชฎาพร   วงศ์
ใหญ ่

25-27 
พฤษภาคม 

2563  

เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 

17 
มิถุนายน 
2563 

 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ออนไลน์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 

15 
กรกฎาคม 

2563 

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวอัตลักษณ์ 29 
ประการณ์ 

ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

เกียรติบัตร 



๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
 ๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

ที ่ ผลการประเมิน อัตราร้อยละท่ีเลื่อนเงินเดือน จำนวน (ราย) จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) 
๑. รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
๑. ระดับดีเด่น ร้อยละ ๓.๐๐ – ๖.๐๐ ๑ ๑,๓๑๐ 
๒. ระดับดีมาก ร้อยละ ๒.๗๐ – ๒.๙๙ ๐ ๐ 
๓. ระดับดี ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๖๙ ๐ ๐ 
รวม ๑ ๑,๓๑๐ 
๒. ข้าราชการคร ู   
๑. ระดับเด่น ร้อยละ ๓.๐๐ – ๖.๐๐ ๒๓ ๒๑,๒๙๐ 
๒. ระดับดีมาก ร้อยละ ๒.๗๐ – ๒.๙๙ ๓๗ ๓๖,๙๒๕.๗๗ 
๓. ระดับดี ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๖๙ ๓ ๓,๐๘๐ 
๔. ระดับพอใช้ ร้อยละ ๐.๐๑ – ๑.๙๙ ๐ ๐ 
๕. ระดับต้องปรับปรุง ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ๐ ๐ 
๖. คุณสมบัติไม่ครบ ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน   
รวม ๖๓ ๖๑,๒๙๕.๗๗ 
๓. ลูกจ้างประจำ   

     
รวม ๐ ๐ 
รวมวงเงินที่ใช้เลื่อนทั้งสิ้น ๖๒,๖๐๕.๗๗ 
วงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๐๐ (บาท) ๖๒,๔๖๓.๓๐ 



 


