
 

แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
   ช่ือผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว............................................นามสกลุ............................................อายุ.............ป ี
   คุณวุฒิ................................................................. ต าแหนง่ครู วิทยฐานะ ................................ .................... 
   ต าแหน่งเลขที่ ..........................รบัเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ข้ัน/เงินเดือน .....................................บาท 
   สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา...................................................................เขต/อ าเภอ ............................ 
   จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................................... 
   สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. ............................. 
2. วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน 
   (ให้รายงานทุกวิชา/สาขา/กลุม่สาระการเรียนรูทุ้กช้ัน/ระดับ ท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนตำมตำรำงสอน 
   ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาที่ยื่นค าขอ) 

ปีกำรศึกษำ ภำคเรียน วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้น/ระดับ จ ำนวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 1 ภำษำไทย 
ภำษำไทย 
แนะแนว 

ม.3 
ม.5 
ม.1-3 

5 
6 
7 

 2 ภำษำไทย 
ภำษำไทย 
แนะแนว 

ม.3 
ม.5 
ม.1-3 

5 
6 
7 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 1    
 2    
ปีกำรศึกษำท่ี 3 1    
 2    
ปีกำรศึกษำท่ี 4 1    
 2    
ปีกำรศึกษำท่ี 5 1    
 2    
     
ปีกำรศึกษำท่ียื่นค ำขอ     
     

3. วิทยฐำนะท่ีขอ 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 

    เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………………………. 
    1. เรื่อง..................................................................................................................... ............................ 

วฐ. 1 



 

  2. เรื่อง....................................................................................................................................... ........... 
      วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ 

    เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………………………. 
    1. เรื่อง....................................................................................................................... .......................... 
  2. เรื่อง............................................................................................. ..................................................... 
 
 
4. คุณสมบัติของผู้ขอ 

 
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 
4.1 การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน  
 
   ต าแหน่งครู                                         ตั้งแต่วันที ่.................... ถึงวันที่ ..................                                                                          

                                        จ านวน .......... ป ี…….… เดือน ………….วัน   
 

   ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการ          ตัง้แต่วันที ่..1 พ.ค.56.. ถึงวันที ่.15 ส.ค. 61.                                                       
                                                              จ านวน ....5....... ปี ……2.… เดือน ……15…วัน   
  
   ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ตัง้แต่วันที่ .................ถึงวันที่.........                                                                    
                                                              จ านวน ........... ปี …..….. เดือน …….วัน  
  
   ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูเชีย่วชาญ            ตั้งแต่วันที ่..................... ถึงวันที่ ..................                                                                       
                                                              จ านวน ........... ปี …....… เดือน ………….วัน 

   มีคุณสมบตั ิ
   ขาดคุณสมบตั ิ
ระบุเหตุผล
..................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 



 

4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบตัิงาน ย้อนหลงั 5 ปีตดิต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ จ านวน ...4,300 ชั่วโมง 
    1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดไว ้
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สดุ ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 

ภำระงำนสอน ปีที่ 1  
(ตั้งแต่วนัที่ 
16 ส.ค.56  

ถึงวันที่   
15 ส.ค.57) 

ปีที่ 2 
 (ตั้งแต่วันที่ 
16 ส.ค.57  

ถึงวันที่   
15 ส.ค.58) 

ปีที่ 3 
 (ตั้งแต่วันที่ 
16 ส.ค.58  

ถึงวันที่     
15 ส.ค.59) 

ปีที่ 4 
 (ตั้งแต่วันที่ 
16 ส.ค.59  

ถึงวันที่     
4 ก.ค.60) 

ปีที่ 5 
(ตั้งแต่วนัที่ 
................... 

ถึงวันที่ย่ืนค ำขอ 
................) 

1. ชั่วโมงสอน 
ตามตารางสอน 

600 600 600 550  

2. ภาระงาน 
ที่เก่ียวเน่ืองกับ 
การจัดการเรียน 
การสอน 
และภาระงาน 
การพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 
 

250 200 200 150  

รวม 850 800 800 700  
 
 

   มีคุณสมบตั ิ
   ขาดคุณสมบตั ิ
ระบุเหตุผล
.................................
. 
.................................
. 
.................................
. 
.................................
. 
.................................
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร 



 

    2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบตังิาน ตั้งแต่วันที ่5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ  
ครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชีย่วชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏบิัตงิาน 
 ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ป ี

ภำระงำนสอน ปีที่ 1  
(ตั้งแต่วนัที่ 
...................  

ถึงวันที่ 
.................) 

ปีที่ 2 
 (ตั้งแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ 
.................)  

ปีที่ 3 
 (ตั้งแต่วันที่ 
...................  

ถึงวันที่ 
....................) 

ปีที่ 4 
 (ตั้งแต่วันที่ 
5 ก.ค.60  
ถึงวันที่   

15 ส.ค60) 

ปีที่ 5 
(ตั้งแต่วนัที่  

16 ส.ค.60  ถึง
วันที่   15 ส.ค.

61) 
1. ชั่วโมงสอน ตาม
ตารางสอน 

   50 600 

2) งานสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้   
(ไม่รวม PLC) 

   10 100 

3) การมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

   20 60 

4) งานตอบสนอง 
นโยบายและ
จุดเน้น 

   20 100 

 
รวม 

 

   100 860 

 
     ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการน าภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับช่ัวโมงการปฏิบัตงิาน  
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 5 ปี  วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ช่ัวโมง ส าหรบัวิทยฐานะครูเช่ียวชาญหรอืวิทยฐานะครู
เช่ียวชาญพิเศษ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ช่ัวโมง   
 

   มีคุณสมบตั ิ
   ขาดคุณสมบตั ิ
ระบุเหตุผล
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร  



 

4.3 การมีวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถงึวันทีย่ื่นค าขอ      
     (1) การถูกลงโทษทางวินัย         
          ไม่เคย                       
          เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/.............                                
                  ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่...........................   
     (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ             
          ไม่เคย                   
          เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/.............                            
                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 

   มีคุณสมบตัิ  
   ขาดคุณสมบตัิ  
ระบุเหตุผล 
................................  
................................  
................................  
................................  
................................ 

 

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

ปี พ.ศ. 
 

หลักสูตร 
 

รหัส
หลักสูตร 

 
หน่วยงำนท่ีจัด 

 
ระหว่ำงวันท่ี 

 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร  
2560 ศต. 21 9999999 บ.เพลิดเพลิน 15-16กค.60 12    มีคุณสมบัติ  

   ขาดคุณสมบัติ  
ระบุเหตุผล ……....….... 
…………………….......…... 
 
 

2561 AL 8888888 บ.องค์กำรครู 7-8 ก.ค.61 12 
2561 PLC 7777777 บ.เพลินวิชำกำร 13-14 สค61 12 
      
      
      
กรณีการยื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน หากน าผลการพฒันาตามหลักเกณฑ ์และวิธีการ             
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที ่7 เมษายน 2554               
มาใช้แทนการพฒันาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพฒันาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   
  
           หลักสตูร……เตรียมวทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ……หน่วยงานที่จัด……มหำวิทยำลัย กกก…              
           ระหว่างวันที่.........18-21 ก.ย.2559...........................จ านวน…………30..……ชั่วโมง  
 

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

    

 
 

ผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 

กำรตรวจสอบ 
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมกำร  



 

  4.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบิัติหน้าที่ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  ย้อนหลงั  
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถงึวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

ผลกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 
...2556... 

ปีกำรศึกษำ 
....2557....  

ปีกำรศึกษำ 
....2558.. 

ปีกำรศึกษำ 
....2559. 

ปีกำรศึกษำ 
.....2560.. 

ผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 
          สรุปผลการประเมิน          ผ่าน  
                                           ไม่ผ่าน 
 

 มีคุณสมบตัิ  
 ขาดคุณสมบตัิ  
ระบุเหตุผล 
................................  
................................  
................................  
................................  
................................ 

 
 ข้ำพเจำ้ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร พร้อมน้ีได้แนบ 
เอกสำรหลักฐำนมำด้วยแล้ว  
  
  
  
       (ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับการประเมิน                                          
            (……………………………………………………)                                  
    ต าแหน่ง.............................................................                                
    วันที่...15. เดือน......สิงหำคม..... พ.ศ. .2561.......ที่ยื่นค าขอ  
  
 
 
 
 
 
 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
       ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ                
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์                
  ขาดคุณสมบัติ  
  
 ควำมเห็น/ข้อสังเกต....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
....................................................................................................................................... ............................................... 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................. .....................................................................   
   
  
     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ            (ลงช่ือ).................................... ..................กรรมการ              
    (.....................................................)                                (.....................................................)   
  
   
  
                                         (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ    
           (.....................................................)        
    วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. .................... 
 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

 ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ                  
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์                  
     ขำดคุณสมบัติ   
 

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

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

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ                  
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์                  
      ขำดคุณสมบัติ   
 

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

(ลงช่ือ).................................................................. 
      (……………………………………….………………..) 
ต าแหน่ง............................................................... 

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



 

 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ                  
      มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์                  
      ขำดคุณสมบัติ   
 

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

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

 
 


