
   

 

ประกาศโรงเรยีนวดัสระแกว้ 
ก าหนดชัว่โมงการปฏบิตังิานสอนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สายงานการสอน 

…………………………………………………………………………… 
 

 ดว้ย ก.ค.ศ. ไดก้ าหนดภาระงานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งคร ูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไวด้งันี้ 
 1.ภาระงาน หมายถงึ จ านวนชัว่โมงสอนตามตารางสอน งานสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการ
เรยีนรูก้ารมสีว่นร่วมในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี งานพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา และ
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
   1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน หมายถงึ จ านวนชัว่โมงสอนในรายวชิา/วชิา/สาขา/กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้ทีก่ าหนดไวต้ามหลกัสตูร การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้กจิกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้รยีน 
   1.2 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การปฏบิตังิานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การสง่เสรมิและพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษา เช่น การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้แผนการ
จดัประสบการณ์ แผนการจดัการศกึษเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล (IIP) 
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การประเมนิพฒันาการเดก็ การสรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 
เป็นตน้ และการมสีว่นร่วมในชุมชน การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
   1.3 งานพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา หมายถงึ งานสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาในดา้นต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนและคุณภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา เช่น ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้หวัหน้าสายชัน้ การประกนัคุณภาพ
การศกึษา ช่วยปฏบิตังิานการบรหิารและจดัการศกึษา ไดแ้ก่งานวชิาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 
และบรหิารทัว่ไป เป็นตน้ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถงึ การปฏบิตังิานทีต่อบสนองนโยบายและ
จุดเน้นของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และสว่นราชการตน้สงักดั 
 

 2.จ านวนชัว่โมงภาระงานขัน้ต ่า 
 

ระดบัการศกึษา/ประเภท 
จ านวนชัว่โมง  
ตามตาราง (ขอ้ 1.1) 

จ านวนชัว่โมงภาระงานขัน้ต ่า 
(ตามขอ้ 1.1 และขอ้อื่น ๆ) 

1.ปฐมวยั ไม่ต ่ากว่า 6 ชัว่โมง/สปัดาห์ ไม่ต ่ากว่า 14 ชัว่โมง/สปัดาห ์
2.ประถมศกึษา ไม่ต ่ากว่า 12 ชัว่โมง/สปัดาห ์ ไม่ต ่ากว่า 20 ชัว่โมง/สปัดาห ์

  



 เพือ่ใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สายงานการสอน โรงเรยีนวดัสระแกว้ มแีนว
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัชัว่โมงปฏบิตังิานและสามารถน าไปใชเ้ป็นคุณสมบตัใินการขอมวีทิยฐานะหรอื
เลื่อนวทิยฐานะต่อไป โรงเรยีนวดัสระแกว้จงึไดก้ าหนดกรอบชัว่โมงการปฏบิตังิานขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา สายงานการสอนในสว่นของงานสนบัสนุนการจดัการเรยีนรู ้งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น ดงันี้ 

 

ที ่ ภาระงานครู 
กำหนดชั่วโมง/

สัปดาห์ 
จำนวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจำนวน

ชั่วโมง 
ภาระงานสอนตามตาราง 

1. 

ใช้ชั่วโมงตามตารางสอน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงสอนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสอนเสริม กิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมแนะ
แนวและลดเวลาเรียน,กิจกรรม Homeroom 

12 40 480/ปี 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 
หัวงานงาน 4 งาน ได้แก่หัวหน้างานวิชาการ 
หัวงานงานงบประมาณ หัวหน้างานบุคคลและ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

10 40 400/ปี 

3 

หัวหน้าสายชั้น หัวหน้าสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพภายใน หัวหน้างาน
ทะเบียนวัดผล หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
(S.M.E,I.E.P,E.I.P),  
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8 40 320/ปี 

4. 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างาน
โสตทัศนศึกษา หัวหน้าเวรประจำวัน หัวหน้า
งานอนามัย หัวหน้างานช่วยเหลือนักเรียน  
หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานยุวกาชาด
โรงเรียน หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน  
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

6 40 240/ปี 

   

 



ที ่ ภาระงานครู 
กำหนดชั่วโมง/

สัปดาห์ 
จำนวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจำนวน

ชั่วโมง 
งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

5. 

งานสนับสนุนงานสอนประจำสายช้ันและ
ประจำงานบริหาร 4 ฝ่าย ได้แก่ 
- งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- งานทะเบียน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานบุคคล 
- งานวิทยฐานะ 
- งานพัสดุ 
- งานวิชาการสายชั้น 
- งานครูต่างชาติ 
- งานบรรณารักษ์ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานแนะแนว 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานอาหารกลางวัน 
- งานอาหารเสริม(นม) 
- งานการแสดงของโรงเรียน 
- งานข้อมูลนักเรียน DMC 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเหรัญญิกสายชั้น 
- งานรองหัวหน้าสายชั้น 
- งานเวรประจำวัน 
- งานเวรอัคคีภัย 
- งานปฏิคม 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านเว็บไซต์ และ
page facebook 
 

6 40 240/ปี 



ที ่ ภาระงานครู 
กำหนดชั่วโมง/

สัปดาห์ 
จำนวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจำนวน

ชั่วโมง 

6 

-งานเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
-งานเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
-งานเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
-งานเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
(IIP) 
-การประเมินพัฒนาการเด็ก 
-งาน Homeroom 

5 40 200/ปี 

7 
งานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผล 

- - 50/ปี 

8 
งานคณะกรรมการจัดตารางสอนของโรงเรียน
และสายชั้น 

- - 50/ปี 

9. งานคณะกรรมการจัดชั้นเรียน - - 50/ปี 
10 งานจัดสร้างสื่อการสอนและนวัตกรรม 2 40 80/ปี 

11 
ประชุมปรึกษาแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(PLC) 

3 40 120/ปี 

12 
กรรมการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าแข่งขันทุก
รายการ 

- - 20/ครั้ง 

13 กรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ - - 
ตามค าสัง่
เวลาปฏบิตัิ

จรงิ 
14 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน - - 20/ปี 
15 งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน - - 40/ปี 

16 

งานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
งานจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
งานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน 

- - 40/ปี 

 

 

 



ที ่ ภาระงานครู 
ก าหนดชัว่โมง/

สปัดาห ์
จ านวน
สปัดาห/์ปี 

รวมจ านวน
ชัว่โมง 

งานสนองจดุเน้นของรฐับาล สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน 

17 
กจิกรรมปรบัพืน้ฐานเสรมิศกัยภาพระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีที ่1-6 

ตามตารางสอน ตามตารางสอน 
ตาม

ตารางสอน 

18 วถิพีุทธ ตามตารางสอน ตามตารางสอน 
ตาม

ตารางสอน 

19 ยุวทตูความด ี   
ตามค าสัง่
เวลาปฏบิตัิ

จรงิ 

20 

งานจดุเน้นนโยบาย สพฐ. 
1. เร่งแกปั้ญหากลุ่มผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ – 19 โดยเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึ
การศกึษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรยีนรู ้
(Learning Loss Recovery) ใหก้บั ผูเ้รยีน
ทุกระดบั รวมทัง้ลดความเครยีดและ
สุขภาพจติของผูเ้รยีน 
2. เสรมิสรา้งระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภยันกัเรยีน ดว้ยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภยั กระทรวงศกึษาธกิาร (MOE 
Safety Platform) 
3. สง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัทีม่อีายุ 3 – 5 ปี 
และผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขา้ถงึ
โอกาสทางการศกึษา และป้องกนัการหลุด
ออกจากระบบ รวมทัง้ช่วยเหลอืเดก็ตกหล่น 
เดก็ออกกลางคนั และเดก็พกิารทีค่น้พบจาก
การปักหมุดบา้นเดก็พกิารใหก้ลบัเขา้สูร่ะบบ
การศกึษา 
4. พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้น
สมรรถนะและการจดัท ากรอบหลกัสตูร 
รวมทัง้ จดักระบวนการเรยีนรูท้าง
ประวตัศิาสตร ์หน้าทีพ่ลเมอืงและศลีธรรม 
ใหเ้หมาะสมตามวยัของผูเ้รยีน 

  
ตามค าสัง่
เวลาปฏบิตัิ

จรงิ 



5. จดัการอบรมครูโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน 
พรอ้มกบัการเสรมิทกัษะการสอนแบบ
ออนไลน์ อย่างมปีระสทิธภิาพ และการให้
ความรูด้า้นการวางแผนและการสรา้งวนิัย
ดา้นการเงนิและการออม เพือ่แกไ้ขปัญหา
หนี้สนิครู 
6. สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้ผ่าน
กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมี
สว่นร่วม และมปีฏสิมัพนัธก์บักจิกรรมการ
เรยีนรูผ้่านการปฏบิตัทิีห่ลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) มกีารวดั และประเมนิผล
ในชัน้เรยีน เพือ่พฒันาการเรยีนรูแ้ละ
สมรรถนะของผูเ้รยีน (Assessment for 
Learning) ทุกระดบั 
7. ยกระดบัคุณภาพของนกัเรยีนประจ าพกั
นอน ส าหรบัโรงเรยีนทีอ่ยู่ในพืน้ทีส่งู 
ห่างไกล และถิน่ทุรกนัดาร 
8. มุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การ
เรยีนรูทุ้กระดบั 
9. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา 
โดยการกระจายอ านาจและใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน 
เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ โดยการจดัสรรกรอบ
วงเงนิงบประมาณ (Block Grant) ตามหลกั
ธรรมาภบิาล ใหก้บั ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาและสถานศกึษา ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้
เป็นตน้ไป 
งานจดุเน้นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.ทุกสถานศกึษาปลอดภยัพรอ้มสรา้งโอกาส 
2.ความสามารถปฐมวยัโดดเด่นเน้นความ
พรอ้ม 
3.ยอมรบัวถิใีหม่ร่วมใจสรา้งทกัษะใน
ศตวรรษ 
4.เด่นชดัสมรรถนะผูเ้รยีนเรื่องเขยีน อ่าน 
5.ผสมผสานภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 



  

ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดัสระแกว้ ไดถ้อืปฏบิตัติามประกาศนี้ใน
การนบัชัว่โมงการปฏบิตังิาน เพือ่น าไปใชป้ระกอบคุณสมบตัใินการเลื่อนเงนิเดอืน คงวทิยฐานะ ขอมี
หรอืเลื่อน 
วทิยฐานะตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก าหนดต่อไป และใหน้ าไปเขยีนภารกจิทีไ่ดป้ฏบิตังิาน
ตามแนวทางทีไ่ดใ้หไ้วน้ี้ 
  ประกาศ ณ วนัที ่6 มถิุนายน 2565 

 

 

 

       (นายเสร ี เจรญิกลาง) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัสระแกว้ 
 


