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กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดราธานี  เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ค ำน ำ 
   การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความช านาญ  และ 
 ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ไดส้ั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง การประพฤติ
 ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชมชีพ  อย่างต่อเนื่อง และ 
 เป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู และยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการ
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 

           กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้รวบรวมเพื่อจัดท าเป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน 
 วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 แบบบันทึก
 การประเมิน ชั่วโมงการสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันท่ี 
 5 กรกฎาคม 2560 แนวทางการน าชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม 
 ในชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/0111 ลงวันท่ี 23 มกราคม 
 2563  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว20 
 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

   กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมิน
 นี้ จะเป็นประโยชน์ และแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง
 ทุกระดับสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
          กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล  
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         กระทรวงศึกษาธิการ 



      สำรบัญ 
           หน้า 

 
  1. สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      1 - 4 
          ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
      - คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 
  2. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ             4 - 9 
         - การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
      - นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
         - การประเมินผลงานทางวิชาการ 
      - วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
      - เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
      - การพิจารณาผลการประเมิน 
         - การแต่งตั้ง 
  3. แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการปฏิบัติงานฯ ของข้าราชการครู สายงานการสอน      10 - 15 
               เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
       - ระดับปฐมวัย 
       - ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 
  4. ขั้นตอนการด าเนินการฯ ขอมีวิทยฐานะฯ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู     16 - 23 
      - แผนภาพขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะ 
      - การด าเนินการในระดับสถานศึกษา 
      - การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      - การด าเนินการในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ศธจ. 
      - การด าเนินการในระดับส านักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. 
    
  ภำคผนวก 
 
    5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวนที่ 5 กรกฎาคม 2560 
          เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
      มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563   
      เรื่อง แนวทางการน าชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม 
      ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
  7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   
      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 



              
  8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
      เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
  9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560   
          10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6599 
      ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
          11. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
          12. เอกสารหลักฐาน ร่องรอย PLC 
 
  

 
 



  1.  สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
   ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเอง 
 อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 วิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ออกหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
 ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 จึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ให้ถือปฏิบัติ จัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
 โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู/ 
    วิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ปัจจุบัน 

ขอมี/เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชนก, ชนพ, 
ชช, และ ชชพ. แต่ละวิทยฐานะ 5 ปี 

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

ประเภท/ระดับ
การศึกษา 
- ปฐมวัย 
-ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
-การศึกษาพิเศษ 

ช่ัวโมงการปฏิบัต ิ
งานรวมไม่น้อยกว่า 
  - ชนก./ชนพ. 
800 ชม./ป ี
   - ชช./ชชพ. 
900 ชม./ป ี

         เงื่อนไข 
------------------------------ 
ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ า
ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและ
ปฏิบัติงานอ่ืนโดยต้องมี
ช่ัวโมง PLC ไม่น้อยกว่า 
50 ช่ัวโมงต่อป ี

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันยื่นค าขอ 

4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

มีชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ปีละ 12-20 ช.ม.    
(รวม 5 ปี จ านวน 100 ช.ม.) 

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ก่อนวันยื่นค าขอ ต้องผ่านเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
แฃะพัฒยาวงิ ***    ชช. และ ชชพ.ต้องมีผลงานวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
        ชช. เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 
1  รายการ 
        ชชพ.เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนไม่น้อยกว่า 1 รายการ 



                2 
 คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน  

 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู 
  ครูช านาญการ ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ 
 ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
  ครูช านาญการพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 
 วันยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
  ครูเชี่ยวชาญ  ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 
 วันยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 
 วันยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 

 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู หรือ ต าแหน่งครูในวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันในช่วงระยะเวลา   
     ย้อนหลัง 5 ปี  นับถึงวันยื่นค าขอ  
            2.1 ครูช านาญการ หรือ ครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
         - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        - ชั่วโมง PLC ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 
  2.2 ครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 
         - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        - ชั่วโมงสอนในวิชา / สาขา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย 
        - ชั่วโมง PLC ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 

 3. การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
     และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6599 ลงวันที่  
     19 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

   ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองงานนโยบายและจุดเน้น 

   ชั่วโมงตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน 

   งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุน
 การบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

   งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
 ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
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 4. จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   

ประเภท/ระดับการศึกษา ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
1. ปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. ประถมศึกษา 
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. มัธยมศึกษา 
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) 

ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. การศึกษาพิเศษ 
   4.1 เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   4.2 ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ 

 
ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  
 5. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันยื่นค าขอ 
   ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 โดยยังไม่มีค าสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้ 

 6. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  นับถึง 
     วันที่ยื่นค าขอ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
        6.1 ครูต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการประเมินตนเองเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็น 
 ในการพัฒนา และน าผลจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี (ID PLAN)  เสนอต่อ
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  6.2 การเข้ารับการพัฒนา ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 100 ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง 
 ให้น าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมง ในแต่ละปีมานับรวมได้ 
  6.3 การเข้ารับการพัฒนาตามข้อ 6.1 – 6.2 ในแต่ละปีต้องครบ 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่จะขอรับ
 การประเมินนั้น ถือว่าผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรา 80 แห่ง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย 

 7.  มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
 นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และ 
 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ 
 ในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 
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 8. ผลงานทางวิชาการ 
         8.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง การวิจัยที่ท าในบริบทของชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
 โดยน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งนี้ ต้องเป็นการน า
 กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
         8.2 รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง รายงานผลส าเร็จ 
 ของการพัฒนา หรือ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่ง
 ด าเนินการอย่างเป็นระบบและได้ใช้ปฎิบัติจริง 
          8.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิควิธีการ จัดการเรียน 
 การสอน วิธีการและเครื่องมือใช้วัดและประเมิน โดยมีการค้นคว้า และด าเนินการวิจัย อย่างเป็นระบบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง มีการสรุปผลและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
  8.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนและ
 สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น  
       8.4.1 การประเมินโครงการ หรือ การประเมินงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
       8.4.2 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดท าสื่อ การเรียนการสอน 
 ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจจัดท า
 เป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ 
 ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 9. ผู้ขอรับการประเมิน และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องเป็นผู้รับรองข้อมูลเอกสาร และหลักฐาน 
 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 และวิธีการให้ข้าราชการครูแงละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
 
  2. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ 

       2.1  การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    ตัวชี้วัดที 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
    ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 
           ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
           ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/  
                     แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
                     แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
                     แผนการจัดประสบการณ์  
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           ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
           ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
    ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
            และแหล่งเรียนรู้ 
    ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
   ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง 
    ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

  2.2 นิยามศัพท์ท่ีส าคัญ 

   การเป็นพี่เลี้ยง  หมายถึง การที่ข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน า
 ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการพัฒนาตนเอง
 และพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
 เพ่ิมข้ึน 
   การเป็นที่ปรึกษา หมายถึง การที่ข้าราชการครูที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการ
 เรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ให้ค าปรึกษาและน าช่วยเหลือ
 ครูในเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครูที่รับค าปรึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ิมข้ึน 
   การเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การที่ข้าราชการครูมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้าน 
 การจดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จนมีผลงานเป็นที่
 ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 

  2.3 การประเมินผลงานวิชาการ (ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ) 
       2.3.1 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรือรายงาน
 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มี
 จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอกดคล้องกับแผนการจัดการเยนรู้ มีการศึกษาแนวคิด 
 ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวน 
 ไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ 
       2.3.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
 เรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือผลงานทาง
 วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการ 
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 เรยีนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
 คุณภาพผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 
 1 รายการ 
   ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และ 
 ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 
 
  2.4 วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

        การประเมินรายปีการศึกษา 

        1. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในสถานศึกษา หรือ นอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ด ารง  
 ต าแหน่งครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่อยรอยว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการ
 ปฏิบัติหน้าที่จริง ตามแบบ วฐ.2  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ในการประเมินผลงานในแต่ละปีการศึกษา 
        2. ให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ด ารงต าแหน่งครู เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน13 ตัวชี้วัด 
 ตามแบบ วฐ.2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
        3. การประเมินให้ใช้แบบบันทึกการประเมิน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635  
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
 ที่ ศธ 04009/6599 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณาจากเอกสาร
 หลักฐาน แหล่งข้อมูลที่แสดงร่อยรอยว่าเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และอาจใช้วิธีการประเมินรูปแบบ 
 อ่ืนที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ด ารงต าแหน่งครู เพื่อนร่วมงาน 
 ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจประเมินตามระดับคุณภาพที่เป็นจริง น าไปกรอกลงในตารางสรุปผล 
 การประเมิน และบันทึกลงในแบบรายงานผล รายปีการศึกษา วฐ.2 
        4. สรุปผลการประเมินให้ครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หากครูไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษา
 และชี้แจง หากผู้ประเมินเห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งครูเห็นไม่สอดคล้องกับผู้
 ประเมิน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ผลการประเมิน เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
             5. การประเมินปีการศึกษาใด  หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
 หน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใดๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 มาตรา 13 และมาตรา 16 (เช่น กรณีเป็นคู่หมั้น หรือ คู่สมรสของผู้ประเมิน กรณีเป็นญาติของผู้ประเมิน คือ 
 เป็นบุพการี หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ เป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือ  
 ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงาน นับได้เพียง 2 ชั้น) เป็นต้น ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขต เพื่อด าเนินการต่อไป 
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      6. การประเมินรายปีการศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการ ต่อไป 

  การประเมิน 5 ปีการศึกษา 

  1. ครูยื่นค าขอตามแบบ วฐ.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าผลการประเมินรายปีการศึกษา (วฐ.2)  
 มาบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและแระเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
  2. การสรุปผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ 
 ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ครูเสนอขอรับการประเมินให้ผู้อ านวยการ สถานศึกษาแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ 
 ที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตามแบบ วฐ.3 
              

  2.5 เกณฑ์การตัดสิน 

       2.5.1 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การตัดสิน 

ครูช านาญการ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ     
     พิเศษ 

1. ด้านการจัดการเรียน    
   การสอน 
             (8 ตัวชี้วัด) 

ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด
ต้องมีผลการ
ประเมินไมต่่ ากว่า
ระดับ 2 

ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด
ต้องมีผลการ
ประเมินไมต่่ ากว่า
ระดับ 3 

ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด
ต้องมีผลการ
ประเมินไมต่่ ากว่า
ระดับ 4 

ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด
ต้องมีผลการ
ประเมินไมต่่ ากว่า
ระดับ 5 

 

2. ด้านการบริหาร 
   จัดการจัดการ 
   ชั้นเรียน 
             (3 ตัวชี้วัด) 

ด้านที่ 2 และด้านท่ี 
3  แต่ละด้านต้องมี
ผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าระดับ 2 ไม่น้อย
กว่า 1 ตัวช้ีวัด 

ด้านที่ 2 และด้าน
ที่ 3 ต้องมีผลการ
ประเมินท้ัง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 
รวมกันแล้วไมไ่ม่
น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด  

ด้านที่ 2 และด้าน 
ที่ 3 ต้องมีผลการ
ประเมินท้ัง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ตัวช้ีวัดและ 

ด้านที่ 2 และด้าน 
ที่ 3 ต้องมีผลการ
ประเมินท้ัง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 
รวมกันแล้วไมไ่ม่
น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด  

3.  ด้านการพัฒนา 
    ตนเอง  และพัฒนา 
    วิชาชีพ 
             (2 ตัวชี้วัด) 

 และในจ านวน 3 
ตัวช้ีวัดต้องมีอยู่ใน
ด้านที่ 2 และด้าน 
ที่ 3 

ในจ านวน 3 ตัวช้ีวัด 
ต้องมีอยู่ในด้านท่ี 2
และด้านที่ 3 

และในจ านวน 
3 ตัวช้ีวัด ต้องมีอยู่
ในด้านที่ 2และ 
ด้านที่ 3 

4.ผลงานทางวิชาการ  ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแตล่ะคน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแตล่ะคน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
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  2.5.2  ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   

รายการประเมิน  คะแนน 
   เต็ม 

เกณฑ์การตัดสิน 

ผลงานทางวิชาการ 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
    1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    1.4 การจัดท า การพิมพ์และรูปเล่ม   

 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75  
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ 
          ศึกษาการจัดการเรียนการสอน หน่วยงาน 
          การศึกษาและชุมชน 
    2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
         เผยแพร่ในวงวิชาการ 

50 

(30) 

 

(20) 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100  

  2.6 การพิจารณาผลการประเมิน 
   วิทยฐานะช านาญการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
       1.  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ อกศจ. 
 และ กศจ.พิจารณา 
       2.  ผลการประเมินไมผ่่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าผลการ
 ประเมินพร้อมข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณา 
   กรณี กศจ.มีมติอนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอมีวิทย ฐานะ
 และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
   กรณี กศจ.มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตการ
 ประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

   วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
   กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และส่งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
 ปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวาการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณา
 ต่อไป 
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   กรณี  ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าผลการประเมินพร้อมข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณา และ 
 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตการประเมินไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ 
 ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอมีวิทยฐนะ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ครบถ้วนสมบูรณ์  
   กรณี มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน 
  ก.ค.ศ.ได้รับผลงานที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด และแจ้งผลไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือแจ้ง
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 

   2.7 การแต่งตั้ง 

   วิทยฐานะครูช านาญการ 

   กศจ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและได้รับ
 เงินเดือนอันดับ คศ.2 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้รับในขั้นหรือ 
 อัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

   กศจ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและได้รับ
 เงินเดือนอันดับ คศ.3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้รับในขั้นหรือ 
 อัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

   วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

   ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการและได้รับ
 เงินเดือนอันดับ คศ.4 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิมให้รับในขั้นหรือ 
 อัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

   วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

   ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุและให้
 รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ในขั้น หรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มี
 ขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
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แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

  ระดับปฐมวัย   
ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่

ก.ค.ศ.ก าหนด 
แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ

ปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

1. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 
    จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน 

 
พิจารณาจากชั่วโมงสอนในตาราง
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 4 ด้าน 12 มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
        (2 มาตรฐาน) 
2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ (3 มาตรฐาน) 
3. พัฒนาการทางด้านสังคม 
        (3 มาตรฐาน) 
4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
        (4 มาตรฐาน) 

 
1. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายไม่ 
    ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์  
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ    
   หน้าที่สอนของสถานศึกษา 
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ทุกข้อ รับรองโดยผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา 
 

2. งานสนับสนุน 
    การจัดการเรียนรู้ 
    2.1 การปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา รวมทั้งงาน  
สนับสนุน การบริหาร
สถานศึกษา เช่น วิชาการ  
งานบุคคล งานงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

 
พิจารณาจากตารางการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพิ่ม 
เติมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และที่
สนับสนุน การบริหารสถานศึกษา
และค าสั่งมอบหมายงานที่มีการ
ก าหนดเวลา การปฏิบัติงาน
ช่วงเวลา 07.30 – 16.30 น. หรือ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
1. ตารางการปฏิบัติงานตามภารกิจ     
   งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
นอกเหนือจากตารางสอน ไม่ซ้ าซ้อน
กับชั่วโมงตามตารางสอนตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้ง งาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งาน 
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อ 1- 3 รับรองโดยผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา 
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  ระดับปฐมวัย  (ต่อ) 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

   
   2.2 การมีส่วนร่วมใน      
     ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
     วชิาชีพ (Professional  
    Learning Community :  
    PLC) 
   ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 

 
พิจารณาจากปฏิทินหรือตารางการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หรือค าสั่งการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) หรือค าสั่งการ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ
ตรวจสอบการบันทึกการประชุมผล
การปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) ของแต่ละ
บุคคล 
 

 
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
 ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  
2. มีการบันทึกการประชุมในการ   
  จัดท าการมีส่วนร่วมในชุมชนการ   
  เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional    
  Learning Community : PLC)  
 ทุกครั้ง ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
   2.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม 
   2.2 จ านวนสมาชิก 
   2.3 ชื่อกิจกรรม 
   2.4 ครั้งที่จัดกิจกรรม 
   2.5 วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม 
   2.6 ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่จัด 
        กิจกรรม 
   2.7 จ านวนชัว่โมงท่ีจัดกิจกรรม 
   2.8 บทบาทการเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.9 จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม     
        กิจกรรมในครั้งนี้ 
   2.10 ประเด็นปัญญา 
   2.11 สาเหตุของปัญหา 
   2.12 ความรู้ หลักการที่น ามาใช้ 
   2.13 กิจกรรมที่ท า 
   2.14 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
   2.15 การน าผลที่ได้ไปใช้ 
   2.16 อื่นๆ 
3. ข้อ 1 – 2 รับรองข้อมูลโดย 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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  ระดับปฐมวัย  (ต่อ) 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

   
   3. งานตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้น 
     การปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและส่วน
ราชการต้นสังกัด 
 

 
       พิจารณาจาก แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  และส่วน
ราชการต้นสังกัด ที่มีค าสั่ง
ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย 
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ  และส่วนราชการ 
ต้นสังกัด ในแต่ละปีที่ได้รับ
มอบหมายและมีการระบุชั่วโมง 
ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส่วนราชการต้นสังกัด  
3. บันทึกสรุปรายงานผลตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อ 
เสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด  
4.  ข้อ 1 – 3 รับรองข้อมูล โดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
 
   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

  
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
    จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้เรียน    

 
       พิจารณาจาก ชั่วโมงสอนใน
ตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย รายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

 
1. ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายไม่ 
    ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ    
   หน้าที่สอนของสถานศึกษา 
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อ 1 - 3 รับรองโดยผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา 
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           ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ต่อ) 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

    2. งานสนับสนุน 
        การจัดการเรียนรู้ 
        2.1 การปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา รวมทั้ง งานสนับ 
สนุนการบริหารสถานศึกษา 
เช่น งานวิชาการ งานบุคคล  
งานงบประมาณและงานบริหาร
ทั่วไป เป็นต้น 

 
พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติที่เป็นประ 
โยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น 
1. งานวางแผนและติดตามการจัด 
การเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์หลัก 
สูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ การเตรียม การ
สอน การติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน การวัดผลประเมินผล การ
จัดท าหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดย
มีการด าเนินงานตลอดภาคเรียน/
ตลอดปีการศึกษา 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานระบบประกันคุณภาพภายใน 
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือ 
   อาคารสถานที่ 
5. งานวิจัยในชั้นเรียน 
6. งานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ  
ที่สนับสนุนส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ของสถานศึกษาพิจารณา
จากชั่วโมงการปฏิบัติงานทั้ง6กิจ 
กรรมด าเนินการตามที่สถานศึกษา
ก าหนดของการปฎิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมหรือโครงการ(ในแต่ละปี
การศึกษา/ภาคเรียนอาจมีหลาย
กิจกรรม/โครงการ พิจารณาจาก
ภาระงานปฏิบัติที่สนับสนุนการ
บริหารตามโครงสร้างการบริหาร 
งานของสถานศึกษาตามท่ีสถาน 
ศึกษาก าหนด เช่น งานวิชาการ 
บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  

 
1. ตารางการปฏิบัติงานตามภารกิจ     
   งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
นอกเหนือจากตารางสอน ไม่ซ้ าซ้อน
กับชั่วโมงตามตารางสอนตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้ง งาน
สนับสนุนการริหารสถานศึกษา เช่น 
งานวิชาการ งานบุคคล งาน 
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
เป็นต้น 
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อ 1 - 3 รับรองโดยผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา 
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   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ต่อ) 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

   
   2.2 การมีส่วนร่วมใน      
     ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
     วชิาชีพ (Professional  
    Learning Community :  
    PLC) 
   ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 

 
พิจารณาจากปฏิทินหรือตารางการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) หรือค าสั่งการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ตามท่ีสถาน 
ศึกษาก าหนด และตรวจสอบการ
บันทึกการประชุมผลการปฏิบัติ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC) 
ของแต่ละบุคคล 
 

 
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
 ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  
2. มีการบันทึกการประชุมในการ   
  จัดท าการมีส่วนร่วมในชุมชนการ   
  เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional    
  Learning Community : PLC)  
 ทุกครั้ง ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
   2.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม 
   2.2 จ านวนสมาชิก 
   2.3 ชื่อกิจกรรม 
   2.4 ครั้งที่จัดกิจกรรม 
   2.5 วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม 
   2.6 ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่จัด 
        กิจกรรม 
   2.7 จ านวนชัว่โมงท่ีจัดกิจกรรม 
   2.8 บทบาทการเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.9 จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม     
        กิจกรรมในครั้งนี้ 
   2.10 ประเด็นปัญญา 
   2.11 สาเหตุของปัญหา 
   2.12 ความรู้ หลักการที่น ามาใช้ 
   2.13 กิจกรรมที่ท า 
   2.14 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
   2.15 การน าผลที่ได้ไปใช้ 
   2.16 อื่นๆ 
3. ข้อ 1 – 2 รับรองข้อมูลโดย 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที ่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

แนวทางการพิจารณาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน ร่องรอย 

   
   3. งานตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้น 
   การปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและส่วน
ราชการต้นสังกัด 
 

 
       พิจารณาจาก แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  และส่วน
ราชการต้นสังกัด ที่มีค าสั่ง
ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย 
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ  และส่วนราชการ 
ต้นสังกัด ในแต่ละปีที่ได้รับ
มอบหมายและมีการระบุชั่วโมง 
ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
2. ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส่วนราชการต้นสังกัด  
3. บันทึกสรุปรายงานผลตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อ 
เสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด  
4.  ข้อ 1 – 3 รับรองข้อมูล โดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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                                                                                              เสนอ 
                                                        เสนอ                                                 ความเห็น 

 
 
 
 
        ย่ืนค าขอ                                เสนอ สพท. 
 
                 ครบ 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          มีคุณสมบัติ         ส่งผลงานทางวชิาการ 
                ที่ปรับปรุงแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการครู

ปฎิบัติงาน 5 ปี 

ปีการศึกษาที่ 1- 5  

ข้อมูล Loogbook  

แต่ละปคีรูประเมนิ
ตนเองและราย 
งานทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี ้
1. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
ใน วฐ.2 

ผอ.รร.ตั้งกรรมการตรวจ 
สอบและกลั่นกรองขอ้มูล 

ผอ.รร.ประเมนิรายปีการศึกษา/
สรุปผลการตรวจสอบและประเมนิ 
 5 ปีการศกึษา 

ผอ.รร. 
- ตรวจสอบและรับรองขอ้มูล 
-สรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมนิ 5 ปีการศึกษา 

สพป. 
 ตรวจสอบคุณสมบัต ิ/ผลการ
ประเมนิ และเอกสารหลักฐาน 

ครูจัดท าค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและผลงานทาง
วิชาการ (ชช.ชชพ.) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการ
ประเมนิ และเอกสารหลักฐาน
เสนอ อกศจ.พจิารณา 

คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
พิจารณาคุณสมบัติ ผลการประเมนิ 
และเอกสารหลักฐาน 

วิทยฐานะครูช านาญการ 
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพเิศษ 

 

อนุมตั ิ ไม่อนุมัต ิ

แจ้ง สพท.เพือ่แจ้งผู้ขอรับการประเมนิ 

แจ้ง ผู้ขอรับการประเมิน 
กรณีไมอ่นมุัติให้แจ้งข้อสังเกตด้วย 

เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาพรอ้มผลงานทาง
วิชาการและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

ส านักงาน ก.ค.ศ.ด าเนนิการประเมิน 

มติ ก.ค.ศ. 

อนุมตั ิ ไม่อนุมัต ิ ปรับปรุง 

แจ้ง  ศธจ. แจ้ง  สพท. แจ้ง  ผู้ขอ 

แจ้ง ศธจ. แจ้ง สพท. 
ให้แจ้งผู้ขอปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ 

บันทึก
ข้อมูล
ใน 
Loog
book  
  

ขั้นตอนการขอมีวทิยฐานะ 
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 การด าเนินการในระดับสถานศึกษา 

 1. ครูผู้เสนอขอรับการประเมิน 
  ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไป 
 ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  1.1 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูและ หรือ วิทยฐานะปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันยื่นค าขอ 
  1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
         - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        - ชั่วโมง PLC ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 
  1.3 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 
         - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        - ชั่วโมงสอนในวิชา / สาขา / กลุ่มสาระการเรียนรูที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย 
        - ชั่วโมง PLC ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 
  1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
  1.5 มีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 
          โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง รวม 5 ปี จ านวน 100 ชั่วโมง          
 กรณี มีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้น าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่วนที่เกิน  
 50 ชั่วโมงแต่ละปีมานับรวมได้ 
  1.6 ครูประเมินตนเองในภาคเรียนที่ 1  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนางาน 
 และน าไปพัฒนาในภาคเรียนที่ ๒ เมือ่สิ้นปีการศึกษาครูประเมินตนเองในภาพรวมทั้งปีทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
 โดยต้องค านึงถึงระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐานที่ปรากฏและบันทึกผลการประเมินลงแบบ วฐ.2 
 เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  1.7 บันทึกข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน (Loogbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม 
 และพัฒนาและผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
  1.8 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ  
        - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตอ้งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 รายการ 
        - วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายการ 

 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    1. ตั้งคณะกรรมการประเมินจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา หรือนอก
 สถานศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งครู 
  2. การประเมินปีการศึกษาใด  หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
 หน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใดๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
 พ.ศ. 2539  
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 มาตรา 13 และมาตรา 16  (เช่น กรณีเป็นคู่หมั้น หรือ คู่สมรสของผู้ประเมิน กรณีเป็นญาติของผู้ประเมิน คือ 
 เป็นบุพการี หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ เป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือ ญาติเกี่ยว
 พันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น) เป็นต้น ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขต เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3. การประเมินรายปีการศึกษาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการ ต่อไป 
  4. กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีครูเสนอขอรับการประเมินให้ผู้อ านวยการ
 สถานศึกษาแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและ
 ประเมิน ตามแบบ วฐ.3 
  5. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบและกลั่นกรองตามแบบ  
      5.1 วฐ.1 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา เช่น การด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วินัย 
 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ผลงาน ที่เกิด 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
      5.2 วฐ.2 (รายปีการศึกษา) วิชาที่สอน จ านวนชั่วโมงสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การมีวินัย จริยธรรม 
 และ  จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  
      5.3 คณะกรรมการประเมินฯ กลั่นกรอง ด าเนินการตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้วเสนอความเห็น 
 ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป 
  6. ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ทุกวิทยฐานะ ดังนี้ 
        6.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
        6.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    - ภาคเรียนที่ 1 โดยให้ค าแนะน าในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือน าไปปรับปรุง 
 และพัฒนาในภาคเรียนที่ 2  
    - สิ้นภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยต้อง
 ค านึงถึง ระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในภาพรวมทั้งปี เป็นการประเมินและสรุปผล 
 การประเมินตามระดับคุณภาพลงในแบบ วฐ.2 ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งให้
 ค าแนะน าในการพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย  ผู้ประเมิน/ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้เสนอขอ 
 มีวิทยฐานะต้องเก็บหลักฐานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ไว้คนละ 1 ชุด         
        6.3 สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู 
 ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น  ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง แต่หากผู้ด ารงต าแหน่งครูยังมีความเห็น 
 ไม่สอดคล้องกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินอีก  ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้ถือเป็น
 อันสิ้นสุด  
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                 6.4 สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา  
 และ บันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

  3.  การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง 
  พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      1. วิทยฐานะช านาญการ/วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ยื่นเอกสาร 2 ชุด ประกอบด้วย 
       - วฐ.1 ส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 , ก.พ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
  - วฐ.2 รายปีการศึกษา จ านวน 5 ปีการศึกษา 
  - บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่งโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรอง 
    จากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
      2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/วทิยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ยื่นเอกสาร 4 ชุด ประกอบด้วย 
       - วฐ.1 ส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 , ก.พ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
  - วฐ.2 รายปีการศึกษา จ านวน 5 ปีการศึกษา 
  - บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรอง 
    จากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
  - ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ  ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินฯ 
  2. ตรวจสอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และหลักฐาน 
           2.1 วิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) พร้อมทั้งแนวหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ  
 (ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
    2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
    2.1.3 บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Loogbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
 การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
   2.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
    2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) พร้อมทั้งแนวหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ  
 (ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
    2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
    2.2.3 บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Loogbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
 การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์    
    2.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ  
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   2.3 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 ให้ส านักงานเขต  แจ้งสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือ 
 ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานศึกษาก็ได้ 
   กรณีท่ีมีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กับ เอกสารหลักฐาน 
 แล้วพบว่า ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอ
 ความเห็นต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  3. กรณีสถานศึกษาแจ้งว่าการประเมินในปีการศึกษาใด ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน 
 ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
 ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16  (เช่น กรณีเป็นคู่หมั้น หรือ คู่สมรสของผู้ประเมิน กรณีเป็น 
 ญาติของผู้ประเมิน คือ เป็นบุพการี หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ เป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียง
 ภายใน 3 ชั้น หรือ ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น) เป็นต้น ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขต 
 เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  4. การประเมินรายปีการศึกษาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการ แจ้งไปส านักงาน
 ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการต่อไป 
  5. กรณีสถานศึกษาแจ้งว่า ผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินรายปีการศึกษา ให้ส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเม่ือได้ข้อยุติเป็น
 ประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
  6. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต าแหน่งครู 
 (วฐ.1) แล้วจัดส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 การด าเนินการในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินฯ 
  2. ตรวจสอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และหลักฐาน 
           2.1 วิทยฐานะช านาญการ และ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
    2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) พร้อมทั้งแนวหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ  
 (ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
    2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
    2.1.3 บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Loogbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
 การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
   2.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
    2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) พร้อมทั้งแนวหลักฐาน เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ  
 (ก.พ.7หรือ ก.ค.ศ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 



             21 

    2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
    2.2.3 บันทึกประวัติการปฎิบัติงาน (Loogbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
 การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์    
    2.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ  

   กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้ส านักงาน 
 ศึกษาธิการจังหวัดขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือ ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล  
 ณ สถานศึกษาก็ได้ 
  3. กรณีตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักบาน
 ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว  หรือตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 กับเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
 ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
  4. กรณีการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้รวบรวม 
 รายชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงเสนอต่อ กศจ. เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผู้ด ารง
 ต าแหน่งครูทีร่ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  5. กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด  หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจากการ
 ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใดๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 (เช่น กรณีเป็นคู่หมั้น หรือ คู่สมรสของผู้ประเมิน กรณีเป็นญาติของผู้ประเมิน
 คือ เป็นบุพการี  หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ เป็นพี่น้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือ 
 ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น) เป็นต้น ให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
 จังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
 หน้าที่แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  6. กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 มีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มี 
 วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและ
 ประเมิน ตามแบบ วฐ.3 
  7. กรณี กศจ.มีมติเป็นประการใด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการให้เป็นไปตามมติ 
 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

  กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
 หรือเลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนา
 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสารหักฐานเมื่อ
 พิจารณาแล้วมีผลเป็นประการใดให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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  วิทยฐานะช านาญการ และ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

   1. กรณีท่ี กศจ.มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ทั้งนี้ไม่ก่อน 
 วันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอและผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเอกสาร
 หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ และแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   2. กรณีที่ กศจ.มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้ง
 ข้อสังเกตการประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   3. กรณีที่มีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับเอกสาร
 หลักฐาน พบว่า ไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด อาจด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ประกอบการพิจารณาได้  เมื่อ กศจ.พิจารณาได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

   1. กรณีท่ี กศจ. มีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษาส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ กศจ.มีมติเพ่ือเสนอ 
 ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้ 
       1.1 ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม 
       1.2 สรุปผลการตรวจและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ3) 
       1.3 มติ กศจ.ครั้งที่เก่ียวข้อง และมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 
       1.4 ผลงานทางวิชาการ 
       1.5 กรณีท่ี กศจ.พิจารณาแล้วมีมตวิ่า ผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.
 ก าหนด  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้ง ข้อสังเกตการประเมินไปยัง ส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ        
       1.6 กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครู 
 ขอรับการประเมิน ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
 วิทยฐานะท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน  
 ตามแบบ วฐ.3 
       1.7 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด  หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน 
 ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใดๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
 ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 (เช่น กรณีเป็นคู่หมั้น หรือ คู่สมรสของผู้ประเมิน กรณีเป็นญาติ
 ของผู้ประเมิน คือ เป็นบุพการี หรือ ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ เป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 
 3 ชั้น หรือ ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ชั้น) เป็นต้น ให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลงาน 
 ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        1.8 กรณีสถานศึกษานั้นไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการ
 สถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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 การด าเนินการในระดับส านักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. 

  ระดับส านักงาน ก.ค.ศ. 
  1. ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน 4 ชุด เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
 ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา 
  2. สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
  3. มติ กศจ.ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 
  4. ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  5. ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

  ก.ค.ศ. 
  1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญ  
 ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน โดยผู้ขอ 1 ราย ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 
  2. กรณีท่ี คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาเห็นควรให้ปรับปรุงผลงาน ต้องมีผลการ
 ประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 คน ใน 3 คน ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถ
 ปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ.มีมติให้ปรับปรุง ก็ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 
 ภายใน 6 เดือน หากคณะกรรมการเห็นว่าการปรับปรุงครั้งแรกยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็อาจมีมติให้ปรับปรุง 
 เป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
 ทราบ 
   เมื่อได้รับผลงานปรับปรุงแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน ต่อไป 
  3. กรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระเวลาที่ก าหนด หรือ ส่งพ้นระยะ 
 เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  4. กรณี คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ 
 และประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ต่อผู้เรียน อาจให้ผู้รับการประเมินมาน าเสนอกระบวนการและวิธีการ
 ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการอาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ 
  5. กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติไปยังส่วนราชการ 
 ต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และ ให้รัฐมนตรี 
 เจ้าสังกัดน าเสนอ นายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็น 
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต่อไป 
  ทั้งนี้ การอนุมัติ ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับค าขอ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
 หน้าที่ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงาน 
 ทางวิชาการให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 
  6. กรณีท่ี ก.ค.ศ.มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตให้ส านักงานศึกษาธิการ 
 จึงหวัดเพ่ือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้ผู้ขอรับการประเมินทราบต่อไป 
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~r.,Q.r.,wuiA,M,@lJtLUM,8t1tLU~i!l.tLUM,L~1IAM,L~(1) rtlf=>'f'bF="('1)11i'"1'5
"'

!}I:-~~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~
",' ,,

M,LI:-~I':lM,LU'rul.lrt~~t!J~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLUrt,t-~tl:-@~
"

!}fbt@~I:-~~M,bI\,L1J·kl·l.I·U~IbLw~ruumL~tLULQ.~I:-LIAM,LI:-~I':l~~11LfbI,U~tLUf.1£L~U8@J:l[tt
"'

M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP ~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--



LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t ~,~
b8'PI;Pn.

LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL

'~IrlLJ~13fl.!'LLJn.'G'L~Lru!'L~~!'LLJ.L
n.

Lru!'L~~'~IrlLJ;::~"'~IrlLJI313n.~'l~"t:!'LLJ~~;::~"lAsruLJ'LJ~lt1,rtL~n.t.~n.!'~~13~LJlJ~tLrt~~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.' ~,~
..... n.L~LJn.L~[A,rtL~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3';::~"nrn;::!'[b!'LLJ~t':l~n.rt~ru~n.I3~~l!'~~llt1,~~!'LLJQLFbLJIrln.L~LJn.L~'9 I'll0F't'b'eo'-",ro('b"'"Pt'b0

B'P8'Pn.no>8'P

lL~LJ~~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~~,Qll~"n'~l)!'~~fblt1,"L~;::n.L~~[A,~n.I3~'I3~It1,;::n.L~~[A,WI3fl.L~n.ll.1mtn.~mLl~~t;::~"
.,.. Lrt~~LFbLJ~n.LlJ~~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI31;::~"n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l~,.C1rt~ru~n.I3~~l!'~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~S ,'~

'". LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~t~I3JloW~'~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3'~Xtrtl3kM,Z'17I3Jlo!'LLJ~~rtL~n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l[b!'~n.Il.1';::~"
,"•I"

(~);::~"(17)(£)(nZ'ZI3Jlo(17);::m,(£)n)~'ZI3Jlo!'LLJ~~n.1..H~n.It1,Ll1~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~£'17
....n.•

(£'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'!'~~fblt1,"L~n.C;';::!'[b;::~'ml3~~l!'~!'LLJ~t':l[b!'~n.ll.1mt~~

LJ~n.,.C1;::~"(Z'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~L!'~~~fblt1,"L~~L!1-It1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.L~~L!'n.ll.1mL~n.L~~L!'I3fl.~~rtL~
",

LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'LFbLJ~!'LlJQ:;::~~'mt13fl.~~I3fl.~L!1-1t1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.[;1;::!,[b!'LLJ~t':l[bt~~tZ'17

n.
t:~~!'LLJn.'G'L~LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~~t'17 ~

~n..,.
n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':l13n.~,l~"~13!'n.!,;::~'ml3~~l!'~13M"LFbLJIrln.LlJ~13~Z'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~1t1,!,L~LJ13' t'b0t'b('brot1if'!t'bF'lPII1iI'=''='t'b

'"n.8'PIIIn.8"P1\
rt13kM,13fl.L~n.~~tFblrl'~mLQ.l~~g~;::n.L~~[A,~;::~"mLQ.l~~,!,~;::n.L~~[A,~n.Qml3~'13fl.~Z'£

• n.13~'9L~@I3!1-rtl!'LLJQ.L!'~Ll3ru~t}LJ';::~~n.ln.l3~~l-1t1,~,Ql!'LLJgLFbLJ ~n.L~LJ!1L~~~
~n.'"

n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':lI3n.~,l~"~13!'m;::~'ml3~~l!'~I3M,'LFbLJIrln.LlJ~l3~~'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJl3ml3!'M, ('b0t'bf'b1'"0111'1t'bf"lPI1'5pootrt'bt1

"1\8'P,.1\IN>n.
13fl.L~n.~~tFblrl'~!'LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~n.Q'n.13,~,13fl.;::~,,!,LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~!J13fl.~~'£

bn.IN>IN>

!,LLJQ.LWLl3ru~FbLJ';::~[A,t':l n.!,It1,L~;::n.L~~[A,t.n.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.!'LLJ.£ 10F'1lit'b0'='F'Pi=''C;:IoF=>'

n.D~~Q.n.Q';::~'ml~n.!,~~t~;::~;::!'n.QmflI3JloLJ~n.D!'LLJ~~I3~(£);::~"(Z)I3JlortL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3't:~Xt ~~
.'"

n.~n.Q'Ln.rt1>~!'LLJn.L~!'~D~ln.L~~Lrtlt1,n.l3rt~~L~n.13~~L!'L~n.p.'~I3Jlol~~'~n.~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'(~)

~n.It1,Ll1lAsruLJlLJ ~1t1,~rtL~!'LLJLQ.~~L[A,n.L~~t':l(17)

>jooq8ol~tvtln.n.,m13kM,LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~LJL~~I3!'n.~!'LLJn.L~;::~"

Ln.rt1>~;::~'m!'n.I3!'LlJ~rtll~n.L~~D~[b!'LLJmll~~~~l(>jooq80l)n.L~~D~[b!'LLJ~l;::!'[bLJ~n.D(£)
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'"n.
fbt!3~n,L!;'lA.:::nL~~IA{n!3~'!3fl.t:lI:-~"!3t&'LgU~!;'LU~nt&~fl.mLI:-U!bL~I:-~"!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~ IIIII•

,
nLI:-U!bL~I:-~fbt~U'I:-~!3~I:-)tI.Ib!3~M,~IbI:-~"'ItnrUnLI:-U!bL~){bt~~n!3rtt~IbU'kl'~'U~~W9'S ~,

,
!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~I:-~fbt~IbI:-~"'kl'~'UnLI:-U!bL~){bt~~n!3~IbU'kl'~'U~~WS"S

,'

,lftW~t.,lfI:-~l!.nLI:-~n,gfb~nLl3~run~':::!;,fbfbtI!.L!3!;'LUIb!;'W:::ru~:::~"t.L~UI:-~I:-!3~mt!;,LUnG'L~

'"n.n.
!;'LU£~:::~"!;'LUnt.n,:::W!3n~'L!bLIb:::nL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l){btI!.L!3n~~'t:l!3~n!3~!;'LUn~~'!;'LU~~!;'LUnl..nQ.~l:::!;,fbnQ,:::~"

M,LU'rul.!Ib!;'LULQ.t.I:-LlA.nLI:-~f':lLt.nl!1.'t.m,Lru!;'LI!.M,!;'LULQ.t.I:-LlA.nU~f':lnlb1:::!;,fb!;,LUIb!;,W:::ru~ruwjiS 1'0''1;:10I%,1'1'1;:10l:;7'0~

~lA.~:::~~L~!3~){bt~nI!1.L~~L~t.1:::~:::!;,n~I:-~!3~1!1.

,'"n.
~nI!1.L~~L~t.':::~:::!;,nt~LU'~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-~rtpnL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l~W£'S

,'"n.
!;'LUIb!;,w:::ru~!3n~''kl'~'UnLW!bL~){btt.~"!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb:::nL~~lA.~n!3~1!3fl.t:l!3~'

n,L!;'lA.~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~){bt~Ibl:-~"

'kl'~'UnLI:-U!bL~~nk-~'m!bn!3~'£nt~LU'Z~I:-l-~:::~"n!3~'9nt~LU'U!;"'I:-l-~I:-l-~Zn~'rtt,lft!;'LUIb!;'WI:-!31l.
I'II11II

bbII1\
~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb){b1MI:-!;,fbn,l-fb){bt~IbU'kl'~'U:::~",lftl:-!;,fbn,l-fbl3!;'LIbL~~~~~nl..~!3I:-!3JP!;'LULQ.~I:-LlA.nLl:-~f':l t}I:-)tI. ,~~

...n.
n~£ntZL~U~!3~rtt!;'LUIb!;,W:::ru~ULI!.~nI!1.L~'kl'~'U~IbL~~ruumL~n~':::!;,fb!;'LU~f':lUI:-!3JP:::nL~~lA.~n!3~1!3Il.~

,'
, !;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb){bt!;,t.~n~'t.~"Lru!;'LI!.~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':ln~':::!;,fb!;'LUIb!;'W:::ru~~wZ'S
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เอกสารหลักฐาน ร่องรอย PLC 

  
  1. แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมของการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  (Professional Learning Community : PLC  รับรองข้อมูลโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. มีการบันทึกการประชุม ในการจัดท าการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 (Professional Learning Community : PLC ทุกครั้ง  รับรองข้อมูลโดยผู้บริหารสถานศึกษา  
 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 
   2.1 ช่ือกลุ่มกิจกรรม 
   2.2 จ านวนสมาชิก 
   2.3 ช่ือกิจกรรม 
   2.4 ครั้งที่จัดกิจกรรม 
   2.5 วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม 
   2.6 ภาคเรียน/ ปีการศึกษาที่จัดกิจกรรม 
   2.7 จ านวนช่ัวโมงที่จัดกิจกรรม 
   2.8 บทบาทการเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.9 จ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 
   2.10 ประเด็นปัญหา 
   2.11 สาเหตุของปัญหา 
   2.12 ความรู้ หลักการที่น ามาใช้ 
   2.13 กิจกรรมที่ท า 
   2.14 ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
   2.15 การน าผลที่ได้ไปใช้ 
   2.16 อื่น ๆ  
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