
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์
เรื่อง การก าหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  

.............................................................................   
   อ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรือ่ง ภาระ
งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูฯ         และมติที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จึงได้ก าหนดชั่วโมงภาระงานในสถานศึกษาของข้าราชการครู ดังนี้ 
      1.กภาระงาน (ภาระงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดจ านวนชั่วโมงภาระงานของระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
ต้องไมต่่ ากว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์  รายละเอียดดังนี้ 
        1.1 ชั่วโมงตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงในรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้    กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน (ระดับ
มัธยมศกึษา จ านวนชั่วโมงตามตารางสอน ต้องไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 15 คาบ/สัปดาห์ (คาบละ 50 
นาที) 
         1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถงึ การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
         1.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานการ
บริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน 
ตามโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารสถานศึกษา 
       1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
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ภาระงาน (ไม่ต่่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) 
ที ่ ภาระงาน ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน (จ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวฯ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/ 
ชุมนุม / แนะแนว) 

ไม่ต่ ากว่า 
 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
 2.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัด

ประสบการณ์ 
1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 2.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 2.5 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 2.6 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 0.83 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

๓ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 3.1 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 6 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 3.2 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 3.3 หวัหน้าระดับชั้น,หัวหน้างาน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 3.4 กรรมการในแต่ละงาน/ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียน 5 ฝ่าย 
3 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
 3.5 การน านักเรียนไปทัศนศึกษา 0.6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 3.6 การน านักเรียนไปแข่งขันท่ีไม่ค้างคืน 0.6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 3.7 การน านักเรียนไปแข่งขนัทักษะค้างคืน 1.2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 3.8 กรรมการคุมการสอบ/ควบคุมงานสอบ/สอบกลางภาค/

สอบปลายภาค การประเมินความสามารถการอ่าน เขียน 
การทดสอบพ้ืนฐาน Pre O-net การทดสอบด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง การทดสอบขั้นพ้ืนฐาน NT 

1.8 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 3.9 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 0.5 ชัว่โมง/สัปดาห์(20 ชั่วโมง/ปี) 
 3.10 การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม/ผู้ตรวจเวร 6 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 3.11 ครูเวรดูแลนักเรียนประจ าวัน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 3.12 งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ครูประจ าชั้น ครูที่

ปรึกษา โฮมรูม  
2.5 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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ที ่ ภาระงาน ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4 งานตอบสนองนโยบายและจดุเน้น  
 4.1 โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 4.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 4.3 โรงเรียนสุจริต 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 4.4 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา 
1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 4.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 
4.6 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     - กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน,  
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ  
     - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์  

1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 

1.66 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.66 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
0.83 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
0.83 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

  3. รายละเอียดการปฏิบัติ 

   3.1 จ านวนเวลาปฏิบัติราชการ(ภาระงาน) ที่ระบุใน แบบ PA/1 ของทุกวิทยฐานะ ต้องไม่ต่ า
กว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  3.2 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่จัดท าไว้กับสถานศึกษา ณ สิ้นปีงบประมาณ 

   ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2564      
     

 
 
 
 
 
                               (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


