
  วฐ.1 
 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

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...................... 
 สังกัดส่วนราชการ..................................................................... .................................................................................. 
 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มวิชา ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
(ให้ รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มวิชา ทุกชั้น/ระดับ ที่ ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาท่ียื่นค าขอ) 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียน วิชา/สาขา/ กลุ่มวิชา 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/กลุ่มวิชา……………………………………………………………………………  
1. เรื่อง..................................................................................................................................... ............ 
2. เรื่อง.................................................................................................................................................. 
 

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

 

4. คุณสมบตัิของผู้ขอ  

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 านวนชัว่โมงการปฏิบัติงาน ยอ้นหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวนัที่ยื่นค าขอ จ านวน…….………….ชั่วโมง 
       1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3725 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
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  โดยต้องมี  

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี 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 

 
 
 
 
 
 

         ผา่น 

         ไมผ่า่น 
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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. ......... 

  
 

 
ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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.............................. 
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. .......................................... 
 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มวิชา ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน ในกรณีที่ 
     จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มวิชา 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/กลุ่มวิชา ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน  
     ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มวิชา 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. การมวีินัย 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 โดยประเมินตามตัวชี้วัด 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินต่อไป) 
 

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/
แผนการฝึกอาชีพ/แผนการ 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/  
แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ 
แผนการจัดประสบการณ์ 

     
 

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

 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      
 

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

 
 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      
 

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 
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     
 

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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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................................. 
 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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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 ากว่า
ระดับ 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) ด้านที่ 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) ด้านที่ 2 และด้านที ่3 
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไมต่่ ากวา่ระดับ 3 รวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ 

(2) ด้านที่ 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/
แผนการฝึกอาชีพ/แผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ 
แผนการจดัประสบการณ ์

     

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 
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

สรุปผลการประเมิน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 
(……………………………………….………………..) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. .......                 

เอกสารแนบท้าย วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 

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

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


