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สรุปขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู 
จากคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ 0206.3/ว 21       
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) หน้า 39 ได้แสดงแผนผังขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งครู ไว้ดังนี้ 

ทั้งนี้ ครูที่จะมาขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีแนวปฏิบัติและส่งที่ต้องด าเนินการในการยื่นค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แนวปฏิบัติการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

เพ่ือให้การด าเนินการเสนอขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ข้าราชการครูฯที่ประสงค์ยื่นค าขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ที ่ เอกสารหลักฐาน จ านวน ล าดับตัวอย่างเอกสาร 
1 หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา 1 ฉบับ 

ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 3 ชุด 
 แบบตรวจเอกสาร การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 2 ชุด เอกสารหมายเลข 13 

2 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู สงักัด สพฐ. 
(วฐ.1) โดยให้แนเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ดังนี้1 ชุด 

(คศ.2,3 
2 เล่ม) 
(คศ.4,5 
4 เล่ม) 

2.1  แบบค าขอฯ (วฐ.1) เอกสารหมายเลข 10 
2.2  แบบสรปุผลการตรวจสอบคุณสมบัติ วฐ.3 เอกสารหมายเลข 12 
2.3  บันทึกข้อความทีผู่้ยื่นขอยืน่ค าขอฯ ต่อสถานศึกษา เอกสารหมายเลข 9 
2.4  ส าเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 

3 เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้จัดท าภาคผนวกแนบท้ายเล่ม วฐ.1 เรียง
ตามล าดับ ตั้งแตป่ีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ดังนี ้

2 เล่ม 

3.1  หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน เอกสารหมายเลข 4 
3.2  ตารางสอน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน และให้
ด าเนินการ 
3.2.1  สรุปรายงานชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปน็ชั่วโมง/สัปดาห์ แยกตาม
วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามตารางสอน หากมีกรณีสถานศึกษาจัด
ตารางสอน สอนไม่ครบชั่วโมงให้นับจ านวนนาทีนบัเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้
เห็นได้ชัดเจน 

เอกสารหมายเลข 3 
(หากครูกรอกไฟล์ 
Logbook สามารถพิมพ์
เอกสารแนบแทนเอกสาร
หมายเลข 3 ได้ พร้อมทั้ง
น าสง่ทั้งไฟล ์LTeacher
และเอกสารที่พิมพ์) 

3.2.2  ภาระงานที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน, ภาระงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC), 
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองชั่วโมง
ปฏิบัติงานดงักล่าว ทั้งนี้ให้สรุปชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยแนบ
เอกสารหลักฐาน อาทิเช่น 
3.2.2.1  ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รายภาคเรียน/รายป ี เอกสารหมายเลข 2 
3.2.2.2  ประกาศชัว่โมงการปฏบิัติงานของครูให้ปฏิบัติงานสนบัสนนุการ
จัดการเรียนรู้ งานตอบสนองนโยบายปละจุดเน้น 

เอกสารหมายเลข 1 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ที ่ เอกสารหลักฐาน จ านวน ล าดับตัวอย่างเอกสาร 
3.3  การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แนบเอกสาร
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดแ้ละเชื่อได้วา่ มีชั่วโมงการมีส่วนร่วม ใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) อาทิเช่น 
3.3.1  ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ PLC ระดับโรงเรียน 
3.3.2  ตารางด าเนินการ PLC ของโรงเรียน 
3.3.3  บันทึกกิจกรรม PLC 
3.3.4  บันทึกข้อความรายงานจ านวนชั่วโมง PLC 

4 เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนา ให้แนบเอกสารเฉพาะการพัฒนาที่
เป็นคุณสมบัติ เท่านั้น  
- การพัฒนาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2560 ให้แนบใบผ่านการพัฒนาและรหัสหลักสูตรที่สถาบัน
คุรุพัฒนาให้การรับรอง 
-  การพัฒนาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2554 มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่าน
การพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยวันที่ยื่นค าขอและวันที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอผลการพัฒนาต้องยังไม่หมดอายุ 
    ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูลเอกสาร 
และหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการ
ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

2 เล่ม 

5 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู  
รายปีการศึกษา (วฐ.2) ให้จัดเรียงเอกสารหลักฐานตามล าดับ 
ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ปีการศึกษาที่ 5 ดังนี้ 

คศ.2,3 
ปีการศึกษา
ละ 2 เล่ม 
คศ.4,5 

ปีการศึกษา
ละ 4 เล่ม 

5.1  แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู  
รายปีการศึกษา (วฐ.2)   

เอกสารหมายเลข 5 
เอกสารหมายเลข 6 

5.2  ส าเนาค าสั่ง/ประกาศ แต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรอง (แนบทุกปีการศึกษา) 
(รับรองส าเนาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณโดยผู้ขอและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา) ผลการประเมินของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในช่องระดับคณุภาพ/
เหตุผล เมื่อใหร้ะดับคุณภาพใดใหร้ะบุเหตุผลและร่องรอยที่ปรากฏตามตัวช้ีวัดด้วย 
     ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็น/ข้อสังเกต และ
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศกึษาให้ลงความเห็นจดุเด่น สิ่งที่ควรพัฒนา 
ความเห็น/ข้อสังเกต เช่นกัน 

เอกสารหมายเลข 7 
เอกสารหมายเลข 8 
เอกสารหมายเลข 14 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



4 

ที ่ เอกสารหลักฐาน จ านวน ล าดับตัวอย่างเอกสาร 
5.3  แนบภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูล 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งครู 
ณ สถานศึกษา 

6 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา 
(วฐ.3) ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา และเอกสารแนบท้าย วฐ.3 

คศ.2,3 
2 เล่ม 
คศ.4,5 
4 เล่ม 

เอกสารหมายเลข 11 
เอกสารหมายเลข 12 

ทั้งนี้เพ่ือให้ครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม จะขอยกตัวอย่างเอกสารที่จะต้องท าในแต่ละขั้นตอน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สรุปขั้นตอน และเอกสารในการด าเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
ล าดับ

ที 
บทบาทในการ

ด าเนินการ 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง
(ตัวอย่างเอกสาร) 

1 โรงเรียน จัดท าประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายการสอน 

เอกสารหมายเลข 1 

2 โรงเรียน จัดท าค าสั่งโรงเรยีนมอบหมายการปฏิบัตหิน้าท่ีงานสอน และค าสั่ง
มอบหมายการปฏิบตัิงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  

เอกสารหมายเลข 2 

3 ครูผู้ขอรับการ
ประเมิน 

บันทึกช่ัวโมงปฏิบัติงานของครูเปน็รายสัปดาห/์รายปี  จัดท าหนังสอืรับรอง
ช่ัวโมงการปฏิบัติงานและจดัเก็บรอ่งรอย หลักฐานตาม 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด 

เอกสารหมายเลข 3 
เอกสารหมายเลข 4 
เอกสารหมายเลข 5 

4 ครูผู้ขอรับการ
ประเมิน 

จัดท าบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหิน้าท่ี 
(รายปีการศึกษา) (วฐ.2) เพื่อประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

เอกสารหมายเลข 6 

5 โรงเรียน จัดท าค าสั่งโรงเรยีน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานท่ีเกดิจากการปฏิบัตหิน้าท่ี (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) 
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

เอกสารหมายเลข 7 

6 โรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบและหลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) ลงในแบบบันทึกการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนา้ที่เสนอผูอ้ านวยการตรวจสอบและรับรองข้อมูล 
(ครูเก็บ 1 ชุด และ ผอ เก็บ 1 ชุด) 

เอกสารหมายเลข 8 

เมื่อครบ 5 ปีการศึกษาและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ ์
7 ครูผู้ขอรับการ

ประเมิน 
จัดท าบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหิน้าท่ี 5 
ปีการศึกษา (วฐ.1) เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

เอกสารหมายเลข 9 
เอกสารหมายเลข 10 

8 โรงเรียน จัดท าค าสั่งโรงเรยีน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานท่ีเกดิจากการปฏิบัตหิน้าท่ี 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) 

เอกสารหมายเลข 11 

9 โรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) เสนอผู้อ านวยการตรวจสอบและรับรอง
ข้อมูล แล้วสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา 

10 โรงเรียน ผู้อ านวยการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ โดยตรวจสาอบ
คุณสมบัติตามเกณฑ์และสรุปผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 5 ปี การศึกษาและบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 

เอกสารหมายเลข 12 

เสนอไปยัง 
11 ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนนิการต่อไป 

เอกสารหมายเลข 13 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ประกาศโรงเรียน………………………………………………………………………………………..

เรื่อง การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
--------------------------------------------

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอน
ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะแนวใหม่ (ว 21/2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2563 
เป็นต้นไป โยคุณสมบัติ ข้อที่ 2 ก ำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือที่ 
ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560 เรื่อง กำรก ำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ต ำแหน่งครู 

เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน โรงเรียน ..................................................... 
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำไปใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะต่อไป โรงเรียน ............................................................. จึงได้ก ำหนดกรอบชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ในส่วนของงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ งำนตอบสนอง
นโยบำยและจุดเน้น ดังนี้ 

ที ่ ภาระงานของครู 
ก าหนดชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 
จ านวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจ านวน 

ชั่วโมง 
ภำระงำนสอนตำมตำรำง 
1 ใช้ชั่วโมงตำมตำรำงสอน (รวมชั่วโมงสอนแทน, ชั่วโมงสอน

ซ่อมเสริม, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, ชั่วโมงวิชำหน้ำที่พลเมือง 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี/บ ำเพ็ญประโยชน์/กิจกรรมชุมนุม/
ประชุมกกบ./IS) 

ไม่ต่ ำกว่ำ 12 40 480 ชม./ปี 

งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1 รองผู้อ ำนวยกำร 10 40 400 ชม./ปี 
2 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 40 320 ชม./ปี 
3 หัวหน้ำงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน, 

หัวหน้ำงำนทะเบียนและหัวหน้ำงำนวัดผล 
6 40 240 ชม./ปี 

4 หัวหน้ำระดับ 5 40 200 ชม./ปี 
5 หัวหน้ำคณะสี 3 40 120 ชม./ปี 
6 หัวหน้ำงำนตำมโครงกำรกลุ่มกำรบริหำร/กรรมกำรในแต่ละ

งำน/ฝ่ำยตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 5 ฝ่ำย 
2 40 80 ชม./ปี 

เอกสำรหมำยเลข 1 

(ตัวอย่ำง) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ที ่ ภาระงานของครู 
ก าหนดชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 
จ านวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจ านวน 

ชั่วโมง 
7 กรรมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

กิจกรรมหรือครั้งละ 
- - 6 ชม./ปี 

8 กรรมกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกโรงเรียน - - 6 ชม./ครั้ง 
9 กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, น ำนักเรียนไปแข่งขันที่ไม่

ค้ำงคืน วันละ  
- - 6 ชม./วัน 

10 กรรมกำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม, น ำนักเรียนไปแข่งขันที่
ต้องค้ำงคืน (ต่อวัน)   

- - 8 ชม./วัน 

11 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับเขต
พ้ืนที่ 

- - 20 ชม./ครั้ง 

12 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับภำค - - 20 ชม./ครั้ง 
13 กำรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมรอบระดับประเทศ - - 20 ชม./ครั้ง 
14 ตรวจงำน/ชิ้นงำนนักเรียน 2 ชม. 40 ชม. 80 ชม. 
15 งำนฝึกซ้อมนักเรียนในโครงกำรต่ำงๆ รวมฝึกซ้อมนักกีฬำ - - 3 ชม./วัน 
16 งำนคณะกรรมกำรกลำงและก ำกับห้องสอบ - - 5 ชม./วัน/

ตำมค ำสั่ง 
17 งำนที่ปรึกษำ งำนดูแลนักเรียน และงำนโฮมรูม  5 40 200 ชม./ปี 
18 เวรประจ ำวันแต่ละคณะสี 1 40 40 ชม./ปี 
19 งำนเยี่ยมบ้ำน งำนติดตำมนักเรียน   20 ชม./ปี 
20 ครูสำยสนับสนุนงำนสอน อ่ืน ๆ 

- ครูพยำบำล 
- ครูวัดผลและประเมินผล 
- ครูบรรณำรักษ์ 
- ครูกำรเงิน/บัญชี 
- ครูโสตทัศนศึกษำ 
- ฯลฯ 

 
4 
3 
3 
3 
3 

 
40 
40 
40 
40 
40 

 
160 ชม./ปี 
120 ชม./ปี 
120 ชม./ปี 
120 ชม./ปี 
120 ชม./ปี 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ที ่ ภาระงานของครู 
ก าหนดชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 
จ านวน

สัปดาห์/ปี 
รวมจ านวน 

ชั่วโมง 
งำนสนองจุดเน้นของรัฐบำล สพฐ. หรือกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่เกินจ ำนวนชั่วโมง/สัปดำห์ 
1 งำนตำมโครงกำร/งำน/กิจกรรม 

1. อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม(ธนำคำรขยะ)
2. สะเต็มศึกษำ
3. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
4. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
5. โรงเรียนคุณธรรม (ธนำคำรควำมดี)
6. ติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
7. ต้ำนทุจริตศึกษำ
8. งำนตำมรอยศำสตร์พระรำชำ

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 
40 ชม./ปี 

2 งำนอ่ืน ๆ ที่รัฐบำล สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำรสั่ง (งำน
นอกเหนือจำกแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน) 

- - ตำมปฏิบัติจริง 

3 ปฏิบัติจริงตำมประกำศ/ค ำสั่ง - - ตำมปฏิบัติจริง 
กำรนับชั่วโมงกำรอบรม 
1 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร

เต็มวัน 
- - 6 ชม./วัน 

2 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร
ครึ่งวัน 

- - 3 ชม./ครึ่งวัน 

3 กำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และเป็นวิทยำกร
ค้ำงคืนและมีชั่วโมงปฏิบัติงำนหลังเวลำ 16.30 น. 

- - 8 ชม./วัน 

ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน .........................................................................................  
ตำมประกำศนี้ในกำรนับชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำไปใช้ประกอบคุณสมบัติในกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดต่อไป และให้น ำไปเขียนภำรกิจที่ได้ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ได้ให้ไว้นี้ 

ประกำศ ณ วันที่ ………………. เดือน …………………………………….. พ.ศ. .............................

       ( ……………………………….…………………)     
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………………………………………………….

* ทั้งนี้ให้นับช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำน ตำมร่องรอยเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนจริง
* ตัวอย่ำงประกำศฉบับนี้ โรงเรียนสำมำรถน ำไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค ำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่ ........../.......... 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอนข้ำรำชกำรคร ู

........................................................................ 

  อำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 35 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญตั ิระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 อ ำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบญัญัตริะเบียบขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2547 เพื่อให้กำรบริหำรสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำท่ี

กำรสอนให้ข้ำรำชกำรครู ดังต่อไปนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่ง ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมตั้งใจ เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกเกิดปญัหำหรืออุปสรรคประกำรใด 

ให้รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำเพือ่ทรำบแนวทำงแก้ไขต่อไป 

สั่ง ณ วันที่.................................................... 

      ลงช่ือ 

                (..........................................) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ค ำสั่งปรับเปลีย่นได้ตำมบริบทของโรงเรียน 

เอกสำรหมำยเลข 2 

(ตัวอย่ำง) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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                             ค ำสั่งโรงเรียน................................................ 

                                               ที่ ........../.......... 

                  เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู 

                     ประจ ำภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ...................... 

                            ........................................................................  

ตำมท่ีโรงเรียน.........................................................................ได้ก ำหนดวันเปิดภำคเรียน......................... 

ปีกำรศึกษำ................ในวันที่...................................................นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 35 และมำตรำ 39 แห่ง

พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 อ ำนำจตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน

ข้ำรำชกำรครู ประจ ำภำคเรียนที่................. ปีกำรศึกษำ........................................ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์อย่ำงเต็มก ำลัง

ควำมสำมำรถ เพ่ือให้กำรบริหำรสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำรสืบไป 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่.................................................. 

 

     สั่ง ณ วันที่.................................................... 

 

 

       (.........................................) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................... 

 

 

*  ค ำสั่งปรับเปลีย่นได้ตำมบริบทของโรงเรียน 

เอกสำรหมำยเลข 2 

(ตัวอย่ำง) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบบันทึกช่ัวโมงปฏิบัติงานของครู 

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน/งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

ชื่อ............................................................ ต าแหน่ง .....................................โรงเรียน......................... 

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที ่: สัปดาห์ที่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
วันแรกของสัปดาห์ :                                    วันสุดท้ายของสัปดาห์ :                                     

 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

วัน สอนตามรางสอน สอนซ่อมเสริม/สอนชดเชย/สอนแทน หมายเหตุ 
จันทร์ จ านวน..................คาบ สอน..................................... จ านวน..........คาบ กรณสีอนซ่อมเสริม/สอน

ชดเชย และสอนแทนให้แนบ
หลักฐาน (ผู้ตรวจสอบ     

ความถูกต้องของการลงข้อมูล) 

อังคาร จ านวน..................คาบ สอน..................................... จ านวน..........คาบ 
พุธ จ านวน..................คาบ สอน..................................... จ านวน..........คาบ 

พฤหัสบดี จ านวน..................คาบ สอน..................................... จ านวน..........คาบ 
ศุกร์ จ านวน..................คาบ สอน..................................... จ านวน..........คาบ 
เสาร์  สอน..................................... จ านวน..........คาบ 

อาทิตย์  สอน..................................... จ านวน..........คาบ 
รวม ....................คาบ ....................คาบ  ....................คาบ 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก   ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

(...........................................................)   (...........................................................) 

   ต าแหน่ง ครู     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........................... 
 

2. ช่ัวโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

วัน ประเภทของงาน การปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ 

จันทร์ งานสนับสนุน         
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  

ปฏิบัติกิจกรรม................................................... ............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  

ปฏิบัติกิจกรรม....................................................... ............คาบ/ชั่วโมง 
อังคาร งานสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  

ปฏิบัติกิจกรรม....................................................... ............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  

ปฏิบัติกิจกรรม....................................................... ............คาบ/ชั่วโมง 

เอกสารหมายเลข 3 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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วัน ประเภทของงาน การปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ 
พุธ งานสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

พฤหัสบดี งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

ศุกร์ งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

เสาร์ งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

อาทิตย์ งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

งานตอบสนอง
นโยบายและ
จุดเน้น 

กิจกรรมระเบียบแถว/โฮมรูม ............ชั่วโมง  
ปฏิบัติกิจกรรม........................................................ 
............................................................................... 

............คาบ/ชั่วโมง 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สรุปจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน สายงานการสอน 

 

สรุปจ านวนเวลาสอน 
ตามตารางสอน 

สรุปจ านวนชั่วโมง 
งานสนับสนุน 

สรุปจ านวนชั่วโมง 
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

.........................คาบ ................ชั่วโมง + .................คาบ ................ชั่วโมง + .................คาบ 

คิดเป็น...................................ชั่วโมง คิดเป็น.................................ชั่วโมง คิดเป็น.................................ชั่วโมง 
 

    ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก 

    (...........................................................) 

          ต าแหน่ง ครู 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง   ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

(...........................................................)   (...........................................................) 

         ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน........................... 

 

 

หมายเหตุ  1. ผู้รับรองเป็นหัวหน้างาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนและงานตอบนองนโยบายและ

จุดเน้น 

2. แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครูฉบับนี้ ใช้ส าหรับให้คณะกรรมการและผู้อ านวยการตรวจสอบ     

ความถูกต้อง เน้นการบันทึกปริมาณงานของชั่วโมงในการปฏิบัติงาน 

3. ครูแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบปลายภาคเรียน/

ปลายปีการศึกษา (เช่น ตารางสอน/บันทึกการสอนแทน/สรุปการลา/บันทึกแลกคาบ/บันทึกขอ

สอนซ่อมเสริม) 

4. การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่

ลงในบันทึกนี้ ให้ยึดตาประกาศของโรงเรียน 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู 

1. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สามารถนับชั่วโมงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1)  กิจกรรมระเบียบแถวและโฮมรูม 

2)  กิจกรรมระดับ (สอนจริยธรรมนักเรียน) 

3)  เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งนักเรียนแข่งขันงานวิชาการต่าง ๆ 

4)  ติว/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  ตามตารางเรียน 

5)  พานักเรียนไปทัศนศึกษา 

6)  สอบกลางภาค/ปลายภาค 

7)  กีฬาสี 

8)  เวรประจ าวัน  เช่น  เวรประตูเช้า – เย็น รับนักเรียนเข้าออกโรงเรียน  เวรดูแลนักเรียนในโรงอาหารถือ

เป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 

9)  โครงการต่าง ๆ  ของกลุ่มสาระที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เช่น  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ       

ทางวิชาการ   

10)  ประชุมผู้ปกครอง 

11)  สอนปรับพ้ืนฐาน 

12)  สอนซ่อมเสริมนักเรียนติด 0, ร, มส, ผ, มผ 

13)  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อประจ าปีการศึกษาต่าง ๆ  + คุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ 

14)  พานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15)  เยี่ยมบ้านนักเรียน 

16)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

17)  ตามคู่มือ ว.21 หน้า 5 ย่อหน้าแรก ระบุว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็สามารถลงได้ 

18)  งานกลุ่มบริหารต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จริง  ๆ   

19)  การประชุมเก่ียวกับงานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

20)  การปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน ฯลฯ 

รายการต่อไปนี้ไม่ต้องลงในรายงานการปฏิบัติงาน  เช่น   

- อยู่เวรยามรักษาการณ์  เพราะไม่เกี่ยวกับสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ไปราชการ/ไปอบรมถือเป็นการพัฒนาตนเองของครู 

- ตรวจการบ้าน 

    ร่องรอยหลักฐานประกอบการนับชั่วโมงตามงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 
**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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 3.  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

     1)  โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

     2)  โครงการ  To  Be  Number  One   

     3)  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

     4)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

     5)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม 

     6)  โครงการยกระดับผลคะแนน PISA 

     7)  โครงการยกระดับผลคะแนน O-NET 

     8)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (LAS,PISA,O-NET) 

     9)  การพัฒนาระบบ  ICT 

     10)  โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM  Education) 

     11)  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา 

     12)  โครงการธนาคารขยะ 

     13)  โครงการปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

     14)  โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

     15)  โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 

     16)  โครงการอบรม  Boot  Camp   

     17)  โครงการพัฒนาวิชาภาษาจีน 

     18)  โครงการให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

     19)  ทวิศึกษา  (การิเทศนักเรียน) 

     20)  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

     21)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

      

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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     22)  โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     23)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

     24)  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/กิจกรรมคณะสี 

     25)  กิจกรรมศูนย์พัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     26)  หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริตศึกษา 

     27)  อ่านไม่คล่อง – เขียนไม่คล่อง 

     28)  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

     29)  การอบรมพัฒนาตามโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     30)  อ่ืน ๆ   

ร่องรอยหลักฐานประกอบการนับชั่วโมงตามงานสนองนโยบายและจุดเน้น 

-  ค าสั่ง         -  ภาพถ่าย        -  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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เอกสารหมายเลข 3 

รายงานการมอบหมายงานสอน 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ......................... .................. โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

ที ่ ปีการศึกษา ภาคเรียนที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน/ 
สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน 

ชื่อวิชาที่สอน/ 
วิชาที่อบรม 

รหัสวิชาที่สอน/
วิชาที่อบรม 

จ านวนคาบหรือ
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

คิดเป็นจ านวน
ชั่วโมงทั้ง
หลักสูตร 

        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

 

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายงานชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ......................... .................. โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

ปี
การศึกษา 

ภาค
เรียนที ่

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ ชื่อวิชาที่สอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษา/รายวิชาพื้นฐาน/ 

รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รหัสวิชา จ านวนคาบ/ 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

หมายเหตุ กรณีสอนน้อย
กว่าเกณฑ์ เช่น ลา/

สอบ/อบรม/เปิดสอนไม่
ครบ/ไปราชการ 

วันแรกของ
สัปดาห์ 

วันสุดท้ายของ
สัปดาห์ 

         
         
         
         
         
 

 

 

 

 

 

 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

 

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายงานชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้ 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

ปีการศึกษา ภาคเรียนที ่ สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ รายงานการสนับสนนุการเรียนรู้ จ านวนคาบ/ 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์

เอกสารหลักฐานร่องรอย 
เช่น ค าสั่ง บันทึก

ข้อความ ภาพกิจกรรม 
เป็นต้น 

วันแรกของสัปดาห์ วันสุดท้ายของสัปดาห ์

        
        
        

        
        
        
 

  

 

 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

 

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายงานชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ......................... .................. โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

ปี
การศึกษา 

ภาคเรียนที ่ สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ รายการตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

จ านวนคาบ/ 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

เอกสารหลักฐานร่องรอย เช่น 
ค าสั่ง ปฏิทินการด าเนินงาน 
บันทึกสรุปรายงาน ภาพ

กิจกรรม เป็นต้น 

วันแรกของ
สัปดาห์ 

วันสุดท้ายของ
สัปดาห์ 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายงานชั่วโมงพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ......................... .................. โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

รายการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี  

ที่ย่ืนค าขอใน วฐ.1 
หลักสูตร จ านวนชั่วโมงที่

อบรมในหลักสูตร 
วัน/เดือน/ปี 

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร หน่วยพัฒนา เริ่มพัฒนา ที่สิ้นสุดการพัฒนา 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายงานการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ......................... .................. โรงเรียน................................................. 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวน
สมาชกิที่
เข้าร่วม 

ชื่อกิจกรรม คร้ังท่ี ว/ด/ป  
ที่จัดกิจกรรม 

จ านวน
ชั่วโมง 

บทบาท ประเด็น
ปัญหา 

สาเหตุ
ของ

ปัญหา 

ความรู้
หลักการ
ที่น ามาใช ้

กิจกรรมที่ท า ผลที่ได้จาก
กิจกรรม 

การน าผลที่
ได้ไปใช้ 

              
              
              
              
              
              
              
              

 

  

 

 

  

 

 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

 

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบสรุปประวัติการปฏิบัติงาน 

นาย/นาง/นางสาว................................................................ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน.................................................  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต................. 

ปีท่ี ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี รายงานชั่วโมงการปฏิบัติงานและช่ัวโมงการอบรมและพัฒนา 
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ชั่วโมงสอน

ตาม
ตารางสอน 

งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู ้

งานตอบสนอง
นโยบายและ

จุดเน้น 

การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 

รวม ชั่วโมง
ปฏิบัติงาน ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

ชั่วโมง
พัฒนา 

ตามที่ ก.ค.ศ.  
ก าหนด 

          
          
          
          
          

 

  

 

การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกได้รับการตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 

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

 

การรับรองตนเอง 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่บันทึกมีความถูกต้อง 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

  (............................................................) 

** หากผู้ขอจัดท าไฟล์ LTeacher สามารถพิมพ์เอกสารใช้แทนเอกสารหมายเลข 3 นี้ได้ 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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หนังสือรับรองชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ปีที่ ............ (ระหว่างวันที่ ............................ถึง วันที่ ..............................) 

________________________________________ 
ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง...............................................................................................  
โรงเรียน.........................................................ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว................................................................ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะ........................................ โรงเรียน................................................. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม 
ปีที.่..............ระหว่างวันที่..............................................ถึง วันที.่.....................................รวม............ชั่วโมง............นาที 
ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1 (ตั้งแต่วันที่............................... ถึง วันที่................................) จ านวน ................ สัปดาห์ 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวนชั่วโมง นาที หมายเหตุ 
1.  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน    
2.  งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
3.  การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
4.  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    

รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น    

 ภาคเรียนที่ 2 (ตั้งแต่วันที่............................... ถึง วันที่................................) จ านวน ................ สัปดาห์ 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวนชั่วโมง นาที หมายเหตุ 
1.  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน    
2.  งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
3.  การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
4.  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    

รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น    
 
 โดยรับรองว่าข้อมูลชั่วโมงกรปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล 
            (.............................................................) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... 

              

เอกสารหมายเลข 4 

** ใช้ปะหน้าสรุปจ านวนชั่วโมงตามเอกสารหมายเลข 3 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 

ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 

ปีการศึกษา....... (ปีการศึกษาที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 2562) 

 

 

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ (วิทยฐานะปัจจุบัน) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................... 

โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบนั) อ าเภอ.......... จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารหมายเลข 5 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค าน า 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)  เล่มนี้ จัดท าขึ้น

เพ่ือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา …………….ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 

ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560 

 ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้รายงานเท่านั้น ส่วนเอกสารหลักฐานเชิง

ประจักษ์ที่สมบูรณ์ ได้น าเสนอไว้ให้ตรวจสอบ ณ โรงเรียน..............  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 31 ขอขอบพระคุณผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท าให้

เอกสารนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

   

                                                                            …………………………………  

     

 

 

 

 

 

 

2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
1. ข้อมูลทั่วไป……………………………………………………………………………………………………………………. 0 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน..............................................................................  0 
3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน...................................................................................................... .............. 0 
 3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560.................................................. 0 
 1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน..........................................................................................  0 
 2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา................................................................................  
 

0 
 3.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป........................................ 0 
4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.............................................................  0 
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560)........................................... 0 
6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด).......... 0 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก  ก  ประกาศ/ค าสั่งโรงเรียน ที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงาน......................................... 0 
หลักฐาน/ร่องรอย ด้านคุณสมบัติ  
ภาคผนวก  ข  หลักฐาน/ร่องรอย ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทั่วไป........................................................... 0 
ภาคผนวก  ค  หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ  
                  มอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน…………………………………………………………. 

 
0 

ภาคผนวก  ง  หลักฐาน/ร่องรอยที่เก่ียวข้องกับชั่วโมงสอนตามตารางสอน..................................... 0 
ภาคผนวก  จ  หลักฐาน/ร่องรอยที่เก่ียวข้องกับชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้……………….. 0 
ภาคผนวก  ฉ  หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
                  ทางวิชาชีพ (PLC)…………………………………………………………………………………………. 

 
0 

ภาคผนวก  ช  หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น............. 0 
ภาคผนวก  ซ  หลักฐาน/ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
                  ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560)...................................................... ............................... 

 
0 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
  
หลักฐาน/ร่องรอย ประกอบผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  
ภาคผนวก ฌ  ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
                 ตวัชี้วัดที ่1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร…………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ญ  ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดการเรียนรู้  
                 ตวัชี้วัดที ่1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้……………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ฎ  ตัวชีว้ัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ……………………………………………….. 0 
ภาคผนวก ฏ  ตัวชีว้ัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้………………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ฐ  ตัวชีว้ัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน……………………………………………………………………….… 0 
ภาคผนวก ฑ  ตัวชี้วัดที่ 1.3  การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
                 และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………... 

 
0 

ภาคผนวก ฒ  ตัวชี้วัดที ่1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้…………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ณ  ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้………………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
                 ตวัชี้วัดที ่2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน……………………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ต ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน …………………………………………………. 0 
ภาคผนวก ถ  ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียน 
                  หรือประจ าวิชา……………………………………………………………………………………………... 

 
0 

ภาคผนวก ท  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
                 ตวัชี้วัดที ่3.1 การพัฒนาตนเอง………………………….……………………………………………..   0 
ภาคผนวก ธ  ตัวชีว้ัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ………………………….…………………………………………… 0 
ภาคผนวก น  ภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองข้อมูล.................................... 0 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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วฐ. 2 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 

ปีการศึกษา ………….. 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ณ ปีการศึกษาที่ขอประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

    ชื่อผู้ขอ …………………………   นามสกุล  …………………  อายุ  …….. ปี 

    คุณวุฒิ ..............................  ต าแหน่ง   คร ู    วิทยฐานะ        คร…ู………… 

 ต าแหน่งเลขท่ี …………….  รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท 

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา……………………..    เขต/อ าเภอ .................................................................. 

    จังหวัด .................................................................    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 

    สังกัดส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
     

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

1/25…..    
    
    
    
    
    
 รวม   

2/25…..    
    
    
    
    
    
 รวม   

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



 

30 

3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

   3.1 การรายงานภาระงานสอน  ก่อนวันที่  5 กรกฎาคม 2560  จ านวน  ……….   ชั่วโมง 

 1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  จ านวน   ….……  ชั่วโมง 

(ให้รายงาน ทุกรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน

เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นภาคเรียน) 

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

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

 

 

2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา  จ านวน  …….. ชั่วโมง 

ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
   
   
   
   
   

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

  

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
2) ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
3) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
4) ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

รวม  
 

4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (1) การถูกลงโทษทางวินัย 

   ไม่ถูกลงโทษ 

   ถูกลงโทษ สถานโทษ.............................................ค าสั่ง............................เลขที่........../............... 

    ลงวันที่.................................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่........................ 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   ไม่ถูกลงโทษ 

   ถูกลงโทษ สถานโทษ.............................................ค าสั่ง............................เลขที่........../............... 

    ลงวันที่.................................................ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันที่........................ 

 

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

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส

หลักสูตร 
หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

      

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด) 

   (ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอ

ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 

ตัวชีวั้ด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

  1.2 การจัดการเรียนรู้ 
       1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

  
 

 
 

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

       1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
             แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
             บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/ 
             แผนการจัดประสบการณ์  

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

       1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
  

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

       1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
  

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

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชีวั้ด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
  1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
       เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
       แหล่งเรียนรู ้

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

  1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 
......................................... 

  1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
         

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

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  

  
 

 
 

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

   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 
......................................... 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
   2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ 
        เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
  

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

   
 

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

    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 
......................................... 

 

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้

ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................... ...(ลงลายมือช่ือผู้ขอรับการประเมิน) 

                                           ( ..................................................... ) (พิมพ์ช่ือ นามสกลุผู้ขอรับการประเมิน) 

                                                ต าแหน่ง   ครู   

                                          วันที่    เดือน               พ.ศ.   

                         (วันสิ้นปีการศึกษา เช่น สิ้นปีการศึกษา 2562 คือ 15 พฤษภาคม 2563) 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

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

.............................................................. .................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ..................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

................................................................................ ..............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................. .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................

..............................................................................................................................................................................  

 

 

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

        (.................................................)           (.................................................) 

 

 

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

             (.................................................) 

                              วันที่     เดือน             พ.ศ.    

 
(ลงลายมือช่ือคณะกรรมการตามค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง และลงวันท่ีกลั่นกรองข้อมูลแล้วเสร็จ ต้องไม่ก่อนวันท่ี 15 พ.ค. 

พ.ศ. ...... ที่เสนอขอรับการประเมนิ) 
 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 จุดเด่น............................................................................................................................. ....................... 

.............................................................................. .................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ..................................................

................................................................. .............................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

...............................................................................................................................................................................   

 

 สิ่งท่ีควรพัฒนา................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ..................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 ส่ิงความเห็น/ข้อสังเกต..........................................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................

................................................................................. ..............................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

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

                                        ( ........................................................ ) 

                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................   

                             วันที่     เดือน                พ.ศ.   
(ลงลายมือช่ือผู้อ านวยการสถานศกึษาตามค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง ณ โรงเรยีนในปีท่ีขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และลงวันท่ี ไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองด าเนินการแล้วเสร็จ) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ก 

ประกาศ/ค าสั่งโรงเรียน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ประกาศโรงเรยีนเกี่ยวกบัการก าหนดช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมลูประจ าป ี
 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ข 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 และ/หรอื 

2. ค าสั่งแต่งตั้งด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

 
 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ค 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ท าการสอนตามตารางสอน 
 

 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ค าสั่งสอนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 

2. ค าสั่งสอนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 
 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ง 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

(1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

 

 

 

 

 
 

แทรกเอกสาร 

1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองชั่วโมงสอน ใน Logbook  

2. ร่องรอยหลักฐานอื่นที่แสดงการค านวณชั่วโมงสอนที่ได้รับ 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  จ 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

(2) ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองช่ัวโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ใน Logbook  

หรือร่องรอยหลักฐานอืน่ที่แสดงการค านวณชั่วโมงงานสนับสนุนฯที่ไดร้ับ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งหรอืเอกสารรับรองปฏิบัติหน้าที่งานตามโครงสร้าง หรอืงานสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ที่ขอรบัการรับรองช่ัวโมง 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ฉ 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

(3) ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(PLC) 

 
 

แทรกเอกสาร 

1. ประกาศจัดต้ังชุมชนที่โรงเรียนจัดท าให้ หรือบันทึกขอจัดต้ังชุมชน PLC 

2. แผนการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

3. บันทึกสรุปจ านวนช่ัวโมงที่ได้รับตลอดปีการศึกษาจากการเข้าร่วมชุมชน (บันทึก

การเข้าร่วมและรอ่งรอยอื่น ๆ จัดท าแฟม้ไวไ้มต่้องรวมในเลม่นี้) 

4. ร่องรอยหลักฐานการประชุมอบรมสัมมนา โดยใช้หลักเกณฑ์ทดแทนช่ัวโมง PLC 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  

สามารถนับชั่วโมงได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ PLC 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ช 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

(4) ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

 
 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ร่องรอยหลักฐานการรับรองช่ัวโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

ใน Logbook หรือรอ่งรอยหลักฐานอื่นที่แสดงการค านวณชั่วโมงที่ไดร้ับ 

2. หนังสือ/ค าสั่ง/เอกสาร ที่รับรองช่ัวโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
 

  

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก  ซ 

หลักฐาน/ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(ว22/2560) 

 

 

 

 

 

 

 

แทรกเอกสาร 

1. ร่องรอยหลักฐานการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. เกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนา 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายละเอียด/ร่องรอยหลักฐาน 

ประกอบผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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รายละเอียด/ร่องรอย หลักฐานอ้างอิง 

ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัวชีว้ัด) 
ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ/เหตุผล เอกสารอ้างอิง เลขหน้า 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด และน าไปจัดท า
รายวิชา สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
2. ปรับประยุกต์หลักสูตรและหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น 
3. ประเมินผลหลักสูตรเป็นระบบ  
น าผลประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ 
4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรแก่
ผู้อื่นได้ 

 
1. หลักสูตรกลุ่ม
สาระฯ 
2. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน 
3. ผลการประเมิน
หลักสูตร 
4. เกียรติบัตร
วิทยากรการจัดท า
หลักสูตร 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
     1.2.1 การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ................................. 
เหตุผล 
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ท้องถิ่น และผู้เรียน 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เน้นการปฏิบัติ 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
และน าผลการประเมินมาพัฒนา
คุณภาพ 
4. ให้ค าแนะน าแก่คนอ่ืนในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ 

 
1. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน 
2. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ/เหตุผล เอกสารอ้างอิง เลขหน้า 
    1.2.2 การจัดท าแผนการจัด 
       การเรียนรู้/แผนการจัดการ 
       ศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/  
       แผนการสอนรายบุคคล 
       (IIP)/แผนการจัด 
       ประสบการณ์ 

ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติ
ผู้เรียนบริบทสถานศึกษา และทอ้งถิ่น 
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรปูแบบ
ของต้นสังกัด สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ที่สร้างสรรค์ หลากหลาย สอดคล้องกับ
ธรรมชาติผู้เรียน 
4. มีบันทึกหลังการสอนทีส่อดคล้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
น าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพี่เลี้ยง และ
ให้ค าแนะน าได ้

 
1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาที่สอน 
3. ค าสั่งหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

 

 

     1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
ธรรมชาติผู้เรียน 
2. ประเมินการใช้กลยุทธ์และน าผลมา
ปรับปรุงคุณภาพ 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
4. น ากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้กับ
สถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
5. เป็นแบบอย่าง และเปน็ผูน้ าได้ 

 
1. แผนการจัดการ
เรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้รายวิชาที่
สอน 
2. สื่อการเรียนรู้ 
เว็บการสอน 
3. ค าสั่ง
คณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
4. รูปภาพ 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ/เหตุผล เอกสารอ้างอิง เลขหน้า 
     1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  

ระดับ................................. 
เหตุผล 
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผล
การพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1. แบบสรุปผลการ
เรียนของนักเรียน
ทุกรายวิชาที่สอน 

 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. สร้างและพฒันาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้เหมาะสมกบัผู้เรียน 
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
2. ประเมินผลการใชส้ื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าผลการปรับปรุงพัฒนา 
3. น าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการ
ศึกษาไปปรับใช้กบัสถานศึกษาที่มา
บริบทใกล้เคียงกันได ้
4. เป็นแบบอย่างและเปน็ผูน้ า 

 
1. ภาพแสดงหน้า
เว็บไซต์การสอน 
2. ร่องรอยการ
ประเมินการใช้สื่อ 
3. รูปภาพ 

 

1.4 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
2. ประเมินผลตามสภาพจริง 
3. ประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
คุณภาพ 
4. ให้ค าแนะน าด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 
1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. ภาระงาน 
ชิ้นงานผู้เรียน 
3. แบบประเมินที่
ใช้ในรายวิชาที่สอน 
4. รูปภาพ 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ/เหตุผล เอกสารอ้างอิง เลขหน้า 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศชัน้เรียน 
2. ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ท างาน 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การพัฒนาตนเอง 
5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

 
1. เค้าโครงวิจัย 
2. รายงาน
ผลการวิจัย 

 

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. จัดท าสารสนเทศนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 
1. แบบเช็คชื่อ 
2. แบบบันทึก
คะแนน 
3. เอกสารอื่น ๆ 
4. รูปภาพ 

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. จัดท าสารสนเทศนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. เอกสารดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ/เหตุผล เอกสารอ้างอิง เลขหน้า 
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าวิชาเป็นระบบถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้เรียน 
3. ให้ค าปรึกษาครูในโรงเรียนในการ
จัดท าข้อสารสนเทศ 
4. เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าได้ 

 
1. เอกสารประจ า
รายวิชา 
2. รูปภาพ 

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. ประชุมอบรมสัมมนาไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมง/ปี 
2. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ..... 
เรื่อง/ปี 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ..... 
ครั้ง/ปี 
4. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 

 
1. ค าสั่ง/เอกสาร  
ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาตนเอง 
2. เกียรติบัตร 
3. รูปภาพ 
4. ID PLAN 
 
 

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ  
ระดับ................................. 
เหตุผล 
1. เข้าร่วมชุมชน PLC 
2. มีการสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการ
เข้าร่วม PLC 

1. ค าสั่ง/ประกาศ
จัดตั้งชุมชน PLC 
2. บันทึกการเข้า
ร่วมกลุ่ม PLC 
3. บันทึกสรุป
จ านวนชั่วโมง 
4. รูปภาพ 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฌ 

ด้านที่  1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที ่1.1 การสร้างและหรอืพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.1 
1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้ และน าไป
จัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู  

 

ตัวชี้วัดที่  1.1 
2. ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่  1.1 
3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.1 4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตร 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ญ   

ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดที ่1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.2.1 
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 
3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1 4. เป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฎ   

ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดที ่1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.2.2 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.2 
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่
หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.2 
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้และผู้เรียน 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่  1.2.2 
4. มีบันทึกหลักการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

ตัวชี้วัดที่  1.2.2 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าแนะน าด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฏ   

ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดที ่1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.2.3 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย 
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.2.3 
2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

  

ตัวชี้วัดที่  1.2.3 3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฐ   

ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดที ่1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.2.4 
จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

และแนบเอกสารการประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฑ   

ตัวชี้วัดที ่1.3  การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.3 
1. การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.3 
2. ประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.3 
3. สามารถน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ฒ   

ตัวชี้วัดที ่1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.4 
1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.4 2. มีการประเมินตามสภาพจริง 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.4 
3. มีการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.4 4. ให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ณ   

ตัวชี้วัดที ่1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  1.5 
1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

 

\แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  1.5 2. น าผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ด   

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดที ่2.1 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  2.1 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัยและมีความสุข 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

   

ตัวชี้วัดที่  2.1 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักาะการท างาน 
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่  2.1 3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 
หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ต   

ตัวชี้วัดที ่2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



 

71 

ตัวชี้วัดที่  2.2 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

        

 

ตัวชี้วัดที่  2.2 2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้เรียน 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ถ 

ตัวชี้วัดที ่2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียน 

หรือประจ าวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  2.3 1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่  2.3 2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ท 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที ่3.1 การพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  3.1 1. จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการและจ าเป็น
หรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่  3.1 2. พัฒนาตนเองตามแผน 
แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก ธ 

ตัวชี้วัดที ่3.2  การพัฒนาวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตัวชี้วัดที่  3.2 1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

ตัวชี้วัดที่  3.2 2. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 

แนบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยดูตัวอย่างจาก เอกสารหมายเลข 14 แนวทางการรวบรวม หลักฐาน

ประกอบผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

 

หมายเหตุ  ตัวอย่างตัวชี้วัดที่น าเสนอ คือ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก น 

ภาพถ่ายการพิจารณาตรวจสอบเอกสารและกลั่นกรองขอ้มูล 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

ของผู้ด ารงต าแหนง่ครู ณ สถานศึกษา 
 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที.่.......................................................................................วันที.่………………………………………………………..…………………………. 
เรื่อง   ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา..................................................(วฐ.2) 

          เพ่ือประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ........................................... 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย ค าสั่งการเลื่อนวิทยฐานะ.........................................................             จ านวน  1  ฉบับ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………………………. 
 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................. อายุ
................ ปี 
คุณวุฒิ ........................................... ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ......................................ต าแหน่งเลขท่ี
............................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ...............................
ตามค าสั่ง ................/.................ลงวันที่ .................................. มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพ่ือขอให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ.......................................................ตามหลักเกณฑ์ของส านัก ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ ว 21  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 

 ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา 
.................................... (วฐ.2) เพ่ือประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ................................................................
ในภาคเรียนที่ ............ ปีการศึกษา ............... โดยยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ  
 
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
          (.......................................................) 
      ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ............................... 
 

 

เอกสารหมายเลข 6 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค ำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่ ...................../....................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ...............................(วฐ.2) เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ................................ 
............................................................................................................... 

 ตำมมำตรำ 54 แห่งพระรำชบญัญตัิระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่ำ 

“กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใด ต้องเปน็ไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำม

มำตรำ 42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทัง้นี้ ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤตดิ้ำนวินัย คุณธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ประสบกำรณ์ 

คุณภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในด้ำนกำรเรยีนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด” ตำมหนงัสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560  

 โรงเรียน.......................................................อ ำเภอ..................................จังหวัด.................................... 

มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู มคีวำมประสงค์ที่ขอรับกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ............................................. คือ ...........................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ........................................... 

เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำมหีรอืเลื่อนวิทยฐำนะ................................. ทั้งนี้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้

ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560 เป็นไปด้วย

ควำมเรยีบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ .................................. (วฐ.2) ของครูที่ขอเลื่อนวิทยฐำนะดังกล่ำว ประกอบด้วยบคุคล ดังนี ้

 1. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ............................... ประธำนกรรมกำร 

 2. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำร 

 3. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี ต ำแหน่งครู เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ (วฐ.2) 

โดยให้ควำมรอบคอบ เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั และบันทึกลงในแบบ

บันทึกกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี ต ำแหน่งครู แล้วเสนอใหผู้้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................... 

พิจำรณำประเมินและลงนำมต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันท่ี ................................................................. 

    สั่ง ณ วันที่ ................................................................ 

      ลงช่ือ................................................................... 

           (...................................................................) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน................................................ 

*หมายเหต ุกำรประเมินผลฯ 5 ปีกำรศึกษำยอ้นหลัง ผู้ประเมินต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอประเมิน หำก ผอ.รร. มีวิทยฐำนะต่ ำกวำ่วิทยฐำนะที่

ขอฯ ให้เสนอ กศจ. แต่งต้ังข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดนัน้ ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะทีข่อ เป็นผู้ร่วมประเมิน 

เอกสำรหมำยเลข 7 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา.......................................... 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน นาย/ นาง / นางสาว .....................................................นามสกุล................................................... 
ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่............................วิทยฐานะ 
      ไม่มีวิทยฐานะ 
      ครูช านาญการ 
      ครูช านาญการพิเศษ 
      ครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..................................ขั้น ...................................อัตรา........................................................บาท 
สถานศึกษา/ หน่วยงานการศึกษา ......................................................................................... ........................................ 
อ าเภอ/เขต ................................................................... จังหวัด ...................................................................................  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ค าชี้แจง วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย 
 2.  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูบันทึกระดับคุณภาพที่ได้ในตารางสรุปผลการประเมินกรณีตัวชี้วัดใดมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ ไม่ให้คะแนนส าหรับตัวชี้วัดนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑ์การตดัสิน 
วิทยฐานะครูช านาญการ  
     (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่า
ระดับ 2  
     (2) ด้านที่ 2 – 3 แต่ละด้านต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 
ตัวชี้วัด   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ    
     (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ ากวา่ระดับ 3  
     (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 3 ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
     (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ ากวา่ระดับ 4  
     (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 3 ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   
     (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ไม่
ต่ ากวา่ระดับ 5  
     (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้านต้อง
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 3 ตัวชี้วัด 
 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
        1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 

     

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร    
     ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ

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

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบผลกรประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า............................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
        (.....................................................)                   (........................... ..........................) 
 
                              (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 
                                      (.....................................................) 

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

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตรวจสอบผลกรประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่า..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .........................................................................  
 
                              (ลงชื่อ).......................................................... 
                                      (.....................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................... 

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

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
ที่           ………………………………………            วันที่  ...................................................... 
เรื่อง      ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1)  
             ปีการศึกษา .................... – ………………… เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ .................................................. 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ค าสั่งการเลื่อนวิทยฐานะ .........................................................................  
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................................................................  
          เนื่องด้วยข้าพเจ้า ........................................................................................................... .. อายุ ............. ปี
คุณวุฒิ................................... ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ .......................................ต าแหน่งเลขที่ ............................. กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ .......................................................โดยได้เลื่อนวิทยฐานะปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ...........................ตาม
ค าสั่ง ............................./.................... ลงวันที่ ..................................................................มีความประสงค์ขอรับการ
ประเมินเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ .............................................................................ตามหลักเกณฑ์ของส านก
งาน ก.ค.ศ. หนังสือ ที่ ศธ 0206.3 / ว21 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) 
(ปีการศึกษา ..................-..................) เพ่ือประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ .................................................. 
ในภาคเรียน ที่ ...... ปีการศึกษา ............... โดยยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
         

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
    ลงชื่อ .................................................................... ผู้ขอประเมิน 
            (..................................................................) 

            ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ...................................  
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
...................................................................................................................................................................................... 
    ลงชื่อ ....................................................................  
            (..................................................................) 

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
    ลงชื่อ ....................................................................  
            (..................................................................) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................... 
           วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

เอกสารหมายเลข 9 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวทิยฐำนะ วฐ.1 

ต ำแหน่งคร ู

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค ำขอ 

ต ำแหน่ง ครู วทิยฐำนะ วิทยฐำนะปัจจุบัน 

 

 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้................................................... 

โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้ำที่ปัจจุบัน) อ ำเภอ..................  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

เอกสารหมายเลข 10 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค ำน ำ 

 

  แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นขอ ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 

(วฐ.1) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยจัดท า

รายละเอียดข้อมูลและน าเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามประกาศส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2560  ซึ่งในเอกสารประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ยื่นค าขอระหว่างปีการศึกษา ………. ถึงปีการศึกษา ……….. 

และข้อมูลปีการศึกษาที่ยื่นค าขอคือ ปีการศึกษา ………. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการยื่นขอ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ  

 

 

      …………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สำรบัญ 

   เรื่อง                                  หน้า 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)………………………………………………………..………. 0 

ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก   ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ 16………………………………………………………………………………………. 0 
 ภาคผนวก ข   ค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  มีวิทยฐานะ…………..………………………………………………………………………………...................... 0 
 ภาคผนวก ค   ตารางสอน…………………………………………………………………………………………………………………… 0 
 ภาคผนวก ง   ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน…………………………………………………………………………………………….. 0 
 ภาคผนวก จ   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0 
                   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0 
                   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0 
                   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25….…………………………………………………….... 0 
                   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25…..…………………………………………………….... 0 
                   ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 25…..(ปีปัจจุบัน)………………………………………… 0 
 ภาคผนวก ฉ  แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………….............. 0 
 ภาคผนวก ช  การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ ก าหนด……………………………………………... 0 
 ภาคผนวก ซ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC …………………………………………………… 0 
 ภาคผนวก ฌ  การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………………………………… 0 
 ภาคผนวก ญ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
                  บันทึกข้อความขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่……………………………………. 0 
                  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล…………………… 0 
                  การก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………… 0 
                  ข้อมูลการลา………………………………………………………………………………………………………………… 0 
 ภาคผนวก ฎ  รูปภาพประกอบวันประเมินผลงาน……………………………………………………………………………. 0 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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วฐ. 1 
แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่ง ครู 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลปัจจุบัน ณ ปีที่ขอยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ) 

    ชื่อผู้ขอ …………………………   นามสกุล  …………………  อายุ  …….. ปี 

    คุณวุฒิ ..............................  ต าแหน่ง   ครู     วิทยฐานะ        ครู…………… 

 ต าแหน่งเลขท่ี …………….  รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท 

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา……………………..    เขต/อ าเภอ .................................................................. 

    จังหวัด .................................................................    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... ................... 

    สังกัดส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

2. วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน 

          (ให้รายงานทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำม
ตำรำงสอน ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาที่ยื่น
ค าขอ) 

ปีกำรศึกษำ 
ภำค
เรียน 

วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ชั้น/

ระดับชั้น 
จ ำนวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

ปีกำรศึกษำที่ 1 1    
ปีกำรศึกษำ .....     
     
  รวม   
 2    
     
     
  รวม   

ปีกำรศึกษำที่ 2 1    
ปีกำรศึกษำ .....     
     
  รวม   
 2    
     
  รวม   

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ปีกำรศึกษำ 
ภำค
เรียน 

วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ชั้น/

ระดับชั้น 
จ ำนวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

ปีกำรศึกษำที่ 3 1    
ปีกำรศึกษำ .....     
     
  รวม   
 2    
     
  รวม   

ปีกำรศึกษำที่ 4 1    
ปีกำรศึกษำ ......     
     
  รวม   
 2    
     
  รวม   
ปีกำรศึกษำที่ 5 1    
ปีกำรศึกษำ .......     
     
  รวม   
 2    
     
  รวม   

ปีกำรศึกษำที่ย่ืนค ำขอ 1    
ปีกำรศึกษำ .......     
     
  รวม   
 2    
     
  รวม   

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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3. วิทยฐำนะที่ขอ 

       วิทยฐานะครูช านาญการ 

       วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

       วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

  เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... 

  1. เรื่อง....................................................................................................................... ................ 

  2. เรื่อง...................................................................................................... ................................. 

       วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  เสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................... 

  1. เรื่อง................................................................... .................................................................... 

  2. เรื่อง....................................................................................................................... ................ 

 

4. คุณสมบัติของผู้ขอ 
 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

4.1 การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
      ต าแหน่งครู                                         ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่.............. 
                                                                 จ านวน...........ปี ..........เดือน….วัน..... 
 
      ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ          ตั้งแตว่ันที่  ………………………………..  
                                                                ถึงวนัที ่     ………………………………. 
                                                                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................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
................................... 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ จ านวน ..... ชั่วโมง 
     1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 
 

ภำระงำนสอน 

ปีที่ 1 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 2 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 3 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 4 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 5 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

1) ชั่วโมงสอนตาม
ตารางสอน 
 

     

2) ภาระงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการเรียนการสอน
และภาระงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

     

รวม       

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

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

     2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแตว่ันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะครู
ช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

ชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน 

ปีที่ 1 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 2 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 3 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 4 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

ปีที่ 5 
(ตั้งแต่วันท่ี 
................... 

ถึงวันท่ี 
...................) 

1) ชั่วโมงสอนตาม
ตารางสอน 
 

     

2) งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 
(ไม่รวม PLC) 
 

     

3) การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

     

4) งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น 

     

รวม      
 
       ในชว่งระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการน าภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 5 ปี วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 

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

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

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................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
................................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

     จ านวน ........ ชัว่โมง 

ปี พ.ศ. หลักสูตร รหัสหลักสูตร 
หน่วยงำน

ที่จัด 
ระหว่ำง
วันที่ 

จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 
       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 
 

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

 
 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร 

4.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ย้อนหลัง 
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
   

ผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 
............... 

ปีกำรศึกษำ 
............... 

ปีกำรศึกษำ 
............... 

ปีกำรศึกษำ 
............... 

ปีกำรศึกษำ 
............... 

ผลงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 ผ่าน 
 

 ไมผ่่าน 

 ผ่าน 
 

 ไมผ่่าน 

 ผ่าน 
 

 ไมผ่่าน 

 ผ่าน 
 

 ไมผ่่าน 

 ผ่าน 
 

 ไมผ่่าน 
 

 
                  สรุปผลการประเมิน      ผ่าน      
                                               ไม่ผ่าน  

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

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมนี้

ได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วยแล้ว 

 

 

                              (ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

                                         ( ............................................. ) 

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ………………………. 

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

(วันที่ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมิน รวม 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ 

   มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 

   ขำดคุณสมบัติ 

 

 ควำมเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .. 

............................................................................................... ................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

.............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................... ............................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

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

        (.................................................)           (.................................................) 

 

 

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

             (.................................................) 

                              วันที่      ..........    เดือน  .......................  พ.ศ. ............   
(ลงลายมือช่ือคณะกรรมการตามค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง และลงวันท่ีกลั่นกรองข้อมูลแล้วเสร็จ ต้องไม่ก่อนวันท่ียื่นค าขอ

ต่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน รวม 5 ปี) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
      ขาดคุณสมบัติ 
 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 
(ลงชื่อ)................................................................... 
         ( .............................................................. ) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที่ ............เดือน..........................พ.ศ................... 
(วันท่ีต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองลงนาม) 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
      ขาดคุณสมบัติ 
 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 
(ลงชื่อ)................................................................... 
        ( .............................................................. ) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที่ ............เดือน..........................พ.ศ................... 
(ไม่ต้องระบุวันที่) 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ควำมเห็นของศึกษำธิกำรจังหวัด 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
      ขาดคุณสมบัติ 
 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
 

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

ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที่ ....................................................................... 

(ไม่ต้องระบุวันที)่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก 

เอกสำรกำรตรวจสอบ 

ตำมแบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลือ่นวิทยฐำนะ ต ำแหนง่ ครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ก 

ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ข 

ค ำสั่งแต่งตัง้ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ค 

ตำรำงสอน  (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่ 1 -5 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ง 

ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน ตำมตำรำงสอน  
(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  จ 

ค ำสั่งแต่งตัง้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ปีกำรศึกษำ ที่ 1 (แยกเป็นปีกำรศึกษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่ 1 -5 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ฉ 

แผนพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 

(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ซ 

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกระบวนกำร PLC 

- ค าสั่งแต่งตั้ง ฯ PLC 

      -   รายงาน PLC 

(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ฌ 

กำรพัฒนำตนเองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

(ว 22/2560) 

(แยกเป็นปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 -5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภำคผนวก  ญ 
เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- บันทึกข้อความขอประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

- การก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลการลา 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค ำสั่งโรงเรียน................................................ 

ที่ ...................../....................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  

5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1)  (ปีกำรศึกษำ........... - .............) เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ................................ 
.................................................................................................................... 

 ตำมมำตรำ 54 แห่งพระรำชบญัญตัิระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่ำ “กำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใดและกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใด ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ 
42 ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินัย คณุธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวชิำชีพ ประสบกำรณ์ คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน ควำมช ำนำญ ควำมเช่ียวชำญ ผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.
ศ. ก ำหนด” ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/  
ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560  
 โรงเรียน.......................................................อ ำเภอ..................................จังหวัด.................................... 
มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู มคีวำมประสงค์ที่ขอรับกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ปี
กำรศึกษำ ..............-.......... คือ .....................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................... เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำมี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ................................. ทั้งนี้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1) (ปีกำรศึกษำ 
...............-.............) ของครูที่ขอเลือ่นวิทยฐำนะดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคล ดังนี ้
 1. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ............................... ประธำนกรรมกำร 
 2. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำร 
 3. .............................................ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ................................ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี ต ำแหน่งครู รำยปกีำรศึกษำ (วฐ.2) รวม 5 
ปีกำรศึกษำย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ ...............-.............) โดยให้ควำมรอบคอบ เที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และบันทึกลงในแบบสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน 5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.1) แล้วเสนอใหผู้้อ ำนวยกำร
โรงเรียน................................................... พิจำรณำประเมินและลงนำมต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันท่ี ................................................................. 
    สั่ง ณ วันที่ ................................................................ 
 
      ลงช่ือ................................................................... 
           (...................................................................) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน................................................ 
*หมายเหต ุกำรประเมินผลฯ 5 ปีกำรศึกษำยอ้นหลัง ผู้ประเมินต้อง 
มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกวำ่วิทยฐำนะที่ขอประเมิน หำก ผอ.รร. มีวิทยฐำนะต่ ำกวำ่วทิยฐำนะที่ขอฯ ให้เสนอ กศจ. แต่งต้ังข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดนั้น ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมิน 

เอกสำรหมำยเลข 11 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมนิ วฐ.3 

ต าแหน่ง คร ู(5 ปีการศึกษา) 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวทิยฐานะ ............... 

 

 

 

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ วิทยฐานะปัจจุบัน 

 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................... 

โรงเรียน(โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบนั) อ าเภอ.......  จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารหมายเลข 12 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ค าน า 

 

 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสรุปผลงานที่

เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ………….  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2560  ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ด้าน

การจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560 

 ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของผู้รายงานเท่านั้น ส่วนเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

ที่สมบูรณ์ ได้น าเสนอไว้ให้ตรวจสอบ ณ โรงเรียน............................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท าให้เอกสารนี้ส าเร็จ

ลุล่วงด้วยดี ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                    ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                                      หน้า 

ปีการศึกษาที่ 1  ……….  
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร……………………………………………………………………........... 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………….   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………......   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน …………………………………………………………………………………………………  0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

                 และแหล่งเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………………   
 

0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………………………………..... 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้……………………………………………………………………………… 0 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน………………………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน……………………………………………………………………….  0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา…………..  0 

ด้านที ่3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง ………………………………………………………………………………………………….  0 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ………………………………………………………………………………………………. 0 

ปีการศึกษาที่ 2  ……….  
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร…………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..  0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………………..   0 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ (ต่อ) 

      เรื่อง                                                                                                                 หน้า 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………………………......   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

                 และแหล่งเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………….    
 

0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้…………………………………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้……………………………………………………………………………… 0 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน…………………………………………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน………………………………………………………………………..  0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา………......   0 

ด้าน 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง……………………………………………………………………………………………………..   0 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………………………………………….. 0 

ปีการศึกษาที่ 3  ………..  
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร………………………………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้……………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………………………………   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน…………………………………………………………………………………………………..   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

                 และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………..    
 

0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้…………………………………………………………………………..  0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้…………………………………………………………………………………. 0 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน……………………………………………………………………………………. 0 
   

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                                หน้า 

      ตัวชี้วัดที ่2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน…………………………………………………………………………..  0 
      ตัวชี้วัดที ่2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา……………   0 
ด้าน 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
      ตัวชี้วัดที ่3.1 การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………………………………   0 
      ตัวชี้วัดที ่3.2  การพัฒนาวิชาชีพ…………………………………………………………………………………………………… 0 
ปีการศึกษาที่ 4  …………  
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร…………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………….   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้………………………………………………………………………..  0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………………………………   0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

                 และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………….  
 

0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้……………………………………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้…………………………………………………………………………………. 0 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน…………………………………………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน…………………………………………………………………..……… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา………………   0 

 

 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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สารบัญ (ต่อ) 

 เร่ือง                                                                                                                                หน้า 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………..   0 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ…………………………………………………………………………….. 0 
ปีการศึกษาที่ 5  …………  
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร……………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้……………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้…………………………………………………………….. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

                และแหล่งเรียนรู้……………………………………………………………………………….           
 
0 

 ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้……………………………………………………………. 0 
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน………………………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน……………………………………………………… 0 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา… 0 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง………………………………………………………………………………. 0 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2  การพัฒนาวิชาชีพ……………………………………………………………………………. 0 

 

 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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วฐ. 3 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) 
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ …………………………….. 

 

1. ข้อมูลผู้ขอ (ข้อมูลปัจจุบัน ณ ปีท่ีขอยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ) 

    ชื่อผู้ขอ …………………………   นามสกุล  …………………  อายุ  …….. ปี 

    คุณวุฒิ ..............................  ต าแหน่ง   ครู     วิทยฐานะ        ครู…………… 

 ต าแหน่งเลขท่ี …………….  รับเงินเดือนอันดับ คศ. ……… ขั้น/เงินเดือน ……….. บาท 

    สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา……………………..    เขต/อ าเภอ .................................................................. 

    จังหวัด .................................................................    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................... ................... 

    สังกัดส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

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/ป ี
       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 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (ไมเ่คยถูกลงโทษวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วง   
      ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

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

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

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

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
     ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
     (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3  
     ปีการศึกษา ในช่วงระยะเวลา 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน) 
    โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ.3 

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

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  (วันท่ีต้องไม่ก่อนวันท่ีลงนามใน วฐ.1) 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

   ขาดคุณสมบัติ 

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

        (.................................................)           (.................................................) 

 

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

             (.................................................) 

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

 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
      ขาดคุณสมบัติ…........................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)................................................................... 
         ( .............................................................. ) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที่ ....................................................................... 

ความเห็นของผู้ร่วมประเมิน 
(กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ 

ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน) 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
      ขาดคุณสมบัต.ิ............................................ 
................................................................................. 
 
(ลงชื่อ)................................................................... 
         ( .............................................................. ) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
วันที่ ....................................................................... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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เอกสารแนบ วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 

สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

นาย/นาง/นางสาว .................................................... 

ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ปี

การศึกษา 
ที่ 1 

ปี
การศึกษา 

ที่ 2 

ปี
การศึกษา 

ที่ 3 

ปี
การศึกษา 

ที่ 4 

ปี
การศึกษา 

ที่ 5 
1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
   1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     เกณฑ์การตดัสิน 
วิทยฐานะครูช านาญการ 
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่า
ระดับ 2 และ 
  (2) ด้านที่ 2 – 3 ไม่ต่ ากวา่ระดับ 2 
ไม่น้อยกวา่ 1 ตัวชี้วัด 
 

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3  
  (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ัด 
 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตวัชี้วัดไม่ต่ ากว่า
ระดับ 4 
  (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ัด 
 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่า
ระดับ 5 
  (2) ด้านที่ 2 – 3 ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และรวมกันไม่น้อย
กว่า 3 ตัวชีว้ัด 

   1.2 การจัดการเรียนรู้ 
        1.2.1 การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ 

     

        1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
                แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
                บุคคล/แผนการสอนรายบคุคล/ 
                แผนการจัดประสบการณ์ 

     

        1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      
        1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      
   1.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
        เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
        แหล่งเรียนรู้ 

     

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้      
   1.5 การวิจยัเพื่อการจัดการเรียนรู้      
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     

   2.2 การจัดระบบดูแลชว่ยเหลอืผู้เรียน       
   2.3 การจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ และ 
        เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

    3.2 การพัฒนาวิชาชพี      

สรุปผลการประเมิน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

(วันท่ีลงนามต้องไม่ก่อนวันท่ีลงนามใน วฐ.1) 

(ลงช่ือ)...................................................ผูป้ระเมิน  (ลงช่ือ)...................................................ผูร้่วมประเมิน 

        (.................................................)           (.................................................) 

ต าแหน่ง……………………………………………..  ต าแหน่ง…………………………………………….. 

วันท่ี...... เดือน ................... พ.ศ. ..........  วันท่ี...... เดือน ................... พ.ศ. .......... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ภาคผนวก 
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา 
(น าร่องรอยแต่ละตัวชี้วัดจาก วฐ.2 มาสรุปจัดเรียงให้สอดคล้องกับระดับผลการประเมิน 

โดยจัดท ารายละเอียดแยกตามปีการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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แบบตรวจเอกสาร การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามว.21   
 (ด ำรงต ำแหน่งครูหรือมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ) 

---------------------------------- 
 

ชื่อ / สกุล ....................................................  ร.ร. ........................................... วิทยฐานะ.......................... 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................................................. 
 

ตรวจสอบเอกสารจาก  แบบ วฐ.1 (ข้อ1, ข้อ2, ข้อ3, ข้อ4,) 
1. มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอ ( ตรวจจำก กพ.7) 
    เป็นครู คศ.1  ยังไม่มีวิทยฐำนะ เมื่อวันท่ี................................... 
    ได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะ  ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ  
    เมื่อวันท่ี ................................... ถึงวันท่ีส่งแบบค ำขอถึง ศธจ.วันท่ี ........................  รวม...... ปี.......เดือน   
                มีระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งครบตามเกณฑ์    
         มีระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์ 
 

2. มีชั่วโมงปฏบิัติงาน ในต ำแหน่งครู/วิทยฐำนะท่ีด ำรงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง  5 ปี นับจำกวันท่ียื่นค ำขอ  
   รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง (ปีกศ.2560 เป็นต้นไปต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำปีละ800 ชม) 
 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5  

รวม 
(ชั่วโมง 
ท้ังหมด) 

วันท่ี………………….. 
ถึง ........................ 

วันท่ี………………….. 
ถึง ........................ 

วันท่ี………………….. 
ถึง ........................ 

วันท่ี………………….. 
ถึง ........................ 

วันท่ี………………….. 
ถึง ........................ 

ชั่วโมงสอน      
ภำระงำนอื่น      

ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมง PLC ปีละ50 ชั่วโมง  
PLC (50ชม/ปี)       
ไฟล์ LTeacher มี / ไม่มี  มี / ไม่มี มี / ไม่มี มี / ไม่มี  มี / ไม่มี 

 รวม (ชั่วโมง/ปี)      

หมายเหตุ* นับชั่วโมงปฏิบัติงำนสอน และงำนอ่ืนจำก ตำรำงสอนประจ ำปี/เทอม คูณด้วย 40 สัปดำห์ 
        ควบคู่กับ ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่สอน/งำนอ่ืนๆ  ที่ ผอ.รร.นั้นๆ ลงนำมรับรอง ทุกหน้ำ 
    ** ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้อบรมฯตำม ว.3 ก่อน 5ก.ค.60 และผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งครบ 5 ปี  
        หลัง 5ก.ค.60  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงำนสอนไม่น้อยกว่ำ 800 ชม./ปี 
        ในจ ำนวนนั้นจะเป็น ช.ม. PLC 50 ชม. ทั้งนี้ สำมำรถน ำ ช.ม.PLC ที่เกินมำนับเป็นชั่วโมงพัฒนำของปีนั้น ๆ ได้ 
     *** ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป  ต้องส่งไฟล์ LTeacher***.XLSX ของผู้ยื่นค ำขอฯ ปีกศ.ละ 2 ไฟล์ 

 

เอกสำรหมำยเลข 13 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



121 

 

 มชีั่วโมงปฏิบัติงำนสอน และเอกสำรประกอบครบถ้วน ตำมเกณฑ์ 
 เอกสารไม่ครบถ้วน  ขาดเอกสาร/ขอเอกสารเพิ่มเติม 

     ปีกศ........................  ตำรำงสอน ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 
     ปีกศ........................  ตำรำงสอน ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 
     ปีกศ........................  ตำรำงสอน ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ   ไฟล์ LTeacher 
     ปีกศ........................  ตำรำงสอน ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 
     ปีกศ........................  ตำรำงสอน ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ีขอ 
  ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ (ระบุ................................................................) 
 

4. ผ่านการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอ 
   * ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้ผลกำรพัฒนำฯ ตำม ว.3 ก่อนวันท่ี 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอำยุ 
          เอกสำรผ่ำนกำรพัฒนาฯ ครบถ้วนถูกตอ้ง 
   มีวุฒิบัตรผ่ำนกำรอบรมตำม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอำยุ 
                          อบรมฯ เมื่อวันที่ .................................       จะหมดอำยุเมื่อวันที่ .................................    
            มีวุฒิบัตรฯ กำรอบรมตำม ว.22 ปีละ 20 ชั่วโมง  จ ำนวน.............ปี  

  เอกสำรกำรพัฒนำฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
   อบรมตำม ว.22 ไม่ครบปีละ 20 ชั่วโมง  (ตั้งแต่ 5ก.ค.60 เมื่อนับเวลำกำรพัฒนำนี้รวมกับจ ำนวนปี 
       ที่ด ำรงต ำแหน่งก่อน 5กค.60 ไม่ครบ 5 ปี) 
              

      ** กำรพัฒนำตำม ว.22 (บรรจุหลัง 5ก.ค.60) ต้องเข้ำอบรมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรองปีละ 12 - 20 ชม. 
ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ภำยใน 5 ปีต้องอบรม 100 ชม. แต่สำมำรถน ำชั่วโมง PLC ที่เกินมำทดแทนได้  
(ซึ่งจะมีผู้ที่ครบตำมเกณฑ์ ว.22 ตั้งแต่ 5ก.ค.65 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ตรวจสอบเอกสารจาก  แบบ วฐ.2  
5. มีผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน       
   นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำ ก่อนวันยื่นค ำขอ ซึ่งมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ  
   โดยพิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนประกอบในแบบ วฐ.2  แต่ละปีกำรศึกษำ   
      * ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดก่อนวันที่ 5 ก.ค.60 กคศ.ก ำหนดให้ใช้คณะกรรมกำรกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูลผลงำนสรุปย้อนหลัง 5 ปี(วฐ.3) เป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลกำรประเมินรำยปีด้วย 
 ** ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบ หลังวันที่ 5 ก.ค.60  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลของรำยปีกำรศึกษำ และไฟล์ LTeacher 2ไฟล์/ปีกศ. เพิ่มเติม 

ปีกศ.ท่ี 1 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 2 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 3 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 4 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 5 
(……….........) 

วดป.ท่ียื่นขอ 

16 พ.ค.........  ถึง 
15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค.........  ถึง 
15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค.........  ถึง 
15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค.........  ถึง 
15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค.........  ถึง 
15 พ.ค.……….. 

 
..................... 

ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  
 

   
สรุป  ผู้ยื่นค ำขอฯ มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ฯ จ ำนวน .......... ปีกำรศึกษำ  
   เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง/ครบถ้วน 
  เอกสำรไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  กรณีนี้ขอส าเนาเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1...................................................................... ................................................................. 
   2............................................................................................................................ ............ 
   3........................................................................................................................................ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน 
        ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ) 
      ฯ ล ฯ 

 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน 
        ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ) 
      ฯ ล ฯ 
 

 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน 
       ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ) 
      ฯ ล ฯ 
 

 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีกศ. ของรร.ที่ปฏิบัติงำน 
        ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ) 
      ฯ ล ฯ 
 

 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
    ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ ............  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. 
       เอกสำรประกอบด้วย 
   1............................................................................................................................ ........... 
   2........................................................................................................................................  
   3............................................................................................................................ ............ 
   ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีกศ ของรร.ที่ปฏิบัติงำน 
        ในเวลำนั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้ำ) 
      ฯ ล ฯ 

ตรวจสอบเอกสารจาก  แบบ วฐ.3  
6. มีสรุปผลงานย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พร้อมค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
ท่ี ผอ.รร.รับรองทุกหน้ำ  ท้ังนี้ ผอ.รร.จะต้องมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะท่ีขอให้มีและเล่ือน 
  เอกสำรหลักฐำนครบถ้วน/ถูกต้อง     
  เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ขอเอกสารเพิ่มเติม    
            ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง ของ รร.ปัจจุบัน  
                   ที่ ผอ.ร.ร. รับรองทุกหน้ำ 
      ผลงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี)้ 
 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ................... ... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............ .......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5........................................................................................................ ....หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ..... ................. 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5................................................................................................. ...........หน้ำ.................... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5........................................................................................... .................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3........................................................................................................ ...หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5..................................................................................... .......................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ....... ............... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3.................................................................................................. .........หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................... .............................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ. ..................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3............................................................................................ ...............หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5......................................................................... ...................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7  ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1........................................................................................................... หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3....................................................................................... ....................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5.................................................................... ........................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1..................................................................................................... ......หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3................................................................................. ..........................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   5.............................................................. ..............................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดท่ี 9  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............    เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1................................................................................... ........................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1.......................................................................... .................................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ....................  
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1................................................................... ........................................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ....................  
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1........................................................... ................................................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ....................  
 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7  ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............... ...... 
   5............................................................................................................หน้ำ........ ............ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............    เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ................. ..... 
   3...........................................................................................................หน้ำ.......... ............ 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5...................................................................................................... ......หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ. ..................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................. ...............หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3......................................................................................................... ..หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5...................................................................................... ......................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ......................  
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ....... 
 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ................ ..... 
   5............................................................................................................หน้ำ......... ........... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ... ................. 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   5............................................................................................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ.................. .... 
   3...........................................................................................................หน้ำ........... ........... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5....................................................................................................... .....หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7  ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ...... ................ 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5.................................................................................................. ..........หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................ ................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............    เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ........... ........... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...................................................................................................... .....หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5................................................................................... .........................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ.. .................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3............................................................................................. ..............หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5.......................................................................... ..................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1........................................................................................................ ...หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3.................................................................................... .......................หน้ำ...................... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5................................................................. ...........................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1................................................................................................. ..........หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3............................................................................. ..............................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ.................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1......................................................................................... ..................หน้ำ...................... 
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3..................................................................... ......................................หน้ำ...................... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ.................... 

 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2............................................................................................. ..............หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4......................................................................... ..................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...................................................................................... .....................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4.................................................................. .........................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2................................................................................ ...........................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4............................................................ ...............................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   2.......................................................................... .................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2.................................................................... .......................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2.............................................................. .............................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7  ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............    เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.....................  
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ.................. ... 
   5............................................................................................................หน้ำ........... ......... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ.... ................ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......................  
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................ หน้ำ.................... 
 ปีกำรศึกษำ....................... ปฏิบัติงำนในโรงเรียน................................................... 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 1  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ......................  
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 2  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ.................... .. 
   4...........................................................................................................หน้ำ............. ........ 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 3  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ.............. ........ 
   4...........................................................................................................หน้ำ....... .............. 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 4  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ. .................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 5  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ......................  
   2...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4.......................................................................................................... .หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 6  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ................ ...... 
   2...........................................................................................................หน้ำ......... ............. 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4.................................................................................................... .......หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 7  ได้ค่ำระดับคุณภำพ............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ำ.... .................. 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4............................................................................................... ............หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 8  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2...........................................................................................................หน้ ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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   4......................................................................................... ..................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 9  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............    เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2.................................................................................................... .......หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4................................................................................ ...........................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 10  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2........................................................................................... ................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4....................................................................... ....................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 11  ได้ค่ำระดับคุณภำพ..............   เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2.................................................................................. .........................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4.............................................................. .............................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 12  ได้ค่ำระดับคุณภำพ.............. เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2........................................................................... ................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
   ส ำเนำเอกสำรประกอบตัวชี้วัดที่ 13  ไดค้่ำระดับคุณภำพ..............  เอกสำรประกอบด้วย 
   1...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   2................................................................... ........................................หน้ำ...................... 
   3...........................................................................................................หน้ำ............. ......... 
   4...........................................................................................................หน้ำ..................... 
   5............................................................................................................หน้ำ............ ........ 
 
 
 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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                              ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้อง และตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 

ลงชื่อ               (ผู้ขอรับกำรประเมิน)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง 

ลงชื่อ               (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  

                           คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ผลกำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
และเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู 
 

ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  
ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           

        (                                      ) 
                             ต ำแหน่ง  

ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  
ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           

        (                                      ) 
                             ต ำแหน่ง  
 

ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  
ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           

        (                                      ) 
                             ต ำแหน่ง  

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  
ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           

        (                                      ) 
                             ต ำแหน่ง  

ลงชื่อ               (ผู้ตรวจเอกสำร/ข้อมูล)           
        (                                      ) 

                             ต ำแหน่ง  
                             วันท่ี........ /.............................../................              
 
    ลงชื่อ...............................................       
             (                              ) 
             ต ำแหน่งผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    วันท่ี........ /.............................../................ 
 
    ลงชื่อ................................................       
          (                  ) 
             ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 
    วันท่ี........ /.............................../................ 
 

หมายเหตุ  เน่ืองดว้ยการด าเนินการตาม ว.21 น้ี  ในขอ้ 9 ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการน้ีโดยเคร่งครัด หากภายหลงัตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาณเลินเล่อ  
ไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการน้ี หรือมีการด าเนินการท่ีมิชอบใด ๆ ใหถื้อวา่เป็น 
ความรับผดิชอบของผูข้อมีวทิยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะและผูเ้ก่ียวขอ้ง และถือเป็นความผดิทางวนิยั 
แลว้แต่กรณี 

 
 
 
 
 
 

           2

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***
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**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



146 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



147 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



148 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



149 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



150 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



151 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



152 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



153 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



154 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



155 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



156 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



157 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



158 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



159 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



160 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



161 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



162 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



163 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



164 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



165 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



166 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



167 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



168 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



169 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



170 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



171 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



172 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



173 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



174 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



175 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



176 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



177 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



178 

 

 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***



ใบกิจกรรม 
การวางแผนในระยะยาว เพื่อยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

ชื่อ                                                               นามสกุล                                                           . 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจบุัน                                                                                                     .  
ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะเมื่อวันที่                                                                                      . 
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา                                                                                                       .                  
หน่วยงานที่สังกัด                                                                                                                   .                  
วิทยฐานะที่ขอ 

 วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

       วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
 
ปฏิทินการวางแผนในระยะยาว เพ่ือยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ มกีำหนดการดังนี ้

ปีกศ.ท่ี 1 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 2 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 3  
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 4 
(……….........) 

ปีกศ.ท่ี 5 
(……….........) 

วดป.ที่ยื่นขอ 

16 พ.ค........... 
ถึง 

15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค........... 
ถึง 

15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค........... 
ถึง 

15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค........... 
ถึง 

15 พ.ค.……….. 

16 พ.ค........... 
ถึง 

15 พ.ค.……….. 
..................... 

ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน 

 

 

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้มีการวางแผนต่อไปนี้หรือไม ่
 ย้ายโรงเรียน ......................................................................................................... 
 ลาศึกษาต่อ ......................................................................................................... 
 ลาคลอด ......................................................................................................... 
 ลาบวช ......................................................................................................... 
 อื่นๆ   ......................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าจะปฏบิัติตามกำหนดที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 
 

ลงช่ือ              
               (.                                               .) 

ตำแหน่ง.                                               . 
วันท่ี           เดือน                            พ.ศ. .                      . 

**** ดร.กนษิฐา  ทองเลศิ และ ดร.นธิวิัฒน์  อนิทสทิธิ์  **** 

***เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร   สําหรับโรงเรยีนสายนํา้ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ***


	ว 21  รร.สายนำผึ้งฯ
	เอกสารกิจกรรมปฏิบัติการ ว21 - รร.ศบ. - Copy
	คู่มือปฏิบัติการยื่นขอวิทยฐานะ  สพม.2-signed-signed

	ใบงานวางแผนประเมิน ว๒๑ ปรับใหม่



