
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๕/  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑ�และกําหนดชัว่โมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรยีนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 

เพ่ือให/เป0นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐  
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕  เรื่อง  การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
งานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน/าท่ี  ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข/องกับการปฏิบัติงานของ 
ข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง  จึงขอแต งต้ังบุคคลต อไปนี้เป0นคณะกรรมการ
จัดทําหลักเกณฑ�และกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู/อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ 
           กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช หัวหน/างานบุคลากรฯ กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม  ให/การดําเนินงานเป0นไป 
ด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 



๒ 

๒. คณะกรรมการกําหนดช่ัวโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๔) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษา 
           กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช หัวหน/างานบุคลากรฯ กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู ค.ศ.๓ กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 
 ๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําหลักเกณฑ�และกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
ตามมาตรฐานตําแหน ง  และวิทยฐานะ  เสนอท่ีประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาให/ความคิดเห็น  และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให/ความเห็นชอบ  ภายใน  ๑๕  วัน 

ขอให/คุณครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน/าท่ี  
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดี 
แก ทางราชการสืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปNญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก/ไขต อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป0นต/นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร   ใจปEFา) 
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

  



๓ 

มาตรฐานตําแหน/ง  ครูผู�ช/วย 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐) 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

มีหน/าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส งเสริมการเรียนรู/ บริหารจัดการ 
ชั้นเรียน พัฒนาผู/เรียน อบรมบ มนิสัยให/ผู/เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
เตรียมความพร/อม และพัฒนาอย างเข/ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได/รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต/างๆ  ด�งนี้ 
๑. ด�านการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๑ นําผลการวิเคราะห�หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู/ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู/  

มาใช/ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหน วยการเรียนรู/ 
 ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู/โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ เพ่ือให/ผู/เรียนมีความรู/ ทักษะ 

คุณลักษณะ ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค� และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
 ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู/ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู/ และส งเสริมการเรียนรู/ ด/วยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ 
 ๑.๔ เลือกและใช/สื่อ เทคโนโลยี และแหล งเรียนรู/ ท่ีสอดคล/องกับกิจกรรมการเรียนรู/ 
 ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู/ด/วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล/องกับตัวชี้วัด

และ จุดประสงค�การเรียนรู/ 
๒. ด�านการบริหารจัดการช้ันเรยีน 
 ๒.๑ จัดบรรยากาศท่ีส งเสริมการเรียนรู/ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู/เรียน 
 ๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลช วยเหลือผู/เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข/อมูลผู/เรียน

รายบุคคล เพ่ือแก/ปNญหาและพัฒนาผู/เรียน 
 ๒.๓ อบรมบ มนิสัยให/ผู/เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และค านิยมท่ีดีงาม 
๓. ด�านการพัฒนาตนเอง 
 พัฒนาตนเองเพ่ือให/มีความรู/  ความสามารถ ทักษะ  ด/วยวิธีการต างๆ  อย างเหมาะสม และมี

ส วนร วม 
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเป0นแบบอย างท่ีดี  ดํารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิญญาณความเป0นครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ช่ือตําแหน/ง ครู 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน/าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส งเสริมการเรียนรู/  บริหารจัดการ

ข้ันเรียน  พัฒนาผู/เรียน  อบรมบ มนิสัยให/ผู/เรียนมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร วมมือกับผู/ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือร วมกันพัฒนา ผู/เรียน การบริการสังคมด/านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได/รับมอบหมาย 
  



๔ 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต/างๆ ดังนี้ 
๑. ด�านการจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๑ สร/างและหรือพัฒนาหลักสตูร โดยจัดทํารายวชิาและหน วยการเรียนรู/ให/สอดคล/องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู/ และตัวชีว้ัดหรือผลการเรียนรู/ ตามหลักสูตร 
 ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรยีนรู/โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ เพ่ือให/ผู/เรียนมีความรู/ ทักษะ คุณลักษณะ 

ประจําวชิา คุณลักษณะอันพึงประสงค� และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร 
 ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู/ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู/ และส งเสรีมการเรียนรู/ด/วยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ 
 ๑.๔ สร/างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล งเรียนรู/ ท่ีสอดคล/องกับกิจกรรมการเรียนรู/ 
 ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรยีนรู/ด/วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล/องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู/ ตัวชี้วัด และจุดประสงค�การเรียนรู/ 
 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� และหรือวิจัยเพ่ือแก/ปNญหาหรือพัฒนาการเรียนรู/ท่ีส งผล 

ต อคุณภาพผู/เรียน 
๒. ด�านการบริหารจัดการข้ันเรยีน 
 ๒.๑ สร/างบรรยากาศท่ีส งเสริมการเรียนรู/ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู/เรียน 

เสริมแรงให/ผู/เรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข  
มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุ งเน/นการมีส วนร วมชองผู/เรียนและผู/ท่ีเก่ียวข/อง 

 ๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลช วยเหลือผู/เรียน โดยใช/ข/อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู/เรียนรายบุคคล
และ ประสานความร วมมือกับผู/มีส วนเก่ียวข/องเพ่ือแก/ปNญหาและพัฒนาผู/เรียน 

 ๒.๓ อบรมบ มนิสัยให/ผู/เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และค านิยมท่ีดีงาม 
 ๒.๔ จัดทําข/อมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใช/ในการส งเสริม

สนับสนุน การเรียนรู/และพัฒนาคุณภาพผู/เรียน 
๓. ด�านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และดําเนินการตามแผนอย างเป0นระบบและต อเนื่อง 
 ๓.๒ มีส วนร วมและหรือเป0นผู/นําทางวิชาการในชุมชนการเรยีนรู/ทางวิชาชีพ 
 ๓.๓ นําความรู/ ความสามารถ ทักษะท่ีได/จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู/ท่ีส งผลต อคุณภาพผู/เรียน 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเป0นแบบอย างท่ีดี  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิญญาณความเป0นครู  มีจิตสํานึกความรับผิดขอบในวิชาชีพครู  และ 
มีจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

 
การกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว/าด�วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  
เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 ข/อ  ๕  ให/สถานศึกษาเริ่มทํางานต้ังแต เวลา  ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา หยุดพัก
กลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา  (รวมทํางานวันละ ๗ ชั่วโมง)  เป0นเวลาทํางานตามปกติ  
โดยมีวันหยุดราชการประจําสัปดาห� คือ  วันเสาร� และวันอาทิตย� หยุดราชการเต็มวันท้ัง ๒ วัน 



๕ 

 สถานศึกษาใดมีความจําเป0นตองกําหนดเวลาเริ่มทํางานหรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห�
นอกจากท่ีกําหนดไว/ตามวรรคหนึ่ง  ให/สถานศึกษาเป0นผู/กําหนดและรายงานส วนราชการต/นสังกัดทราบ  ท้ังนี้  
ต/องมีเวลาทํางานสัปดาห�ละไม น/อยกว า  ๓๕  ชั่วโมง 

 ข/อ  ๖  วันปQดภาคเรียนให/ถือว า  เป0นวันพักผ อนของนักเรียน  ซ่ึงสถานศึกษาอาจอนุญาตให/
ข/าราชการหยุดพักผ อนด/วยก็ได/  แต ถ/ามีราชการจําเป0นให/ข/าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

การกําหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ี  (ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕  ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

ก.ค.ศ. มีมติกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงาน 
การสอนเพ่ือใช/เป0นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ดังนี้ 

๑. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน  งานสนับสนุนการจัด 
การเรียนการเรียนรู/  การมีส วนร วมในชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ  และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน/น 

 ๑.๑ ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ มสาระการเรียนรู/
ท่ีกําหนดไว/ตามหลักสูตร  การจัดประสบการเรียนรู/ กิจกรรมพ้ืนฟูสมรรถภาพผู/เรียน 

 ๑.๒ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู�  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีเป0นประโยชน�ต อการส งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู/ของสถานศึกษา  และการมีส วนร วมในชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ  รวมท้ังงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  เช น  งานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณ  และงานบริหารท่ัวไป   
เป0นต/น 

 ๑.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน�น  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและ
จุดเน/นของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส วนราชการต/นสังกัด 

๒. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน/งครู  ท่ีจะขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทย
ฐานะต�องมีช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  ตามข�อ ๑.๑  ดังนี้ 

 ระดับมัธยมศึกษาไม/ต่ํากว/า  ๑๒  ช่ัวโมงต/อสัปดาห&  (๑๒ x ๖๐  เท/ากับ  ๗๒๐  นาที)   
ไม ต่ํากว า  ๑๕  คาบต อสัปดาห�  (๑๕ x ๕๐  เท ากับ  ๗๕๐  นาที) 


