


 

                   ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  
2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ประสบการณ์  คุณภาพการปฏิบัติงาน  ความช านาญความเชี่ยวชาญ  
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด”   
 
 

   สาระส าคัญ 
   
            

ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสม
ความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           และได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพครู  (ว22/ 2560) เมื่ อวันที่              
5  กรกฎำคม  2560 ข้อ 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
โดยให้ประเมินตนเองตำมแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเป็นรำยปี ตำมแบบ 
ที่ส่วนรำชกำรก ำหนด และเข้ำรับกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตร
คูปองครู ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหำรอนุมัติหลักสูตร ตำม ID Plan  
 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร  
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)  
ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบำยพัฒนำครูเพ่ือเชื่อมโยงกับ
วิทยฐำนะ โดยจัดสรรงบประมำณให้ข้ำรำชกำรครู คนละ 10,000 บำทต่อไป ส ำหรับกำรอบรมพัฒนำตนเอง  
ในหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรองและ สพฐ. คัดเลือกหลักสูตรกำรพัฒนำ 
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   วัตถุประสงค์ 
 

             1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินและผู้ประเมิน ได้มีหลักปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
    2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นหลักในการด าเนินการ 

   การด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 
 

แนวทางส าหรับการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู  
ที่ประสงคจ์ะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 

-------------------------------------------- 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                       

               

 
วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ  :  ส่งจ านวน  2  ชุด 
                 แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
                     กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วฐ.1) / 2 เล่ม 
                            1) บันทึกข้อควำมแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
                            2) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7 
                            4) ตำรำงสอน  5  ปีกำรศึกษำ 
         5) เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนสอน, งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้, 
                                 งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น, กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) 

                 แบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  ต ำแหน่งครู (รำยปีกำรศึกษำ)         (วฐ.2) / 1 ชุด (5 เล่ม)  
                                 
                                 1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตำรำงสอน 
         3) ค ำสั่งมอบหมำยงำน 

                 แบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน  ต ำแหน่งครู (5  ปีกำรศึกษำ) (วฐ.3) / 2 เล่ม 
                            1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภำพกำรประเมินในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะฯ (ถ้ำมี) 
 

                 บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงำน) 
                            1) ไฟล์ CD-Logbook / 2  แผ่น 
                   2) เล่มเอกสำร Logbook / 2  เล่ม 

          

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ชก/ชพ 
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   วัตถุประสงค์ 
 

             1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินและผู้ประเมิน ได้มีหลักปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
    2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นหลักในการด าเนินการ 

   การด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 
 

แนวทางส าหรับการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู  
ที่ประสงคจ์ะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 

-------------------------------------------- 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                       

               

 
วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ  :  ส่งจ านวน  2  ชุด 
                 แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
                     กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วฐ.1) / 2 เล่ม 
                            1) บันทึกข้อควำมแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
                            2) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7 
                            4) ตำรำงสอน  5  ปีกำรศึกษำ 
         5) เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนสอน, งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้, 
                                 งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น, กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) 

                 แบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  ต ำแหน่งครู (รำยปีกำรศึกษำ)         (วฐ.2) / 1 ชุด (5 เล่ม)  
                                 
                                 1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตำรำงสอน 
         3) ค ำสั่งมอบหมำยงำน 

                 แบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน  ต ำแหน่งครู (5  ปีกำรศึกษำ) (วฐ.3) / 2 เล่ม 
                            1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภำพกำรประเมินในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะฯ (ถ้ำมี) 
 

                 บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงำน) 
                            1) ไฟล์ CD-Logbook / 2  แผ่น 
                   2) เล่มเอกสำร Logbook / 2  เล่ม 

          

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ชก/ชพ 
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  เอกสารอ้างอิง       1  คู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 

                          2  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 
                              (หนงัสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561) 
       3  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560) 
                          4  กำรก ำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560) 
                          5  ก ำหนดภำระงำนสอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2553) 
                          6  มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูฯ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎำคม  2560) 
                          7  เอกสำรอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แนวทางส าหรับการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู  
ที่ประสงคจ์ะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 

-------------------------------------------- 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                       

               

 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ  :  ส่งจ านวน  4  ชุด 
                 แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
                     กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วฐ.1) /  4  เล่ม 
                            1) บันทึกข้อควำมแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
                            2) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7 
                            4) ตำรำงสอน  5  ปีกำรศึกษำ 
         5) เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนสอน, งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้, 
                                  งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น, กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) 

                 แบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  ต ำแหน่งครู (รำยปีกำรศึกษำ)          (วฐ.2) / 1 ชุด (5 เล่ม)  
                                 1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตำรำงสอน 
         3) ค ำสั่งมอบหมำยงำน 

                 แบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน  ต ำแหน่งครู (5  ปีกำรศึกษำ) (วฐ.3) / 4  เล่ม 
                            1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภำพกำรประเมินในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะฯ (ถ้ำมี) 
 

                 บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงำน)  
                            1) ไฟล์ CD-Logbook / 4  แผ่น 
                   2) เล่มเอกสำร Logbook / 4  เล่ม 
                 ผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  2  รำยกำร / 4  เล่ม 

          

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ชช/ชชพ 
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  เอกสารอ้างอิง       1  คู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 

                          2  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 
                              (หนงัสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561) 
       3  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560) 
                          4  กำรก ำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560) 
                          5  ก ำหนดภำระงำนสอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2553) 
                          6  มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูฯ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎำคม  2560) 
                          7  เอกสำรอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แนวทางส าหรับการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู  
ที่ประสงคจ์ะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 

-------------------------------------------- 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                       

               

 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ  :  สง่จ านวน  4  ชุด 
                 แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
                     กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วฐ.1) /  4  เล่ม 
                            1) บันทึกข้อควำมแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
                            2) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส ำเนำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7 
                            4) ตำรำงสอน  5  ปีกำรศึกษำ 
         5) เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนสอน, งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้, 
                                  งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น, กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ ตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) 

                 แบบรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  ต ำแหน่งครู (รำยปีกำรศึกษำ)          (วฐ.2) / 1 ชุด (5 เล่ม)  
                                 1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตำรำงสอน 
         3) ค ำสั่งมอบหมำยงำน 

                 แบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน  ต ำแหน่งครู (5  ปีกำรศึกษำ) (วฐ.3) / 4  เล่ม 
                            1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภำพกำรประเมินในกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะฯ (ถ้ำมี) 
 

                 บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงำน)  
                            1) ไฟล์ CD-Logbook / 4  แผ่น 
                   2) เล่มเอกสำร Logbook / 4  เล่ม 
                 ผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  2  รำยกำร / 4  เล่ม 

          

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ชช/ชชพ 
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  เอกสารอ้างอิง       1  คู่มือกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 
                          2  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะ 
                              และเลื่อนวิทยฐำนะ 
                              (หนงัสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561) 
       3  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560) 
                          4  กำรก ำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560) 
                          5  ก ำหนดภำระงำนสอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยำยน 2553) 
                          6  มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูฯ สำยงำนกำรสอน 
                             (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎำคม  2560) 
                          7  เอกสำรอ่ืน  
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 --ตัวอย่างเอกสารแนบในเล่ม วฐ.1, วฐ.2, วฐ.3-- ชก/ชพ
ชช/ชชพ

(เอกสารผลงานทางวิชาการ)

รายการ

1 แบบค าขอ
2 ภาคผนวก  ก ส าเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ. 7)

ภาคผนวก  ข  -ตารางสอน ปีการศึกษา...(5 ปี กศ.)
 -ค าส่ังมอบหมายงานสอน ปีการศึกษา...(5 ปี กศ.)

ภาคผนวก  ค ส าเนาผ่านการอบรมคุรุพัฒนา
ภาคผนวก  ง ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล
ภาคผนวก  จ  -แบบสรุปชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีที ่1 - 4 ตรวจคู่กับจ านวน ชม.

 -ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน ปีที ่4 - 4 การปฏบิติังาน 4.2(1)

ภาคผนวก  ฉ  -แบบสรุปชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ปีที ่5 ตรวจคู่กับจ านวน ชม.

 -แบบสรุปชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ปีที ่5 การปฏบิติังาน 4.2(2)

 -ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน ปีที ่5
 -ประกาศก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก  ช Logbook ปีที ่5
ภาคผนวก  ซ การพัฒนาตนเองย้อนหลัง  5  ปี (นับถึงวันยื่นค าขอ)

 -ทะเบียนการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา...
 -ส าเนาเกียรติบัตร, หนังสือสือ, ก าหนดการ

ประวัติผู้ขอ

วฐ.1
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รายการ

1 แบบรายงานฯ
2 ภาคผนวก  ก  -ตารางสอน

 -ค าส่ังมอบหมายงานสอน
ภาคผนวก  ข  ประกาศก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปี ...
ภาคผนวก  ค Logbook
ภาคผนวก  ง  -ค าส่ังการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา...

 -ค าส่ังการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา...ทีเ่กี่ยวข้อง
ภาคผนวก  จ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560)

 -ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา
ภาคผนวก  ฉ รายงานการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  2560

 -แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของ...ปีการศึกษา...
ภาคผนวก  ช ผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)
ภาคผนวก  ซ คุณภาพผู้เรียนประจ าปีการศึกษา...
ภาคผนวก  ด แผนพัฒนาตนเอง ID Plan
ภาคผนวก  ต การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Com munity  :  PLC)

วฐ.2
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รายการ

1 แบบสรุปผลฯ
2 เอกสารแนบ วฐ.3  -สรุปผลการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที ่

(ข้อ 2.5) ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษา

3 ภาคผนวก  ก  -ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการกล่ันกรองและตรวจสอบเอกสาร
ภาคผนวก  ข  -ภาพถ่ายประกอบการพิจารณา

วฐ.3
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การด าเนินการในระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สรุปแนวทางการตรวจสอบข้อมูลส าหรับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 
(ช่วงเปลี่ยนผ่าน) 

วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ 
1  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะ ที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน มาแล้ว (ไม่น้อยกว่า  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7, ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 
    1.2 ชัว่โมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู/วิทยฐานะ ทีด่ ารงอยู่ปัจจุบัน (ย้อนหลัง  5  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่น
ค าขอ)  
          วิทยฐานะครชู านาญการและครชู านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า  800  
ชม./ปี รวม  4,000  ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ า ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และชั่วโมง PLC ร่วมด้วย 
การนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน แยกดังนี้ 
           1.2.1 ภาระงานสอน ก่อนวันที่  5  กรกฎาคม  2560   (ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.3/3724 ลว. 21 ก.ย. 53) (***นับจ านวนชั่วโมง รวม  4  ปีการศึกษา***) 
                  1) ชั่วโมงสอน                      ระดับปฐมวัย        ไม่ต่ ากว่า    6  ชม./สัปดาห์  
                                                         ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า  12  ชม./สัปดาห์ 
                  2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา     
    
            1.2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป (***นับจ านวนชั่วโมง ปีที่ 5 
ข้อมูลจาก Sheet สรุป Logbook***) 
                    1) ชั่วโมงสอน 
           2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC) 
           3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปี  
           4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
            วิธีด าเนินการ  :  1  ตรวจดู/นับจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ใน วฐ.1 ต้องตรงกับจ านวนชั่วโมงสอน 
ในตารางสอนและค าสั่งมอบหมายงานสอน (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนชั่วโมงสอนขั้นต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และต้องสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา ใน วฐ.2 กล่าวคือ  จ านวนชั่วโมงรายสัปดาห ์x จ านวน
สัปดาห์ = จ านวนชัว่โมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา)จ านวนคาบ  40  คาบ/ปีการศึกษา  
     2  ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปี 
และต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook                                                                                                              

/1.3 วินัย คุณธรรม… 
 

     3  ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook  
                                     --Sheet/แผ่นงาน สรุป Logbook ตรวจดูจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่   
5  กรกฎาคม  2560 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และตรงกับการกรอกข้อมูลใน วฐ.1 และ วฐ.2  
*วฐ.1, วฐ.2/ตารางสอน, ค าสั่งมอบหมายงาน, ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ, PLC, Logbook 
 

    1.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7  
     1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี จ านวนไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ป ๊ 
          --กรณีผ่านการพัฒนาฯ (ว3 ลว. 7 เม.ย.54) ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว21/2560 ได้อีก  1  ครั้ง 
*วฐ.1/วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา, Logbook 
 
2  ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
    5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  3  ด้าน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  3  ปีการศึกษา 
        วิธีการ  :  ตรวจดูข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ ใน วฐ.2 ครบทุกตัวชี้วัด และมีระดับคุณภาพผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์การตัดสิน และจะต้องตรงกับสรุปผลฯ ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน วฐ.3  
        วิทยฐานะครูช านาญการ  :   
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
        วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  : 
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
*วฐ.2/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ตารางสอน, ค าสั่งมอบหมายงาน 
*วฐ.3/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ภาพการประเมินฯ (ถ้ามี) 
 
3  ตรวจเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 (Professional Learning Community  :  PLC) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
                ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปีและต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook (บันทึกตั้งแต่  5  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป) 
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     3  ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook  
                                     --Sheet/แผ่นงาน สรุป Logbook ตรวจดูจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่   
5  กรกฎาคม  2560 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และตรงกับการกรอกข้อมูลใน วฐ.1 และ วฐ.2  
*วฐ.1, วฐ.2/ตารางสอน, ค าส่ังมอบหมายงาน, ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ, PLC, Logbook 
 

    1.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7  
     1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี จ านวนไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ป ๊ 
          --กรณีผ่านการพัฒนาฯ (ว3 ลว. 7 เม.ย.54) ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว21/2560 ได้อีก  1  ครั้ง 
*วฐ.1/วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา, Logbook 
 
2  ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
    5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  3  ด้าน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  3  ปีการศึกษา 
        วิธีการ  :  ตรวจดูข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ ใน วฐ.2 ครบทุกตัวชี้วัด และมีระดับคุณภาพผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์การตัดสิน และจะต้องตรงกับสรุปผลฯ ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน วฐ.3  
        วิทยฐานะครูช านาญการ  :   
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
        วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  : 
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
*วฐ.2/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ตารางสอน, ค าสั่งมอบหมายงาน 
*วฐ.3/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ภาพการประเมินฯ (ถ้ามี) 
 
3  ตรวจเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 (Professional Learning Community  :  PLC) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
                ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปีและต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook (บันทึกตั้งแต่  5  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป) 
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3.2 Logbook Teacher  บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน   
     ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน, ชั่วโมงการอบรม

และพัฒนา ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย Sheet/แผ่นงาน ต่อไปนี้ 
     1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

                   --ตรวจดู วันเดือนปีที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องตรงกับวันที่ท าหนังสือยื่นขอต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     2  การมอบหมายงานสอน 
                   --ตรวจดูว่า มีการมอบหมายงานตามตารางสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หรือไม่ 

     3  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า มีการบันทึกรายการสอน ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2560 

     4  ชัว่โมงสนับสนุนการเรียนรู้/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                   --ตรวจดูว่า มีการบันทึกชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หรือไม่  

     5  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า มีการบันทึกชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หรือไม่  

     6  การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด/ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา 
                   --ตรวจดูว่า สิง่ที่ผู้ขอกรอกข้อมูลตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.1 หรือไม่ 

     7  ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า สิ่งที่ผู้ขอกรอก ตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.3 ภาคผนวก หรือไม่ 

     8  รายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
                   8.1 ผลการประเมิน (5 ปี แรก) 
                   8.2 ผลการประเมิน (5 ปี ย้อนหลัง) 
                   --ตรวจดูว่า ผลการประเมินฯ ตรงกับผลสรุปใน วฐ.3 หรือไม่ 
                   9.1 สรุป Logbook ตรวจดูว่า ผลการตรวจสอบจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อมูลตรงกับ วฐ.1 
หรือไม่ (นับถึงปีที่ยื่นขอ) 
                   9.2 Sheet ส าหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกรอกแบบ วฐ.2 ตรวจดวู่าข้อมูลตรงกับ วฐ.2 หรือไม่ 
(นับถึงปีการศึกษา) 
 
 
 
 
 
                                                                                                          /เอกสารหลักฐาน... 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                     เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและน าส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                                                 ------------------------------------ 
 

วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ  :  จ านวน  2  ชุด 
                 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วฐ.1) 
                            1) บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินยื่นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                            2) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7 
                            4) ตารางสอน  5  ปีการศึกษา 
         5) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอน, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้, 
                                 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น, การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) 
                 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา)   (วฐ.2)                                       
                              1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตารางสอน 
         3) ค าสั่งมอบหมายงาน 
                 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน  ต าแหน่งครู (5  ปีการศึกษา) (วฐ.3) 
                            1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภาพการประเมินในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (ถ้ามี) 
                 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงาน) 
                            1) ไฟล์ CD-Logbook 
                   2) เล่มเอกสาร Logbook 
                                                                                                                       
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    /เอกสารอ้างอิง... 
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                     เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและน าส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                                                 ------------------------------------ 
 

วิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ  :  จ านวน  2  ชุด 
                 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วฐ.1) 
                            1) บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินยื่นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                            2) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7 
                            4) ตารางสอน  5  ปีการศึกษา 
         5) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอน, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้, 
                                 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น, การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) 
                 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา)   (วฐ.2)                                       
                              1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตารางสอน 
         3) ค าสั่งมอบหมายงาน 
                 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน  ต าแหน่งครู (5  ปีการศึกษา) (วฐ.3) 
                            1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภาพการประเมินในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (ถ้ามี) 
                 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงาน) 
                            1) ไฟล์ CD-Logbook 
                   2) เล่มเอกสาร Logbook 
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เอกสารอ้างอิง  :  1  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                      2  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
   3  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 
                      4  การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560) 
                      5  ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553) 
                      6  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   ธัญรดี  มุณีกุล  
                                                                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                                                    ตุลาคม  2561 
 
 
 

 

 
 

ข้อควรสังเกต 
 

 วฐ.1  ข้อ 4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตรวจคู่กับ วฐ.2 แต่ละปีการศึกษา) 
                             1) การรายงานภาระงานสอน 
          2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
 วฐ.2  ปีท่ี 1 – 4 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC     ***ไม่ต้องรายงาน*** 
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 วฐ.2  ปีท่ี 5 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ***ไม่ต้องรายงาน*** 
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                                                                     
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
  ข้อ 5  การพัฒนา ว22/2560 กรอกข้อมูลพัฒนาเฉพาะตั้งแต่ปี 2560 
วฐ.1  =  นับถึงปีท่ียื่น / วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
            - จ านวนชั่วโมง  PLC ใน วฐ.1/นับถึงปีที่ยื่น, ใน วฐ.2/นับถึงปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบส าหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกรอกแบบ วฐ.2 จะต้องตรงกับใน วฐ.2/ปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบสรุป Logbook จะต้องตรงกับ วฐ.1/ปีที่ยื่น 

คู่มือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 214



 
 

ข้อควรสังเกต 
 

 วฐ.1  ข้อ 4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตรวจคู่กับ วฐ.2 แต่ละปีการศึกษา) 
                             1) การรายงานภาระงานสอน 
          2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
 วฐ.2  ปีท่ี 1 – 4 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC     ***ไม่ต้องรายงาน*** 
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 วฐ.2  ปีท่ี 5 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ***ไม่ต้องรายงาน*** 
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                                                                     
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
  ข้อ 5  การพัฒนา ว22/2560 กรอกข้อมูลพัฒนาเฉพาะตั้งแต่ปี 2560 
วฐ.1  =  นับถึงปีท่ียื่น / วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
            - จ านวนชั่วโมง  PLC ใน วฐ.1/นับถึงปีที่ยื่น, ใน วฐ.2/นับถึงปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบส าหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกรอกแบบ วฐ.2 จะต้องตรงกับใน วฐ.2/ปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบสรุป Logbook จะต้องตรงกับ วฐ.1/ปีที่ยื่น 
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การด าเนินการในระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สรุปแนวทางการตรวจสอบข้อมูลส าหรับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560) 
(ช่วงเปลี่ยนผ่าน) 

 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
1  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู/วิทยฐานะ ที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน มาแล้ว (ไม่น้อยกว่า  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7, ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 
    1.2 ชัว่โมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู/วิทยฐานะ ทีด่ ารงอยู่ปัจจุบัน (ย้อนหลัง  5  ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่น
ค าขอ)  
          วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า  900  ชม./ปี 
รวม  4,500  ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ า ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และชั่วโมง PLC ร่วมด้วย 
การนับชั่วโมงการปฏิบัติงาน แยกดังนี้ 
           1.2.1 ภาระงานสอน ก่อนวันที่  5  กรกฎาคม  2560   (ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.3/3724 ลว. 21 ก.ย. 53) (***นับจ านวนชั่วโมง รวม  4  ปีการศึกษา***) 
                  1) ชั่วโมงสอน                      ระดับปฐมวัย        ไม่ต่ ากว่า    6  ชม./สัปดาห์  
                                                         ระดับประถมศึกษา ไม่ต่ ากว่า  12  ชม./สัปดาห์ 
                  2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา     
    
            1.2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป (***นับจ านวนชั่วโมง ปีที่ 5 
ข้อมูลจาก Sheet สรุป Logbook***) 
                    1) ชั่วโมงสอน 
           2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC) 
           3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปี  
           4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
             ***ช่วงเวลาย้อนหลัง  5  ปี ผู้ขอจะต้องชั่วโมงสอนในวิชาที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น***  
      
                                                                                                                 
 
 

วิธีด าเนินการ  :  1  ตรวจดู/นับจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ใน วฐ.1 ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนชั่วโมงสอนขั้น
ต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา ใน วฐ.2 กลา่วคือ  จ านวนชัว่โมงราย

สัปดาห ์x จ านวนสัปดาห ์= จ านวนชั่วโมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา) 
จ านวนคาบ  40  คาบ/ปีการศึกษา  

                    2  ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปี 
และต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook 
           3  ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook  
                        --Sheet/แผ่นงาน สรุป Logbook ตรวจดูจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่   
5  กรกฎาคม  2560 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และตรงกับการกรอกข้อมูลใน วฐ.1 และ วฐ.2  
*วฐ.1, วฐ.2/ตารางสอน, ค าสั่งมอบหมายงาน, ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ, PLC, Logbook 
 

     1.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7  
     1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี จ านวนไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ป ๊ 
          --กรณีผ่านการพัฒนาฯ (ว3 ลว. 7 เม.ย.54) ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว21/2560 ได้อีก  1  ครั้ง 
*วฐ.1/วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา, Logbook 
2  ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
    5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  3  ด้าน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  3  ปีการศึกษา 
        วิธีการ  :  ตรวจดูข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ ใน วฐ.2 ครบทุกตัวชี้วัด และมีระดับคุณภาพผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์การตัดสิน และจะต้องตรงกับสรุปผลฯ ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน วฐ.3  
        วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  :   
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
        วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  : 
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 5 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
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วิธีด าเนินการ  :  1  ตรวจดู/นับจ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์ ใน วฐ.1 ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนชั่วโมงสอนขั้น
ต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องสัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา ใน วฐ.2 กลา่วคือ  จ านวนชัว่โมงราย

สัปดาห ์x จ านวนสัปดาห ์= จ านวนชั่วโมงสอน/ภาค/ปีการศึกษา) 
จ านวนคาบ  40  คาบ/ปีการศึกษา  

                    2  ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปี 
และต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook 
           3  ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook  
                        --Sheet/แผ่นงาน สรุป Logbook ตรวจดูจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่   
5  กรกฎาคม  2560 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และตรงกับการกรอกข้อมูลใน วฐ.1 และ วฐ.2  
*วฐ.1, วฐ.2/ตารางสอน, ค าส่ังมอบหมายงาน, ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ, PLC, Logbook 
 

     1.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
*วฐ.1/ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7  
     1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี จ านวนไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ป ๊ 
          --กรณีผ่านการพัฒนาฯ (ว3 ลว. 7 เม.ย.54) ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว21/2560 ได้อีก  1  ครั้ง 
*วฐ.1/วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา, Logbook 
2  ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน 
    5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ย้อนหลัง  5  ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  3  ด้าน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  3  ปีการศึกษา 
        วิธีการ  :  ตรวจดูข้อมูลการรายงานผลการประเมินฯ ใน วฐ.2 ครบทุกตัวชี้วัด และมีระดับคุณภาพผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์การตัดสิน และจะต้องตรงกับสรุปผลฯ ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน วฐ.3  
        วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  :   
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
        วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  : 
  ด้านที่ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 5 
  ด้านที่ 2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
  ด้านที่ 3  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ/ทุกตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 
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        ***ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80*** 
*วฐ.2/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ตารางสอน, ค าสั่งมอบหมายงาน 
*วฐ.3/ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ, ภาพการประเมินฯ (ถ้ามี) 
 
3  ตรวจเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    3.1  ผลงานทางวิชาการ ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ราย  ซึ่งนอกจากผ่านการประเมิน  
3  ด้าน  13  ตัวชี้วัดแล้ว ต้องผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 
           3.1.1 วิทยฐานะครูเชีย่วชาญ  ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปน็งานวิจัยในชั้นเรยีนหรือรายงานการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก PlC หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ น าไปสู่สรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
***โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย  1  รายการ*** 
           3.1.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนหรือรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก PlC หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มี
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ น าไปสู่สรุปองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ***โดยต้องเป็นงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างนอ้ย  1  รายการ***                                
3.2 (Professional Learning Community  :  PLC) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
                ตรวจดูเอกสารหลักฐานข้อมูล PLC จะต้องมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  50  ชม./ปีและต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับบันทึกใน Logbook (บันทึกตั้งแต่  5  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป) 
    3.3 Logbook Teacher  บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน   

     ตรวจดูไฟล์ CD-Logbook พร้อมเล่มเอกสาร Logbook โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน, ชั่วโมงการอบรม
และพัฒนา ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย Sheet/แผ่นงาน ต่อไปนี้ 

     1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
                   --ตรวจดู วันเดือนปีที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องตรงกับวันที่ท าหน้งสือยื่นขอต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     2  การมอบหมายงานสอน 
                   --ตรวจดูว่า มีการมอบหมายงานตามตารางสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หรือไม่ 

     3  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า มีการบันทึกรายการสอน ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2560 

     4  ชัว่โมงสนับสนุนการเรียนรู้/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                   --ตรวจดูว่า มีการบันทึกชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หรือไม่  

     5  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า มีการบันทึกชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หรือไม่  

 

     6  การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด/ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา 
                   --ตรวจดูว่า สิง่ที่ผู้ขอกรอกข้อมูลตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.1 หรือไม่ 

     7  ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า สิ่งที่ผู้ขอกรอก ตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.3 ภาคผนวก หรือไม่ 

     8  รายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
                   8.1 ผลการประเมิน (5 ปี แรก)  8.2 ผลการประเมิน (5 ปี ย้อนหลัง) 
                        --ตรวจดูว่า ผลการประเมินฯ ตรงกับผลสรุปใน วฐ.3 หรือไม่ 
                   9.1 สรุป Logbook ตรวจดูว่า ผลการตรวจสอบจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อมูลตรงกับ วฐ.1 หรือไม่ (นับถึงปีที่ยื่นขอ) 
                   9.2 Sheet ส าหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกรอกแบบ วฐ.2 ตรวจดูว่าข้อมูลตรงกับ วฐ.2 หรือไม่ (นับถึงปีการศึกษา) 
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     6  การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด/ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา 
                   --ตรวจดูว่า สิง่ที่ผู้ขอกรอกข้อมูลตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.1 หรือไม่ 

     7  ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC/ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
                    --ตรวจดูว่า สิ่งที่ผู้ขอกรอก ตรงกับเอกสารแนบ ใน วฐ.3 ภาคผนวก หรือไม่ 

     8  รายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
                   8.1 ผลการประเมิน (5 ปี แรก)  8.2 ผลการประเมิน (5 ปี ย้อนหลัง) 
                        --ตรวจดูว่า ผลการประเมินฯ ตรงกับผลสรุปใน วฐ.3 หรือไม่ 
                   9.1 สรุป Logbook ตรวจดูว่า ผลการตรวจสอบจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อมูลตรงกับ วฐ.1 หรือไม่ (นับถึงปีที่ยื่นขอ) 
                   9.2 Sheet ส าหรับบันทึกข้อมูลเพ่ือกรอกแบบ วฐ.2 ตรวจดูว่าข้อมูลตรงกับ วฐ.2 หรือไม่ (นับถึงปีการศึกษา) 
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                     เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและน าส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                                                 ------------------------------------ 
 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ  :  จ านวน  4  ชุด 
                 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วฐ.1) 
                            1) บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินยื่นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                            2) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                   3) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7 
                            4) ตารางสอน  5  ปีการศึกษา 
         5) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานสอน, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้, 
                                 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น, การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                              
         6) วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) 
                 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา)   (วฐ.2)                                       
                              1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                             
         2) ตารางสอน 
         3) ค าสั่งมอบหมายงาน 
                 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน  ต าแหน่งครู (5  ปีการศึกษา) (วฐ.3) 
                            1) ค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
                            2) ภาพการประเมินในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (ถ้ามี) 
                 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (9 Sheet/แผ่นงาน) 
                            1) ไฟล์ CD-Logbook 
                   2) เล่มเอกสาร Logbook 
                 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า  2  รายการ                                                                                                
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       

 
เอกสารอ้างอิง  :  1  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                      2  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
   3  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 
                      4  การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560) 
                      5  ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553) 
                      6  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  ธัญรดี  มุณีกุล  
                                                                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                                                    ตุลาคม  2561 
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เอกสารอ้างอิง  :  1  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                      2  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ 
                          และเลือ่นวิทยฐานะ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561) 
   3  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 
                      4  การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560) 
                      5  ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553) 
                      6  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 
                          (หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  ธัญรดี  มุณีกุล  
                                                                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                                                    ตุลาคม  2561 
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ข้อควรสังเกต 
 

 วฐ.2  ปีท่ี 1 – 4 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC     ***ไม่ต้องรายงาน*** 
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 
 วฐ.2  ปีท่ี 5 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ***ไม่ต้องรายงาน*** 
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                                                                     
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 
 

วฐ.1  =  นับถึงปีท่ียื่น / วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
 

            - จ านวนชั่วโมง  PLC ใน วฐ.1 นับถึงปีที่ยื่น, ใน วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบส าหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกรอกแบบ วฐ.2 จะต้องตรงกับใน วฐ.2 (ปีการศึกษา) 

            - Logbook/Sheet/แบบสรุป Logbook จะต้องตรงกับ วฐ.1 (ปีที่ยื่น) 
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ข้อควรสังเกต 
 

 วฐ.2  ปีท่ี 1 – 4 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC     ***ไม่ต้องรายงาน*** 
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 
 วฐ.2  ปีท่ี 5 
  ข้อ 3  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
           3.1 การรายงานภาระงานสอน  (ก่อน 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
           - ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
                                   2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องฯ และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
                    - ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ***ไม่ต้องรายงาน*** 
           3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60) 
       1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
       2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                                                                     
                                   4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
 
 

วฐ.1  =  นับถึงปีท่ียื่น / วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
 

            - จ านวนชั่วโมง  PLC ใน วฐ.1 นับถึงปีที่ยื่น, ใน วฐ.2  =  นับถึงปีการศึกษา 
            - Logbook/Sheet/แบบส าหรับบันทึกข้อมูลเพื่อกรอกแบบ วฐ.2 จะต้องตรงกับใน วฐ.2 (ปีการศึกษา) 

            - Logbook/Sheet/แบบสรุป Logbook จะต้องตรงกับ วฐ.1 (ปีที่ยื่น) 
 
 

ชื่อ - สกุล...........................................ต ำแหนง่........... วิทยฐำนะ.......................โรงเรียน.......................................สพป.สงขลำ เขต 2
วฐ.1 ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ขอมวีิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ

1) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั มำแล้ว (ไมน้่อยกว่า  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)

    --ด ำรงต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั 
           ⃝ ครู          ⃝ ช ำนำญกำร           ⃝ ช ำนำญกำรพิเศษ          ⃝ เชี่ยวขำญ           ⃝ เชี่ยวชำญพิเศษ

                         ⃝ มีคุณสมบติั                          ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ส ำเนำทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7, ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล

วฐ.1, 2) มีชั่วโมงกำรปฏบิติังำนสะสมในต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั (ย้อนหลัง  5  ปติีดต่อกัน นบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 
วฐ.2 ไม่นอ้ยกว่ำ  800  ชม./ป ีรวม  4,000  ชัว่โมง

    2.1 ภำระงำนสอน ก่อนวันที่  5  กรกฎำคม  2560
รวมชัว่โมง 

4 ปี
1) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน
2) ภำระงำนที่เกี่ยวเนือ่งกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และภำระงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

รวม

2.2 ชั่วโมงกำรปฏบิติังำน ต้ังแต่วันที่  5  กรกฎำคม  2560 เปน็ต้นไป

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน
2) งำนสนบัสนนุกำรจัดกำรเรียนรู้ (ไม่รวม PLC)
3) กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
4) งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเนน้

รวม

                 ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ตำรำงสอน, ค ำส่ังมอบหมำยงำน, ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ, PLC, Logbook

สรุปผลการตรวจสอบขอ้มูลส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและช านาญการพิเศษ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใหข้้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหนง่ครู มีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ (ว21/2560)

(ชว่งเปลีย่นผ่าน)

 เมือ่วันที่...................................................ถึงวันที.่...................................................รวม.............ป.ี.............เดือน...............วัน

ภาระงานสอน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

รวมชัว่โมงการปฏบิัตงิาน  5  ปี    จ านวน..........................ชัว่โมง

คู่มือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 223



ชื่อ - สกุล...........................................ต ำแหนง่........... วิทยฐำนะ.......................โรงเรียน.......................................สพป.สงขลำ เขต 2
วฐ.1 3) มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินยัหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ย้อนหลัง  5  ป ีนบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ      
    3.1 กำรถูกลงโทษทำงวินยั ⃝ ไม่เคย ⃝ เคย
    3.2 กำรถูกลงโทษทำงจรรยำบรรณวิชำชีพ ⃝ ไม่เคย ⃝ เคย

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ส ำเนำทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7

วฐ.1 4) ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ป ีนบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ
จ านวนไมน้่อยกว่า  20  ชัว่โมง/ป๊
    --มีชั่วโมงกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) จ ำนวน.......................ชั่วโมง

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/วุฒิบตัรผ่ำนกำรพัฒนำ, Logbook
2  ตรวจสอบผลการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏบิัตหิน้าที่และเอกสารหลักฐาน

วฐ.2, 5) มีผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่ สำยงำนกำรสอน ย้อนหลัง  5  ปกีำรศึกษำติดต่อกัน นบัถึงวันส้ินปกีำรศึกษำ
วฐ.3 ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ ซ่ึงได้มีกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่  3  ด้ำน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลกำรประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ไมน้่อยกว่า  3  ปีการศึกษา
    --สรุปผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่  ผ่ำนเกณฑ์  จ ำนวน................ปกีำรศึกษำ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน................ปกีำรศึกษำ

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ, ตำรำงสอน, ค ำส่ังมอบหมำยงำน, ภำพกำรประเมินฯ (ถ้ำมี)
               ได้ตรวจสอบคุณสมบติัและผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่พร้อมเอกสำรหลักฐำน
เพื่อขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร เบือ้งต้น มีคุณสมบติัครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด

       (ลงชื่อ)                               หวัหนำ้คณะท ำงำน (ลงชื่อ)                            คณะท ำงำน
              (นำงเพียรเพ็ญ  ภูอ่ิสริยะกุล)        (นำงสำวศรีพิมพ์  จิตภกัดี)
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบคุคล      นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร

(ลงชื่อ)                     คณะท ำงำนและเลขำนกุำร
       (นำงธัญรดี  มุณีกุล)
 นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร

คู่มือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 224



ชื่อ - สกุล...........................................ต ำแหนง่........... วิทยฐำนะ.......................โรงเรียน.......................................สพป.สงขลำ เขต 2
วฐ.1 ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้ขอมวีิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ

1) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั มำแล้ว (ไมน้่อยกว่า  5  ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)

    --ด ำรงต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั 
           ⃝ ครู          ⃝ ช ำนำญกำร           ⃝ ช ำนำญกำรพิเศษ          ⃝ เชี่ยวขำญ           ⃝ เชี่ยวชำญพิเศษ

                         ⃝ มีคุณสมบติั                          ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ส ำเนำทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7, ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล

วฐ.1, 2) มีชั่วโมงกำรปฏบิติังำนสะสมในต ำแหนง่ครู/วิทยฐำนะ ที่ด ำรงอยู่ปจัจุบนั (ย้อนหลัง  5  ปติีดต่อกัน นบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 
วฐ.2 ไม่นอ้ยกว่ำ  900  ชม./ป ีรวม  4,500  ชัว่โมง

    2.1 ภำระงำนสอน ก่อนวันที่  5  กรกฎำคม  2560
รวมชัว่โมง 

4 ปี
1) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน
2) ภำระงำนที่เกี่ยวเนือ่งกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และภำระงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

รวม

2.2 ชั่วโมงกำรปฏบิติังำน ต้ังแต่วันที่  5  กรกฎำคม  2560 เปน็ต้นไป

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน
2) งำนสนบัสนนุกำรจัดกำรเรียนรู้ (ไม่รวม PLC)
3) กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
4) งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเนน้

รวม

                 ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ตำรำงสอน, ค ำส่ังมอบหมำยงำน, ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ, PLC, Logbook

ภาระงานสอน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

รวมชัว่โมงการปฏบิัตงิาน  5  ปี    จ านวน..........................ชัว่โมง

สรุปผลการตรวจสอบขอ้มูลส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพิเศษ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใหข้้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหนง่ครู มีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทยฐำนะ (ว21/2560)

(ชว่งเปลีย่นผ่าน)

 เมือ่วันที่...................................................ถึงวันที.่...................................................รวม.............ป.ี.............เดือน...............วัน

คู่มือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 225



ชื่อ - สกุล...........................................ต ำแหนง่........... วิทยฐำนะ.......................โรงเรียน.......................................สพป.สงขลำ เขต 2
วฐ.1 3) มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินยัหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ย้อนหลัง  5  ป ีนบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ      
    3.1 กำรถูกลงโทษทำงวินยั ⃝ ไม่เคย ⃝ เคย
    3.2 กำรถูกลงโทษทำงจรรยำบรรณวิชำชีพ ⃝ ไม่เคย ⃝ เคย

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ส ำเนำทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำร กพ.7

วฐ.1 4) ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) ย้อนหลัง  5  ป ีนบัถึงวันที่ยื่นค ำขอ
จ านวนไมน้่อยกว่า  20  ชัว่โมง/ป๊
    --มีชั่วโมงกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ว22/2560) จ ำนวน.......................ชั่วโมง

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/วุฒิบตัรผ่ำนกำรพัฒนำ, Logbook
2  ตรวจสอบผลการประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏบิัตหิน้าที่และเอกสารหลักฐาน

วฐ.2, 5) มีผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่ สำยงำนกำรสอน ย้อนหลัง  5  ปกีำรศึกษำติดต่อกัน นบัถึงวันส้ินปกีำรศึกษำ
วฐ.3 ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ ซ่ึงได้มีกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่  3  ด้ำน  13  ตัวชี้วัด และต้องมีผลกำรประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ไมน้่อยกว่า  3  ปีการศึกษา
    --สรุปผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่  ผ่ำนเกณฑ์  จ ำนวน................ปกีำรศึกษำ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน................ปกีำรศึกษำ

                                ⃝ มีคุณสมบติั                  ⃝ ขำดคุณสมบติั
*เอกสำรหลักฐำน/ค ำส่ังคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ, ตำรำงสอน, ค ำส่ังมอบหมำยงำน, ภำพกำรประเมินฯ (ถ้ำมี)
               ได้ตรวจสอบคุณสมบติัและผลกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่พร้อมเอกสำรหลักฐำน
เพื่อขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร เบือ้งต้น มีคุณสมบติัครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด

       (ลงชื่อ)                               หวัหนำ้คณะท ำงำน (ลงชื่อ)                            คณะท ำงำน
              (นำงเพียรเพ็ญ  ภูอ่ิสริยะกุล)        (นำงสำวศรีพิมพ์  จิตภกัดี)
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบคุคล      นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร

(ลงชื่อ)                     คณะท ำงำนและเลขำนกุำร
       (นำงธัญรดี  มุณีกุล)
 นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร

  วฐ.1 
 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ป ี
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ...............................................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ............................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................ ...... 
 สังกัดส่วนราชการ..................................................................... .................................................................................. 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาท่ียื่นค าขอ) 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษาที่ 1 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 2 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 3 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 4 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 5 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ย่ืนค าขอ     
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  วฐ.1 
 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ป ี
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ...............................................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ............................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................ ...... 
 สังกัดส่วนราชการ..................................................................... .................................................................................. 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาท่ียื่นค าขอ) 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษาที่ 1 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 2 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 3 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 4 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ 5 1    
 2    
     
ปีการศึกษาที่ย่ืนค าขอ     
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3. วิทยฐานะที่ขอ 

o วิทยฐานะครูช านาญการ  
  

o วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  

o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   
เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….  
1. เรื่อง..................................................................................................................................... ............ 
2. เรื่อง.................................................................................................................................................. 
 

o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….  
 1. เรื่อง..................................................................................................................................................  
 2. เรื่อง..................................................................................................................................................  

 

4. คุณสมบัติของผู้ขอ  

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.1 การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
 

           ต าแหน่งครู                                        ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ ....................  
                                                                จ านวน .......... ปี …….… เดือน ………….วัน  
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ         ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ .....................  
                                                                จ านวน ........... ปี …….… เดือน ………….วัน  
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................  
                                                                จ านวน ........... ปี …..….. เดือน ………….วัน 
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ           ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................  
                                                                จ านวน ........... ปี …....… เดือน ………….วัน 
 
 
 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
................................. 
.................................. 
.................................. 
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ จ านวน..................ชั่วโมง   
       1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 
  

 
ภาระงานสอน 

 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 4  
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ย่ืนค าขอ
....................) 

1. ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 

 
 
 

    

2. ภาระงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดการเรยีน 
การสอน  
และภาระงาน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

รวม 
     

    
 
         

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..................................  
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ จ านวน..................ชั่วโมง   
       1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 
  

 
ภาระงานสอน 

 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 4  
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ย่ืนค าขอ
....................) 

1. ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 

 
 
 

    

2. ภาระงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดการเรยีน 
การสอน  
และภาระงาน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

รวม 
     

    
 
         

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..................................  
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

     2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ 
ครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี  

ชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 4  
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ย่ืนค าขอ
....................) 

1) ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 
 

     

2) งานสนับสนุน 
การจัดการเรยีนรู ้  
(ไม่รวม PLC) 
 

     

3) การมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

     

4) งานตอบสนอง
นโยบายและจดุเน้น 
 

 
 

    

รวม 
     

    
          ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการน าภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง  
 

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..................................  
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ 
 

4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  
       ไมเ่คย      
                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 
                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           ไมเ่คย  
                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 
                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 

 

4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  จ านวน..................ชั่วโมง   
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส 

หลักสูตร 
หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 

จ านวน
(ชั่วโมง) 

การตรวจสอบ
คุณสมบัตขิอง
คณะกรรมการ 

           มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
 

      
      
      
      
      
          กรณีการยื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากน าผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
 
           หลักสูตร……………………………………….…………หน่วยงานที่จัด……….……………………… 
           ระหว่างวันที่..........................................................จ านวน…………….………ชั่วโมง 

 

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ 
 

4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  
       ไมเ่คย      
                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 
                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           ไมเ่คย  
                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 
                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 

 

4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  จ านวน..................ชั่วโมง   
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส 

หลักสูตร 
หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 

จ านวน
(ชั่วโมง) 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
คณะกรรมการ 

           มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
 

      
      
      
      
      
          กรณีการยื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากน าผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
 
           หลักสูตร……………………………………….…………หน่วยงานที่จัด……….……………………… 
           ระหว่างวันที่..........................................................จ านวน…………….………ชั่วโมง 

 

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ 
4.5 ผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 
................ 

ปีการศึกษา 
................ 

ปีการศึกษา 
................ 

ปีการศึกษา 
................ 

ปีการศึกษา 
................ 

ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบตัิหนา้ที ่

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

                

              สรุปผลการประเมิน                     
                                                                                 
 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
..................................  

 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                         (……………………………………………………) 
                                ต าแหน่ง............................................................. 
                              วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ที่ยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน                    
                                                                             

   ผ่าน 

   ไม่ผ่าน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

      ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (.....................................................)                               (.....................................................) 

 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
 

คูมือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 232



 
- 7 - 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

      ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (.....................................................)                               (.....................................................) 

 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
............................................................................ ............. 
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

 ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 

 ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

  ต าแหน่ง..................................................................... 
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ..........  

 
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด 

 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. .... 
     (……………………………………….………………..) 
ต าแหน่ง........................................................... 

วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 
 

 

วฐ.2 
 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 

 

ปีการศึกษา........................ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด..................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................................................................... 
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. .......................................... 
 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
     ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
............................................................................ ............. 
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

 ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 

 ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

  ต าแหน่ง..................................................................... 
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ..........  

 
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด 

 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. .... 
     (……………………………………….………………..) 
ต าแหน่ง........................................................... 

วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 
 

 

วฐ.2 
 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 

 

ปีการศึกษา........................ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด..................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................................................................... 
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. .......................................... 
 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
     ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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3. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
    3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จ านวน....................ชั่วโมง 

     1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  จ านวน....................ชั่วโมง 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน  
    เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ จ านวน (ชั่วโมง) 
    
    
    
    
    

 
 2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน....................ชั่วโมง 

ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 

   
   
   
   
   

 
    3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวน (ชั่วโมง) 

1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (ไม่รวม PLC)  
3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

รวม  
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4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) จ านวน........................ชั่วโมง   
   

 
ปี พ.ศ. 

 
หลักสูตร 

รหัส 
หลักสูตร 

หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 
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4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) จ านวน........................ชั่วโมง   
   

 
ปี พ.ศ. 

 
หลักสูตร 

รหัส 
หลักสูตร 

หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 
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6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา  (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  
   (เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประเมิน 
   ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635  
   ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 
 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

- 5 - 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 
 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
. 

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 
 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
. 

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
                                
 
 
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          (………………………………….…………………) 
                                           ต าแหน่ง………………………………………………….. 
                                              วันที่......... เดือน....................... .พ.ศ. ......... 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ . 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (.....................................................)                               (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

      

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ       

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
                                
 
 
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          (………………………………….…………………) 
                                           ต าแหน่ง………………………………………………….. 
                                              วันที่......... เดือน....................... .พ.ศ. ......... 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ . 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (.....................................................)                               (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 จุดเด่น........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................. ........................................................................................ 
...................................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
 

        สิ่งท่ีควรพัฒนา........................................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          (………………………………….…………………) 
                                        ต าแหน่ง.......................................................... 
                                               วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ......... 
                            

                                                                                                             วฐ.3  
ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ............................................... 
 

1. ข้อมูลผู้ขอ 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล....................................... .....อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................................................  
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. ..........................................
  

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

     (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
     5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

- ชนก. หรือ ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี  
       รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 
     - ชช. หรือ ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

   รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.3  การมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพ  
     (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ในชว่งระยะเวลาย้อนหลัง 5 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
       

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.    
     ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  
      นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
      

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล......................................................................................... 
........................................................................................................... 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 จุดเด่น........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................. ........................................................................................ 
...................................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
 

        สิ่งท่ีควรพัฒนา........................................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          (………………………………….…………………) 
                                        ต าแหน่ง.......................................................... 
                                               วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ......... 
                            

                                                                                                             วฐ.3  
ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ............................................... 
 

1. ข้อมูลผู้ขอ 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล....................................... .....อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................................................  
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. ..........................................
  

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

     (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
     5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

- ชนก. หรือ ชนพ. ไมน่้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี  
       รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 
     - ชช. หรือ ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

   รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.3  การมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพ  
     (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ในชว่งระยะเวลาย้อนหลัง 5 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
       

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.    
     ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  
      นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
      

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล......................................................................................... 
........................................................................................................... 
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คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   
     ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา    
     (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
     ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา) 
     โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ. 3 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
  คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
  ขาดคุณสมบัติ  
 

     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
            (.....................................................)                               (.....................................................) 

 
 
 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

      วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 ขาดคุณสมบัต.ิ................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ประเมิน 
       (…………………………………….………………..) 
        ต าแหน่ง................................................. 
     วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 

ความเห็นของผู้ร่วมประเมิน 
(กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ 
ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน) 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 ขาดคุณสมบัต.ิ................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
  
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ร่วมประเมิน 
       (…………………………………….…………..) 
        ต าแหน่ง…………..…………………………. 
     วันที่....... เดือน........................ พ.ศ. ....... 
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สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
ราย นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ปีการศึกษา
ที่ 1 

ปีการศึกษา
ที่ 2 

ปีการศึกษา
ที่ 3 

ปีการศึกษา
ที่ 4 

ปีการศึกษา
ที่ 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

     เกณฑ์การตัดสิน 
วิทยฐานะครูช านาญการ  
  (1) ด้านที ่1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 และ 
  (2) ด้านที่ 2 และด้านที ่3  
แต่ละด้าน ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า  
1 ตัวช้ีวัด   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และ 
  (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2  รวมกันแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด 
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และ 
   (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 รวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ 
   (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 รวมกันแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 

1.2 การจดัการเรียนรู ้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

     

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้/
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ ์

     

1.2.3 กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู ้
 

     

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
 

     

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่เรียนรู ้

 

     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

     

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
 

     

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน 
 

     

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

     

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 

 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

     

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
 

     

สรุปผลการประเมิน 
    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

 
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 

(……………………………………….………………..) 
 ต าแหน่ง…………………………………………….. 
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. .......            

เอกสารแนบท้าย วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ร่วมประเมิน 

       (…………………………………………………..) 
        ต าแหน่ง............................................. 
  วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 

คูมือปฏิบัติงาน ว21                                                                                                                  สพป.สงขลา เขต 245




