
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 
เรื่อง การก าหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมถึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ก าหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมทั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น 

 

           ในการนี้โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา จึงก าหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

          ๑. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีภาระงาน ๑.ตามมาตรฐานต าแหน่ง คือ (๑) ด้านการ
บริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ (๒) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (๓) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม (๔) ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย (๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ และ ๒. การปฏิบัติการสอน คือ ๑) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา ๒) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าวิชา      
๓) สังเกตการณ์สอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (OPEN CLASS) ๔)เป็นผู้น ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๕) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับครู ๖) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนและอบรมบ่นนิสัยผู้ เรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด จ านวน ๖ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

           ๒. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีภาระงาน ๑.ตามมาตรฐานต าแหน่ง คือ (๑) ด้านการ
บริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ (๒) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (๓) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม (๔) ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย (๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ และ ๒. การปฏิบัติการสอน คือ ๑) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา ๒) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าวิชา ๓)
สังเกตการณ์สอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน(OPEN CLASS) ๔)เป็นผู้น ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๕) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับครู ๖) คือจัดกิจกรรมเสริมการเรียนและอบรมบ่นนิสัยผู้เรียน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งหมด โดยต้องมีจ านวน
ชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่าต่ ากว่าจ านวน ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

/๓. ต าแหน่ง ครู ..... 



- ๒ - 
 

๓. ต าแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย ครูพนักงานราชการและครอูัตราจ้าง มีภาระงาน (๑) ชั่วโมงการสอนตาม
ตารางสอน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๓)งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔) 
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมจ านวนชั่วโมงตาม (๑) - (๔) ไม่ต่ ากว่า 
๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔. ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า มีภาระงาน (๑) งานตามหน้าที่ประจ าต าแหน่ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒) งานบริการตามนโยบายและจุดเน้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๓) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมจ านวนชั่วโมงตาม (๑) - (๓) ไม่ต่ ากว่า ๓๕ ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

๕. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีภาระงาน (๑) งานธุรการ จ านวน ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๒) งาน
การเงินและพัสดุ จ านวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๓) งานข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๔) งาน NEW 
DLTV จ านวน ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๖) ชั่วโมงการสอนตามตารางสอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๗) งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ (๘) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน ๓ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมจ านวนชั่วโมงตาม (๑) + (๒) - (๘) ไม่ต่ ากว่า ๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์   
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด 
 

                                             ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๗  กันยายน  พทุธศักราช  ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทา่มะปรางวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


