คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๒๕/ ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑและกําหนดชัว่ โมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เพื่อให/เป0นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕ เรื่อง การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน/าที่ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข/องกับการปฏิบัติงานของ
ข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก/ไขเพิ่มเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ/างชั่วคราว
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง จึงขอแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เป0นคณะกรรมการ
จัดทําหลักเกณฑและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปEFา
ผู/อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายอมร สีหาโมก
หัวหน/ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๕) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน/ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
หัวหน/ากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๘) นายสถิตย แสนลุน
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๙) นางอุไร ครองผา
หัวหน/ากลุมบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
๑๐) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
๑๑) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช หัวหน/างานบุคลากรฯ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให/การดําเนินงานเป0นไป
ด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

นายอมร สีหาโมก
นายสมบูรณ วงวิลาศ
นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
นางอุไร ครองผา
นายอรณพ คําแสน
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี

หัวหน/ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
หัวหน/ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
หัวหน/ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
หัวหน/ากลุมบริหารงานงบประมาณฯ
กรรมการ
หัวหน/ากลุมบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช หัวหน/างานบุคลากรฯ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
๘) นางณัฐธิดา เหลาหา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
๙) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทําหลักเกณฑและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ตามมาตรฐานตําแหนง และวิทยฐานะ เสนอที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาให/ความคิดเห็น และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให/ความเห็นชอบ ภายใน ๑๕ วัน
ขอให/คุณครูและบุคลากรที่ได/รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน/าที่ที่ได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน/าที่
อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน/าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให/เกิดผลดี
แกทางราชการสืบไป ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ ปNญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด ข/อสงสัย
ในการปฏิบัติหน/าที่ให/แจ/งกลุมการบริหารทั่วไปทราบเพื่อแก/ไข และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก/ไขตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เป0นต/นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปEFา)
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๓
มาตรฐานตําแหน/ง ครูผูช/วย
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐)
หนาที่และความรับผิดชอบ
มีหน/าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู/ บริหารจัดการ
ชั้นเรียน พัฒนาผู/เรียน อบรมบมนิสัยให/ผู/เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
เตรียมความพร/อม และพัฒนาอยางเข/ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได/รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต/างๆ ดงนี้
๑. ดานการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ นําผลการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู/ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู/
มาใช/ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนรู/
๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู/โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ เพื่อให/ผู/เรียนมีความรู/ ทักษะ
คุณลักษณะ ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร
๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู/ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู/ และสงเสริมการเรียนรู/ ด/วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ
๑.๔ เลือกและใช/สื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู/ ที่สอดคล/องกับกิจกรรมการเรียนรู/
๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู/ด/วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล/องกับตัวชี้วัด
และ จุดประสงคการเรียนรู/
๒. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๑ จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู/ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู/เรียน
๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผู/เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข/อมูลผู/เรียน
รายบุคคล เพื่อแก/ปNญหาและพัฒนาผู/เรียน
๒.๓ อบรมบมนิสัยให/ผู/เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมที่ดีงาม
๓. ดานการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพื่อให/มีความรู/ ความสามารถ ทักษะ ด/วยวิธีการตางๆ อยางเหมาะสม และมี
สวนรวม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป0นแบบอยางที่ดี ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป0นครู มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ชื่อตําแหน/ง ครู
หนาที่และความรับผิดชอบ
มีหน/าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู/ บริหารจัดการ
ขั้นเรียน พัฒนาผู/เรียน อบรมบมนิสัยให/ผู/เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับผู/ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนา ผู/เรียน การบริการสังคมด/านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได/รับมอบหมาย

๔
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต/างๆ ดังนี้
๑. ดานการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ สร/างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรู/ให/สอดคล/องกับมาตรฐาน
การเรียนรู/ และตัวชีว้ ัดหรือผลการเรียนรู/ ตามหลักสูตร
๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรูโ/ ดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ เพื่อให/ผู/เรียนมีความรู/ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร
๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู/ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู/ และสงเสรีมการเรียนรู/ดว/ ยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน/นผู/เรียนเป0นสําคัญ
๑.๔ สร/างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู/ ที่สอดคล/องกับกิจกรรมการเรียนรู/
๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู/ดว/ ยวิธีการทีห่ ลากหลาย เหมาะสม และสอดคล/องกับมาตรฐาน
การเรียนรู/ ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู/
๑.๖ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยเพื่อแก/ปNญหาหรือพัฒนาการเรียนรู/ที่สงผล
ตอคุณภาพผู/เรียน
๒. ดานการบริหารจัดการขั้นเรียน
๒.๑ สร/างบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู/ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู/เรียน
เสริมแรงให/ผู/เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข
มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมุงเน/นการมีสวนรวมชองผู/เรียนและผู/ที่เกี่ยวข/อง
๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผู/เรียน โดยใช/ข/อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู/เรียนรายบุคคล
และ ประสานความรวมมือกับผู/มีสวนเกี่ยวข/องเพื่อแก/ปNญหาและพัฒนาผู/เรียน
๒.๓ อบรมบมนิสัยให/ผู/เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมที่ดีงาม
๒.๔ จัดทําข/อมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพื่อใช/ในการสงเสริม
สนับสนุน การเรียนรู/และพัฒนาคุณภาพผู/เรียน
๓. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๑ จัดทําแผนพัฒนาตนเอง และดําเนินการตามแผนอยางเป0นระบบและตอเนื่อง
๓.๒ มีสวนรวมและหรือเป0นผู/นําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ
๓.๓ นําความรู/ ความสามารถ ทักษะที่ได/จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู/ที่สงผลตอคุณภาพผู/เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป0นแบบอยางที่ดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป0นครู มีจิตสํานึกความรับผิดขอบในวิชาชีพครู และ
มีจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
การกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว/าดวยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข/อ ๕ ให/สถานศึกษาเริ่มทํางานตั้งแตเวลา 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 หยุดราชการเต็มวันทั้ง ๒ วัน

๕
สถานศึกษาใดมีความจําเป0นตองกําหนดเวลาเริ่มทํางานหรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห
นอกจากที่กําหนดไว/ตามวรรคหนึ่ง ให/สถานศึกษาเป0นผู/กําหนดและรายงานสวนราชการต/นสังกัดทราบ ทั้งนี้
ต/องมีเวลาทํางานสัปดาหละไมน/อยกวา ๓๕ ชั่วโมง
ข/อ ๖ วันปQดภาคเรียนให/ถือวา เป0นวันพักผอนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให/
ข/าราชการหยุดพักผอนด/วยก็ได/ แตถ/ามีราชการจําเป0นให/ข/าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติ
ราชการตามปกติ
การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ก.ค.ศ. มีมติกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนเพื่อใช/เป0นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
๑. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัด
การเรียนการเรียนรู/ การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน/น
๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู/
ที่กําหนดไว/ตามหลักสูตร การจัดประสบการเรียนรู/ กิจกรรมพื้นฟูสมรรถภาพผู/เรียน
๑.๒ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป0นประโยชนตอการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู/ของสถานศึกษา และการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู/ทางวิชาชีพ รวมทั้งงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เชน งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
เป0นต/น
๑.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและ
จุดเน/นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการต/นสังกัด
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน/งครู ที่จะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะตองมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน ตามขอ ๑.๑ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาไม/ต่ํากว/า ๑๒ ชั่วโมงต/อสัปดาห& (๑๒ x ๖๐ เท/ากับ ๗๒๐ นาที)
ไมต่ํากวา ๑๕ คาบตอสัปดาห (๑๕ x ๕๐ เทากับ ๗๕๐ นาที)

