ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
เรื่อง การกาหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
.................................................................
ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำร
สอน ตำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม
2560 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติ ข้อที่ 2 กำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ตำมหนัง สือที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560 เรื่อง กำรกำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติง ำนและ กำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ตำแหน่งครู
เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ มี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงปฏิบัติงำนและสำมำรถนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ต่อไป โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ จึงได้กำหนดกรอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สำยงำนกำรสอน ในส่วนของงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น ดังนี้
ที่

ภาระงานของครู

ภาระงานสอนตามตาราง
1 ใช้ชั่วโมงตำมตำรำงสอน จำนวน 15 คำบ/สัปดำห์
(ชั่วโมงสอนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติม,
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและกำรสอนซ่อมเสริม,
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม)
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
3 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
4 หัวหน้ำงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 5 ฝ่ำย,
หัวหน้ำงำนทะเบียนและหัวหน้ำงำนวัดผล
5 หัวหน้ำระดับ
6 หัวหน้ำคณะสี
7 หัวหน้ำงำนตำมโครงกำรกลุ่มบริหำร/กรรมกำรในแต่ละงำน/
ฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 5 ฝ่ำย
8 กรรมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
กิจกรรมหรือครั้งละ
9 กรรมกำรนำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกโรงเรียน
10 กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, นำนักเรียนไปแข่งขัน
ที่ไม่ค้ำงคืน วันละ
11 กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, นำนักเรียนไปแข่งขัน
ที่ต้องค้ำงคืน (ต่อวัน)

กาหนดชั่วโมง/ จานวน รวมจานวน
สัปดาห์
สัปดาห์/ปี
ชั่วโมง
12

40

480 ชม./ปี

10
8
6

40
40
40

400 ชม./ปี
320 ชม./ปี
240 ชม./ปี

5
3
2

40
40
40

200 ชม./ปี
120 ชม./ปี
80 ชม./ปี

-

-

6 ชม./ปี

-

-

6 ชม./ครั้ง
6 ชม./วัน

-

-

8 ชม./วัน

-2–
ที่

ภาระงานของครู

งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
12 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับเขตพื้นที่
13 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับภำค
14 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับประเทศ
15 ตรวจงำน/ชิ้นงำนนักเรียน
16 งำนฝึกซ้อมนักเรียนในโครงกำรต่ำง ๆ รวมฝึกซ้อมนักกีฬำ
17 งำนคณะกรรมกำรกลำงและกำกับห้องสอบ
18
19
20
21

งำนที่ปรึกษำ งำนดูแลนักเรียน และงำนโฮมรูม
เวรประจำวันแต่ละคณะสี
งำนเยี่ยมบ้ำน งำนติดตำมนักเรียน
ครูสำยสนับสนุนงำนสอน อื่นๆ
- ครูพยำบำล
- ครูวัดผลและประเมินผล
- ครูบรรณำรักษ์
- ครูกำรเงิน/บัญชี
- ครูโสตทัศนศึกษำ
งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ
1 งำน PLC
2 งำนตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
3 งำนชุมชน
4 ตำมโครงกำร/งำน/กิจกรรม ได้แก่
1. อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม (ธนำคำรขยะ)
2. สะเต็มศึกษำ
3. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
4. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
5. โรงเรียนคุณธรรม (ธนำคำรควำมดี)
6. ติวโอเนต ม.3 และ ม.6
7. ต้ำนทุจริตศึกษำ
8. อื่นๆ
5 งำนอื่น ๆ ที่รัฐบำล สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำรสั่ง
(งำนนอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน)
6 ปฏิบัติจริงตำมประกำศ/คำสั่ง

กาหนดชั่วโมง/ จานวน รวมจานวน
สัปดาห์
สัปดาห์/ปี
ชั่วโมง
2 ชม.
-

40 ชม.
-

5
1

40
40

20 ชม./ครั้ง
20 ชม./ครั้ง
20 ชม./ครั้ง
80 ชม.
3 ชม./วัน
5 ชม./วัน/
ตำมคำสั่ง
200 ชม./ปี
40 ชม./ปี
20 ชม./ปี

4
40
160 ชม./ปี
3
40
120 ชม./ปี
3
40
120 ชม./ปี
3
40
120 ชม./ปี
3
40
120 ชม./ปี
ไม่เกินจานวนชั่วโมง/สัปดาห์
60 ชม./ปี
ตำมปฏิบัติจริง
6 ชม./ครั้ง
1
1
1
3
1
3
1
-

-

40
40
40
120
40
120
40
-

40 ชม./ปี
40 ชม./ปี
40 ชม./ปี
120 ชม./ปี
40 ชม./ปี
120 ชม./ปี
40 ชม./ปี
ตำมปฏิบัติจริง
ตำมปฏิบัติจริง
ตำมปฏิบัติจริง

-3การนับชั่วโมงการอบรม
1 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ เต็มวัน
2 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ ครึง่ วัน
3 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ ค้ำงคืนและ
มีชั่วโมงปฏิบัติงำนหลังเวลำ 16.30 น.

-

-

6 ชม./วัน
3 ชม./ครึ่งวัน
8 ชม./วัน

ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ ได้ถือปฏิบัติตำมประกำศนี้
ในกำรนับชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำไปใช้ประกอบคุณสมบัติในกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป และให้นำไปเขียนภำรกิจที่ได้ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ได้ให้ไว้นี้
ประกำศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

(นำยไกรศร ทองมูลชัย)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์

