
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เร่ือง การกำหนดช่ัวโมงปฏิบัติงาน สำหรับขาราชการครู ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 

 

 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดย ก.ค.ศ.     

มีมติกำหนดภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประโยชนในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานและการขอมีและ

เล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งภาระงาน หมายถึง จำนวนช่ัวโมงสอนตาม

ตารางสอน       งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน นั้น 

เพื่อใหการกำหนดภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู เปนไปดวย

ความเรียบรอย มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและผลดีตอทางราชการ โรงเรียนบานบางจาก         

จึงกำหนดภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง คร ูดังนี้ 
 

ท่ี ภาระงานของครู 
กำหนดช่ัวโมง/

สัปดาห/วัน 

จำนวน

สัปดาห/ป 

รวมจำนวน

ช่ัวโมง 

๑.๑ ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 

๑ ใชช่ัวโมงตามตารางสอน จำนวน ๑๕ คาบ/สัปดาห 

หรือตามช่ัวโมงสอนจริง (ไมต่ำกวาท่ี ก.ค.ศ.กำหนด) 

(ช่ัวโมงสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่ มเติม ,

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การสอนแทนและการสอนซอม

เสริม,กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ผูบำเพ็ญประโยชน,

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริม

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา) 

๑๕/สัปดาห ๔๐ ๖๐๐/ป 

หรือตามช่ัวโมง

สอนจริง 

๑.๒ งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

๑ คณะกรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรยีน - - ๖/วัน 

๒ คณะกรรมการจัดกิจกรรมคายพักแรม/คายวิชาการและ

นำนักเรียนไปแขงขัน (ท่ีไมคางคืน) วันละ 

- - ๖/วัน 

๓ คณะกรรมการจัดกิจกรรมคายพักแรม/คายวิชาการและ

นำนักเรียนไปแขงขัน (ท่ีตองคางคืน) วันละ 

- - ๑๒/วัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี ภาระงานของครู 
กำหนดช่ัวโมง/

สัปดาห 

จำนวน

สัปดาห/ป 

รวมจำนวน

ช่ัวโมง 

๔ การฝกซอม/ฝกสอนนักเรียนเพื่อเขารวมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นท่ี/ภาค/ประเทศ 

- - ๒๐/ครั้ง 

๕ งานตรวจการบานนักเรียน/ตรวจช้ินงานนักเรียน ๒/สัปดาห ๔๐ ๘๐ ชม./ป 

๖ งานฝกซอมนักเรียนในโครงการพิเศษตางๆ (ดนตรี/

กีฬา/นาฏศิลป/โครงงาน ฯลฯ) 

- - ๓/วัน 

๗ กรรมการกลางและกรรมการกำกับหองสอบ ท้ังในและ

นอกสถานศึกษา 

- - ๖/วัน หรือ 

ตามคำส่ังฯ 

๘ ครูท่ีปรึกษา (ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบาน 

นักเรียน/ติดตามนักเรียน/กิจกรรมโฮมรูม) 

๕/สัปดาห ๔๐ ๒๐๐ ชม./ป 

๙ ครูเวรประจำวัน ๓/วัน ๔๐ ๑๒๐ ชม./ป 

๑๐ การเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  ๒/สัปดาห ๔๐ ๘๐ ชม./ป 

๑๑ ครูสายสนับสนุนงานสอน อื่นๆ 

- ครูอนามยั/ครพูยาบาล 

- ครูวัดผลและประเมนิผล 

- ครูบรรณารักษณ 

- ครูการเงิน/บัญชี 

- ครูพัสดุ  

- ครูสหกรณโรงเรียน  

- ครูโสตทัศนศึกษา และอื่นๆ ตามคำส่ัง 

 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

๕/สัปดาห 

 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 

 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๒๐๐ ชม./ป 

๑.๓ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ ผูชวยฯ ฝาย,หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ,หัวหนา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน,หัวหนากลุมงาน,หัวหนางานทุก

งานตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน ๔ ฝาย 

๕/สัปดาห ๔๐ ๒๐๐ ชม./ป 

๒ กรรมการในแตละงาน/ฝายตามโครงสรางการบริหาร

โรงเรียน ๔ ฝาย 

๔/สัปดาห ๔๐ ๑๖๐ ชม./ป 

๓ ผูรับผิดชอบโครงการ,ผูรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ

ในแผนปฏิบัติการประจำป กิจกรรมหรือครั้งละ 

- - ๑๒ ชม./ป 

 

 

 

 

 
 



 

ท่ี ภาระงานของครู 
กำหนดช่ัวโมง/

สัปดาห 

จำนวน

สัปดาห/ป 

รวมจำนวน

ช่ัวโมง 

๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 

๑ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๑/สัปดาห ๔๐ ๔๐ ชม./ป 

๒ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๒/สัปดาห ๔๐ ๘๐ ชม./ป 

๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /หองเรียนคุณธรรม ๑/สัปดาห ๔๐ ๔๐ ชม./ป 

๔ โครงการโรงเรียนสุจริต/ตานทุจริตการศึกษา/การประเมิน ITA ๑/สัปดาห ๔๐ ๔๐ ชม./ป 

๕ โครงการระบบดูแลชวยเหลือ ๑/สัปดาห ๔๐ ๔๐ ชม./ป 

๖ กิจกรรมสงเสริมการอาน ๑/สัปดาห ๔๐ ๔๐ ชม./ป 

๗ งานอื่นๆ ท่ีรัฐบาล สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการส่ัง  

(งานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน) 

- - นับตามช่ัวโมง 

ปฏิบัติงาน

จรงิ 
 

ในการนับช่ัวโมงการปฏิบัติงานในสวนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู และงานตอบสนองนโยบาย

และจุดเนน ถาขาราชการคณุและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไดรับมอบหมายภาระงานมากกวา 

๑ งานในแตละโครงการ/กิจกรรม ใหนับช่ัวโมงการปฏิบัติงานท่ีมากท่ีสุดเพียงภาระงานเดียวตอ ๑ โครงการ/

กิจกรรม ท้ังนี้การนับช่ัวโมงการปฏิบัติงานในสวนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนรูและงานตอบสนอง

นโยบายและจุดเนน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนตองจัดทำเอกสารเพื่อให

ผูบังคับบัญชารับรองดังนี้ 

๑. รายงานการปฏิบัติงาน 

๒. คำส่ังแตงต้ัง/คำส่ังมอบหมายงาน 

๓. เอกสารหลักฐานประกอบอื่นตามความเหมาะสม 
 

ท้ังนี้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู โรงเรียนบานบางจาก ไดถือปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ในสวนของช่ัวโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรูและงานตอบสนองนโยบาย

และจุดเนน เพื่อนำไปประกอบคุณสมบัติในการขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด ตอไป โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 

        ลงช่ือ 

                     (นางสาววิไลลักษณ  ภูกรุด) 

                                       รองผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหนง 

                                                    ผูรองผูอำนวยการโรงเรียน 

 


