
 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา)  
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ............................................... 

 
1. ข้อมูลผู้ขอ  
ช่ือผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว................................................ นามสกลุ...........................................................อายุ ........ ปี  
คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ .....................................................................      
ต าแหน่งเลขที่ ...............................รบัเงินเดือนอนัดับ คศ. ............. ข้ัน/เงินเดือน .............................. ..................บาท    
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ................................   
จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................... .................................  
สังกัดส่วนราชการ.......................................................................................................................... .................................   
 

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ       
      (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

 มีคุณสมบัต ิ
 ขาดคุณสมบัติ 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2.2 ช่ัวโมงการปฏิบัตงิาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง         
     5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
     - ชนก. หรือ ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ช่ัวโมง/ปี           
       รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ช่ัวโมง      
     - ชช. หรือ ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ช่ัวโมง/ปี     
       รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,500 ช่ัวโมง 

 มีคุณสมบัต ิ
 ขาดคุณสมบัติ 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2.3  การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ        
      วิชาชีพ        
      (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ        
      ในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
 

 มีคุณสมบัต ิ
 ขาดคุณสมบัติ 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

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

 มีคุณสมบัต ิ
 ขาดคุณสมบัติ 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2.5 ผลการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่         
     ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา          
     (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์        
     ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา)      
     โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ.3 

 มีคุณสมบัต ิ
 ขาดคุณสมบัติ 
ระบเุหตผุล………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

วฐ. 3 
ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 



 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล   
     ตรวจสอบแล้วเห็นว่า    
  คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์    
  ขาดคุณสมบัติ   
  

     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ            (ลงช่ือ).................................... ..................กรรมการ             
    (.....................................................)                               (.....................................................)  
   
                                         (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ    
           (.....................................................)        
      วันที่...17..... เดือน......สิงหาคม....... พ.ศ. ...2561....  
 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

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

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

วันที่....20.... เดอืน.....สิงหาคม พ.ศ. 2561... 
 
 

ความเห็นของผู้ร่วมประเมิน 
(กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ  

ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน) 
ตรวจสอบแล้วเหน็ว่า                  
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์                  
     ขาดคุณสมบัติ   
ความเห็น/ข้อสังเกต.......................................................  
.........................................................................................  
................................................................. ........................  
......................................................................... ................  
.........................................................................................  

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

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

สรุปผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  
ราย นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

 

 
ตัวช้ีวดั 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ ปี

การศึกษา 
ที่ 1 

ปี
การศึกษา 

ที่ 2 

ป 
การศึกษา 

ที่ 3 

ปี
การศึกษา 

ที่ 4 

ปีการศึกษา 
ที่ 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน     
    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

 เกณฑ์การตัดสนิ  
วิทยฐานะครูช านาญการ     
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วดั  ต้องมีผล 
การประเมิน ไม่ต่ ากว่าระดับ 2  และ    
   (2) ด้านที่ 2 และด้านที่ 3   
แต่ละด้าน ต้องมีผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า  1 ตัวชี้วดั 

    1.2 การจัดการเรียนรู้  
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
      1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)/ แผนการสอนรายบุคคล

เอกสารแนบท้าย วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 
 

ควรเป็นวันที่

เดยีวกับ วฐ.2 ปี

สุดทา้ย 

ควรเป็นวันที่

เดยีวกับ วฐ.2 ปี

สุดทา้ย 

หาก ผอ.มีวิทยฐานะ

เทา่กับหรือสูงกว่าที่

ขอ ไม่ตอ้งมี 



 

(IIP)/แผนการจัด ประสบการณ์ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ              
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วดั  ต้องมีผล 
การประเมิน  ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และ    
   (2) ด้านที่ 2 และด้านที่ 3   
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ า
กว่า 
ระดับ 2  รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 
ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ      
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วดั ต้องมีผล 
การประเมิน  ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และ     
   (2) ด้านที่ 2 และด้านที่ 3   
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ า
กว่า 
ระดับ 3 รวมกันแล้ว  ไม่น้อยกว่า 3 
ตัวชี้วัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ     
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วดั  ต้องมีผล 
การประเมิน  ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ     
   (2) ด้านที่ 2 และด้านที่ 3   
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 รวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วดั 
 

      1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
      1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
   1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

     

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      

   1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้      
2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     

   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      
   2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และ
เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ      
   3.1 การพัฒนาตนเอง 

     

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      

 สรุปผลการประเมิน   ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

  

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


