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มาตรฐานต าแหน่ง ครู ว.3/64 ลว 26มค64 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งพฒันาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

การปฏิบัตงิานของครู ต้องมีการบรูณาการงานทั้ง 3 ด้าน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้  
  ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้  
  ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 
ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนรู้  
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้ผูเ้รียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเ้ต็มตาม
ศักยภาพ 
  1.2 ปฏิบัติการสอน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใหผู้้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ าคัญตามหลกัสูตร 
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่เสรมิผูเ้รียน ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้ และท างานร่วมกัน 
  1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกจิกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 
  1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพือ่แก้ปญัหาหรือพฒันาการเรียนรูท้ี่สง่เสริมตอ่
คุณภาพผู้เรียน 
  1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
  1.8 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม 
 
ด้านท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
  2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน และรายวิชา เพื่อใช้ในการสง่เสรมิสนบัสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกบัผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพือ่พัฒนาและแก้ปญัหาผู้เรียน 



10 

 

  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

  2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  2.4 ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพฒันา
ผู้เรียน 
 
ด้านท่ี 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพฒันาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพฒันาการ
จัดการเรียนรู้ การพฒันาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานวิทยฐานะ ครูช านาญการ (คศ.2)  (PA2564) 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ - มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีป่ฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครู และมีภาระงานสอนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจรงิเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  
  พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
มาตรฐานวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3)  (PA2564) 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ - มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีป่ฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครู และมีภาระงานสอนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจรงิเพื่อแก้ไขปัญหา ริเริม่ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม
ให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้ สูงข้ึน 
  พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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มาตรฐานวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)  (PA2564) 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ - มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีป่ฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครู และมีภาระงานสอนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจรงิเพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สงูข้ึน 
  พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษากับ
ผู้อ่ืน 
 
มาตรฐานวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)  (PA2564) 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ - มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีป่ฏิบัติตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครู และมีภาระงานสอนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจรงิเพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
เผยแพร่ และขยายผลนวัตกรรมและงานวิจัยจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
  พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษากับ
ผู้อ่ืน และเป็นผู้น า 
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มาตรฐานต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบหลักในการบังคับบญัชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และปฏิบัตริาชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้น าทางวิชาการ บรหิารจัดการ
สถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บรหิารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพฒันา
ตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 การปฏิบัตงิานของผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องมีการบรูณาการงานทัง้ ๕ ด้าน ให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกัน ดังนี ้
 1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  1.1 พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดท า และพัฒนาหลกัสูตร 
ประสานงานวิชาการ และน าหลกัสูตรไปใช้ใหผู้้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพ 
  1.2 ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  1.3 ส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันา หรือ การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ใหผู้้เรียนมทีักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 
  1.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรูข้องครู โดยสง่เสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาการ 
  1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อแกป้ัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  1.6 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
 

2.ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.1 บังคับบญัชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และ
บรหิารกจิการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคับ 
  2.2 บริหารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลกับริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
  2.3 ส่งเสรมิและพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มี
สมรรถนะเตม็ตามศักยภาพ โดยเน้นทกัษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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  2.4 บริหารกิจการผู้เรียน จัดกจิกรรมส่งเสริมและพฒันาผูเ้รยีนให้ผู้เรียนมสีมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญาและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า 
  2.6 ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  3. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแ์ละนวัตกรรม  
   3.1 ก าหนดนโยบาย แผน กลยทุธ์ในการพฒันาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และเครอืข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการ
พัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพผูเ้รียน 
  3.2 น านโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ 
และติดตามใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนด 
  3.3 สร้างหรือน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิัล มาใช้ในการพฒันาสถานศึกษา และผู้เรียน 
ส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้้เรียนมสีมรรถนะ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 
  3.4 สร้างการมสี่วนร่วม การท างานเป็นทมี ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม ใน
สถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
  4. ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่าย  
   4.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพือ่พัฒนาการเรยีนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
ช่วยเหลือ และการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รยีน 
  4.2 จัดระบบใหบ้ริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บรกิารด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แกผู่้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
 
  5. ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
  5.1 พัฒนาตนเองย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ภาษาและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บรหิารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สงูข้ึน 
  5.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 
  5.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพฒันาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่สง่ผลต่อคุณภาพครู และ
ผู้เรียน 
  5.4 สร้างและสนบัสนุนชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏฺบัตงิานด้านการบรหิารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการ
บรหิารงานชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงใหเ้ห็นว่า มีการรเิริ่มด าเนินการ แก้ไขปัญหา และพฒันาการ
บรหิารงานทุกด้าน มีการน านวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีการ
บรหิารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสู้งข้ึน 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

มาตรฐานวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการเชีย่วชาญ 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏฺบัตงิานด้านการบรหิารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบรหิาร
งานชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงใหเ้ห็นว่า มีการรเิริม่ด าเนนิการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบรหิารงานทุก
ด้าน มีการน านวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ สร้างสรรค์ และพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษาทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และน าไปเผยแพร่ได้ มีการบรหิารงานทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สงูข้ึน 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ค าปรกึษากับผู้อื่น 

 
 
 



15 

 

  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

สรุป  

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  ท่ี ศธ 0206.3/ ว9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหก้ารประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ โดยมุง่เน้นให้ข้าราชการครู มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรบัประยุกต์ แก้ไขปัญหา รเิริ่ม พฒันา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดบัและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นรปูธรรม สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญของประเทศ 

นิยาม 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลกัษณะ
ตามจุดประสงค์ของหลกัสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรอืมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ครูผูส้อนออกแบบและ
ด าเนินการ ซึง่สามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติ” (Performance) ของ
ผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังการเรียนรู ้

 ข้อตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการ
ครูได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจ านงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะทีส่ าคัญตามหลกัสูตร ให้สงูข้ึน โดยสะท้อนใหเ้ห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิท
ฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อ านวยสถานศึกษาได้เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในการพฒันางาน 

 ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจทิัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA 
หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ
ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่าน จัดการ และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม
ข้อตกลงในการพฒันางาน รวมทัง้หลักฐานประกอบการพจิารณา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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หมวด 2 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

1. องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   1) การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2) ผลการปฏิบัตงิาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยครูต้องแสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัประยุกต์ แก้ไขปญัหา ริเริ่ม พฒันา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้อมีความสอดคล้องกบัเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา 
นโยบายของส่วนราชการ และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ให้ข้าราชการครจูัดท าข้อตกลงในการพฒันางาน ตามแบบ ที่ก.ค.ศ.ก าหนด ทุกปงีบประมาณ เสนอ
ต่อผู้อ านวยการถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 กรณีที่ข้าราชการครูย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพฒันางานกบัผู้อ านวย
สถานศึกษาคนใหม ่
 
3.คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาน้ัน เป็นประธาน 
 3.2 ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงจ าแหน่งศึกษานิเทศก์ทีม่ีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผูส้อนจาก
สถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพเิศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาน้ัน ที่มีความรู้ 
ความเหมาะสม จ านวน 2 คน มาเป็นกรรมการประเมิน 
 ทั้งนี้ การแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลงดังกล่าว อาจพิจารณาแต่งตั้งได้
มากกว่า 1 คณะ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนข้าราชการครู และ
บริบทของสถานศึกษา 
 กรณีทีผู่้อ านวยการสถานศึกษาน้ันไม่อาจประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
ด้วยเหตุใดๆ ให้ผูบ้ังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับแตง่ตั้งผูอ้ านวยการสถานศึกษาใกลเ้คียงที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 
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4. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 4.1 ให้คณะกรรมการประเมิน ตามข้อ 3 ประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูใน
แต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดบัการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทฐานะ ตาม
แบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4.2 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผูร้ับผิดชอบระบบ DPA และน าเข้าข้อมลูผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลงในแตล่ะรอบการประเมินของข้าราชการครูแตล่ะราย เข้าสู่ระบบดงักล่าวเป็นประจ า
ทุกรอบการประเมิน โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
(ครู 6 แสน คน จะต้องน าเข้าทั้งหมดหรอืไม่) 
 4.3 ข้าราชกาครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมินการพฒันางาน
ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
5. การน าผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 ให้น าผลการประเมินการพฒันางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรบัการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะของข้าราชการ
ครู ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 – หมวด 4 และแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ใน หมวด 5 แล้วแต่กรณี 
 5.2 ใช้ผลการประเมินต าแหนง่และวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญการ หรือความเช่ียวชาญในต าแหน่งและวิทฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามนัย มาตรา 55 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 
 5.3 ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานในการพจิารณา
เลื่อนเงินเดือน 
 
 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

มีวิทยฐานะครูช านาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลือ่นเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ ต้องมีคุณสมบัตินับ
ถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 

  1.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ต้องมรีะยะเวลาการด ารงต าแหนง่ครูมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา่ 

 ส าหรับการขอวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ครู วิทย
ฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 



18 

 

  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

 1.2 มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหนง่ครู หรือในวิทยฐานะครูช านาญการ แล้วแต่
กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 

 1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4  ปี 
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยข้ีขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่
หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินยัหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยช้ีขาดทาง
จรรยาบรรณวิชีพที่หนกักว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

 กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือการด ารง
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ ตามที ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ 
1.1 เหลือ 3 ปี ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2 จ านวน 2 รอบการประเมิน 
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 เหลือ 4 ปี 

....................... 
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รบัรองข้อมลู หลกัฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หาก

ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 
2.ผู้ขอ ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน พิจารณาจาก 
  1)แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการ

สอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าข้ึนและน าไปใช้สอนจรงิในช่วงที่รงต าแหน่งครู หรือ
ด ารงต าแหนง่วิทยฐานะครูช านาญการ แล้วแต่กรณี 

  2)ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
   (1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทกึการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรบัการประเมิน ซึง่สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เสนอตามข้อ 1) โดยมี
รูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปญัหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจใน
การจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1) 

 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน พจิารณาจากผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทกึการสอนที่เสนอไว้ใน
ด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรปูแบบไฟล์ดจิิทลั เช่น ไฟล์วีดิทศัน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

3.การประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน โดยประเมินผ่าน
ระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี ้
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 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ส าหรับการขอมีวิทยฐานะช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ส าหรบัการขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ต้องได้คะแนนจากรรมการแตล่ะคน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 65 ส าหรบัการขอมีวิทยฐานะช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ส าหรับการขอเลือ่นเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
 ให้กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ โดยใหม้ีผลไม่ก่อนวันทีส่ถานศึกษาน า

ข้อมูลค าขอพรอ้มหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสูร่ะบบ DPA 
 ส าหรับกรณีสถานศึกษาที่ไมม่ีปจัจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัระบบการ

ประเมินดังกล่าวได้อย่างมปีระสทิธิภาพ หรือมเีหตุความจ าเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ได้มีหนังสือเส่งค าขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดจิิทลัใหส้ านักงานเขตพื้นที
การศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานคร หรอืส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรบัรอง
คุณสมบัติ และน าเข้าสูร่ะบบ DPA แทนสถานศึกษา ให้มีผลไม่ก่อนวันทีส่ านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน
ประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

6.เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งแล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมตเิป็นประการใด
แล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

7. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนีโ้ดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีการด าเนินการโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือการด าเนินการทีม่ิชอบใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมี
วิทยฐานะหรอืเลื่อนวิทยฐานะและผูท้ี่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 
 
วิธีการ 
 1.ผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 1 และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหย้ื่นค าขอ
ต่อสถานศึกษา ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหส้ถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลกัฐาน 
ดังต่อไปนี ้

 1.1 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 3 รอบการประเมิน หรือ 2 
รอบการประเมิน หรือ 1 รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรปูแบบไฟล์ DDF 

 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนใน
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรปูแบบไฟล์ DDF จ านวน 1 ไฟล์ 

 1.3 ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
  1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่สนอในข้อ 

1.2 จ านวน 1 ไฟล์ 
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   2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการ
เรียนรู้ที่เสนอในข้อ 1.2 จ านวน 1 ไฟล์ 

 1.4 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนทีป่รากฎ
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล์ 

ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าร้องขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รบัหนงัสอืแจ้งมติ ไม่อนุมัติ
ผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

2.ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบตัิ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนด
ไว้ ในวิธีการ ข้อ 1.1 – ข้อ 1.4 ก่อนน าเข้าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสูร่ะบบ DPA เพื่อสง่ผ่านข้อมลูไป
ยัง ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปจัจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัระบบการประเมินดงักล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุความจ าเป็นอื่นใดเป็นพเิศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้มีหนงัสือเสง่ค า
ขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรปูแบบไฟล์ดิจทิัลให้ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
และน าเข้าสูร่ะบบ DPA แทนสถานศึกษา  

3.กรณีผู้ขอสังกัด................ 
4.เมื่อหน่วยงานการศึกษา ...... 
5. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการ เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี 

เห็นชอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านท่ี 1 ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และดา้นท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ท้ังน้ี การก าหนดบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

6.ให้ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด หรือส่วนราชการ แล้วแตก่รณี ส่งผ่านข้อมลูของผู้ขอจากระบบ 
DPA ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คูมือการประเมิน และ
คู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนนิการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
และหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการ ได้รับผลการประเมินจากกรรมการทัง้ 3 คน แล้ว 
ให้น าผลการประเมิน เสนอ กศจ. หรอื อ.ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแตก่รณี พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนมุัติ 

7. การขอ...... 
8.การพจิารณาด าเนินการของ กศจ. หรอื อ.ก.ค.ศ. ตั้ง 
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมินของกรรมการทัง้ 3 คน และมีมติ

อนุมัติ หรือไมอ่นุมัติ แล้วใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี แจ้งมติเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานคร และ
สถานศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

9. การแต่งตั้ง 
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 9.1วิทยฐานะครูช านาญการ 
 9.2วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ 
---------------------------- 
 
 

หมวด 4 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ขอมีวิทยฐานะครเูช่ียวชาญหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
ดังต่อไปนี ้

  1.1 การขอมีวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

 ส าหรับการขอวิทยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ ต้องมรีะยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 

 1.2 มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ หรือในวิทย
ฐานะครูเช่ียวชาญ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 

 1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4  ปี 
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยข้ีขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่
หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินยัหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยช้ีขาดทาง
จรรยาบรรณวิชีพที่หนกักว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

 กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือการด ารง
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่นวิทยฐานะ ตามที ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ 
1.1 เหลือ 3 ปี ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.2 จ านวน 2 รอบการประเมิน 
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 เหลือ 4 ปี 

....................... 
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รบัรองข้อมลู หลกัฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หาก

ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
  
2.ผู้ขอ ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน พิจารณาจาก 



22 

 

  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

  1)แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการ
สอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าข้ึนและน าไปใช้สอนจรงิในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ แล้วแต่กรณี 

  2)ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
   (1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทกึการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรบัการประเมิน ซึง่สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เสนอตามข้อ 1) โดยมี
รูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    (2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปญัหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจใน
การจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1) 

 ด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจากผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทกึการสอนที่เสนอไว้ใน
ด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรปูแบบไฟล์ดจิิทลั เช่น ไฟล์วีดิทศัน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

 ด้านท่ี 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรบัค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญและวิทฐานะ
ครูเช่ียวชาญพิเศษ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
    1) วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกบัการ
จัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบัตทิี่คาดหวังตามมาตรฐาน
วิทยฐานะที่ขอรบัการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    2) วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมผีลงานทางวิชาการ ซึง่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน
วิทยฐานะที่ขอรบัการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย หรือ 
Thai-Journal Citation Index Center (TCI) กลุม่ 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้สง่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ผยแพร่ใน
รูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทีผู่้เสนอขอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหนง่และวิทยฐานะที่
ด ารงอยู่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทย
ฐานะของผู้ขอเลือ่นวิทยฐานะ นับถืงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่อรับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรใดๆ หรือเปน็ผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เลือ่นต าแหน่ง หรือ
เพื่อใหม้ีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

3.การประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน โดย
ประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี ้
 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ต้องได้คะแนนจากกรรมการ

แต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ส าหรับการขอมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ต้องได้คะแนนจากรรมการแตล่ะคน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 ส าหรบัการขอมีวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ และไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เช่ียวชาญพิเศษ 

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
 ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยใหม้ีผลไม่ก่อนวันทีส่ถานศึกษาน าข้อมูลค าขอพรอ้มหลักฐาน

ประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
 ส าหรับกรณีสถานศึกษาที่ไมม่ีปจัจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัระบบการ

ประเมินดังกล่าวได้อย่างมปีระสทิธิภาพ หรือมเีหตุความจ าเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ได้มีหนังสือเส่งค าขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดจิิทลัใหส้ านักงานเขตพื้นที
การศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานคร หรอืส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรบัรอง
คุณสมบัติ และน าเข้าสูร่ะบบ DPA แทนสถานศึกษา ให้มีผลไม่ก่อนวันทีส่ านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน
ประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

 กรณีที่มกีารปรบัปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศีกษา ส านักงาน กศน.จงัหวัด/กรงุเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. 
แล้วแต่กรณี น าเข้าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรงุครบถ้วนสมบูรณ์ ในรปูแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 

6. ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

7.เมื่อ ก.ค.ศ. พจิารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนีโ้ดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีการด าเนินการโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือการด าเนินการทีม่ิชอบใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมี
วิทยฐานะหรอืเลื่อนวิทยฐานะและผูท้ี่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 
 
วิธีการ 
 1.ผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 1 และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหย้ื่นค าขอ
ต่อสถานศึกษา ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อใหส้ถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลกัฐาน 
ดังต่อไปนี ้

 1.1 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 3 รอบการประเมิน หรือ 2 
รอบการประเมิน หรือ 1 รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรปูแบบไฟล์ DDF 

 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนใน
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรปูแบบไฟล์ DDF จ านวน 1 ไฟล์ 
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 1.3 ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
  1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่สนอในข้อ 

1.2 จ านวน 1 ไฟล์ 
   2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการ
เรียนรู้ที่เสนอในข้อ 1.2 จ านวน 1 ไฟล์ 

 1.4 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนทีป่รากฎ
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล ์

 1.5 ผลงานวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าร้องขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รบัหนงัสอืแจ้งมติ 

ไม่อนุมัติผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 
2.ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบตัิ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนด

ไว้ ในวิธีการ ข้อ 1.1 – ข้อ 1.5 ก่อนน าเข้าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสูร่ะบบ DPA เพื่อสง่ผ่านข้อมลูไป
ยัง ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี โดยเร็ว 

ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปจัจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัระบบการประเมินดงักล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุความจ าเป็นอื่นใดเป็นพเิศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้มีหนงัสือเสง่ค า
ขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรปูแบบไฟล์ดิจทิัลให้ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน กศน. แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
และน าเข้าสูร่ะบบ DPA แทนสถานศึกษา  

3.กรณีผู้ขอสังกัด................ 
4.ให้ส านักงาน ก.ค.ศ......... 
5. ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอก.ค.ศ. เห็นชอบให้ส านักงานก.ค.ศ.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรยีน และด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้านท่ี 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 3 
คน ต่อผู้ขอ 1 ราย ท้ังน้ี การก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้
ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนด และให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ 
DPA ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ต่อไป 

6.การประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
 6.1 ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการ

ประเมิน และคูมอืการใช้งานระบบ DPA ที ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ ควรด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
นับแต่วันที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. สง่ค าขอและหลกัฐานขจองผูข้อผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมิน
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  6.2 กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่
ด้านที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรงุผลงานทางวิชาการ โดยมผีลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
คน ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยทีส่ามารถปรบัปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่
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กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ.มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตามข้อสงัเกตของ
กรรมการได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.แจง้มติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน กศน. ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี ทราบ 
  เมื่อผู้ขอปรับปรงุผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ให้สง่ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบ ไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการ ข้อ 2 ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพือ่สง่ผลงานทาง
วิชาการ ให้คณะกรรมการชุดเดมิตรวจและประเมินต่อไป 
  กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิม ไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใหส้ านักงาน ก.ค.
ศ. เสนอ ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ส านักงาน ก.ค.ศ.แต่งตัง้กรรมการคนอื่นแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA 
ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อน าเสนอ ก.ค.ศ. พจิารณา 
  ให้คณะกรรมการประเมิน ส่งข้อมูลผลการประเมิน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เข้าสู่ระบบ 
DPA ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อน าเสนอ ก.ค.ศ. พจิารณา 
 7.การพจิารณาด าเนินการของ ก.ค.ศ. 
 ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. น าผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติ
หรือไมอ่นุมัติ แล้วใหส้ านักงาน ก.ค.ศ. แจง้มติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน 
หน่วยงานทางการศึกษา หรอืส่วนราชการต้นสงักัด เพือ่แจ้งผู้ขอทราบ 
 ทั้งนี้ หลกัฐานประกอบการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ที่ผ่านการอนมุัติให้เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนได้ 

8. การขอ............... 
9. การแต่งตั้ง 
 9.1วิทยฐานะครูช านาญการ 
 9.2วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ 
---------------------------- 
  
 

หมวด 5 
แนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 ด้วย............. 
 1.ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ข้าราชการครูได้ย่ืนไว้ตามหลักเกณฑ์ 
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หมวด 6 (ประเมินคงสภาพ) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในต าแหน่งและ
วิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 1. เมื่อข้าราชการครูได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงวิทยฐานะใดแลว้ จะต้องจัดท าข้อตกลงในการพฒันางาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปงีบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
  2.ให้ข้าราชการครทูี่มีวิทยฐานะ ทกุวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลงจาก
คณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลง ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 เป็นประจ าทุกรอบการ
ประเมิน โดยให้ถือว่า คณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินต าแหนง่และวิทยฐานะเพือ่ด ารงไว้ 
ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรอืความเช่ียวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รบัการบรรจุและ
แต่งตั้ง ด้วย 
 3.ข้าราชการครู ที่มผีลการประเมินการพฒันางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแตล่ะคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่านการประเมนิการพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบการประเมินใด 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจง้ให้ข้าราชการครผูู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการประเมินตแหน่งและ
วิทยฐานะเพื่อด ารงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเช่ียวชาญในต าแหน่งและวิทย
ฐานะที่บรรจุและแต่งตั้งในรอบการประเมินนั้น 
 4.ข้าราชการครูทีม่ีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่ผ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใด 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจง้ให้ข้าราชการครผูู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไมผ่่านการประเมิน
ต าแหน่ง และวิทยฐานะเพื่อด ารงไว้ ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญในต าแหน่ง
และวิทยฐานะที่ไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้ง ในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามนัยมาตรา 55 วรรค ต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 
1.1 หลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/60 

 
  ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเน่ือง และส่งเสรมิให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งใหส้่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตาม
หนังสือส านกังาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญสรปุได้ว่าผู้จะขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะจะต้องมีคุณสมบัติ ครบ 5 ข้อ มีดังนี้    
  คุณสมบัติข้อ 1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู  
  วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ หรือ
ด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทยีบเท่า  
  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ต้องด ารงต าแหน่งครทูี่มีวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 
ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า   
  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหนง่อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา่     
 คุณสมบัติข้อ 2 มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด    
   2.1 ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน งานสนบัสนุนการจัดการ
เรียนรู้ การมสี่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น     
   จ านวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนช่ัวโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ กิจกรรมฟื้นฟสูมรรถภาพผูเ้รียน    
   งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เปน็ประโยชน์ต่อการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมสี่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงาน
สนับสนุน การบรหิารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบรหิารทั่วไป เป็นต้น    
   งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด   
 2.2 ผู้ด ารงต าแหนง่ครูทีจ่ะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีช่ัวโมงการปฏิบัตงิาน ดังนี้    
   วิทยฐานะครูช านาญการหรอืวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ ต้องมีช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ใน
แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ช่ัวโมง โดยในช่ัวโมงการปฏิบัติงานต้องมีช่ัวโมงการมสี่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ต้องมีช่ัวโมงสอนข้ันต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย     
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   วิทยฐานะครูเช่ียวชาญหรือวิทยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ ต้องมีช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ปีไม่น้อยกว่า 900 ช่ัวโมง โดยในช่ัวโมงการปฏิบัติงานต้องมช่ัีวโมงการมสี่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ต้องมีช่ัวโมงสอนข้ันต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย    
    ส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลา 
ย้อนหลงั 5 ปี ผู้ขอจะต้องมีช่ัวโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุม่สาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย  
 คุณสมบัติข้อ 3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไมเ่คยถูกลงโทษทาง
วินัย หรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
    ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครู อยูร่ะหว่างถูกด าเนินการทางวินยัหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยังไม่มี 
ค าสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้    
 คุณสมบัติข้อ 4  ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนงัสอื
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้     
   4.1 ครูต้องเข้ารบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์  
ความจ าเป็นในการพฒันา และน าผลจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี เสนอ
ผู้อ านวยการ สถานศึกษาเพื่อพจิารณาอนุญาต     
   4.2 การเข้ารบัการพฒันา ต้องเข้ารับการพฒันาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 100 ช่ัวโมง กรณีมี
ช่ัวโมง การพัฒนาไม่ครบ 100 ช่ัวโมง ให้น าช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ช่ัวโมงในแต่ละปมีานับรวมได้     
   4.3 การเข้ารบัการพฒันาตามข้อ 1.4.2 ในแต่ละปีต้องครบ 3 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู เพื่อใหม้ีคุณลกัษณะที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทีจ่ะ
ขอรับการประเมินนั้น     
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ได้รบัการพฒันาตามข้อ 1.4.1 -  1.4.3 
ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าผ่านการพัฒนากอ่นการแต่งตัง้ใหม้ีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80  แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ด้วย  
  คุณสมบัติข้อ 5 มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 
ปีการศึกษา ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งจะต้องมีการประเมินและมีผลการประเมิน
เป็นไปตาม เกณฑ์การตัดสินแต่ละวิทยฐานะตามทีก่ าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา โดย
พิจารณาจาก ข้อมูลที่บันทกึไว้ในแบบรายงานผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหนง่ครู รายปีการศึกษา 
(วฐ.2)  
   การประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามข้อนี้ เปน็การประเมินการปฏิบัติงาน                
ตามหน้าที่ความรบัผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมี 
การประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวช้ีวัด คือ ด้านการจัดการเรยีนการสอน (8 ตัวช้ีวัด) ด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียน (3 ตัวช้ีวัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ (2 ตัวช้ีวัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา  
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  โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 
เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้ขอรับการประเมินและผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้รบัรองข้อมลู 
เอกสาร และหลกัฐาน เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
 
 

ส่วนที่ ๒ การแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล 
 
2.1 วิธีการขอมแีละเลื่อนวิทยฐานะ 
   การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี รายปีการศึกษา ครบ ๕ ปีการศึกษา ก่อนยื่นค าขอ      
  1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผูบ้ังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ 
(3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด)ของผู้ด ารงต าแหน่งครู  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและพัฒนา   
 2) การประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด ในภาพรวมท้ังปี เมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน หรือนอก
สถานศึกษา  ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมลู การประเมินตนเองของ ผู้ด ารงต าแหนง่
ครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงรอ่งรอยว่าผู้ด ารงต าแหนง่ครูเปน็ผูม้ีผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติ
หน้าที่จริง  ในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหนง่ครู และแบบ วฐ.2 พร้อมทั้ง
เสนอความเห็นประกอบการพจิารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษาในการประเมินผลงานทีเ่กิดจาก การปฏิบัติ
หน้าท่ีในแต่ละปีการศึกษา  
  กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหนง่ครูด้วยเหตุใดๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในจังหวัดน้ันที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผูป้ระเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 การด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา ให้ด าเนินการ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมลู ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน การพฒันา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน และด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนา วิชาชีพ รวม 13 ตัวช้ีวัด พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน เพื่อ
ประกอบ การพิจารณาต่อไป  
 3) การประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ให้ใช้แบบบันทึกการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/0635 ลงวันท่ี  10 ตุลาคม 2560 
การประเมินให้พจิารณาจากผลการปฏิบัตงิานจริง โดยพจิารณาจากเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมลู  ที่แสดง
ร่องรอยว่าผู้ด ารงต าแหนง่ครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้าน
การบริหารจัดการช้ันเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ ทั้งนี้ การประเมินอาจใช้วิธีการ
ประเมิน ในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น การสังเกต การสมัภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ด ารงต าแหน่ง
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ครู เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจประเมินตามระดับคุณภาพท่ีเป็นจริง เมื่อ
ประเมินได้ระดบัคุณภาพใดแล้ว ให้น าไปกรอกลงในตารางสรุปผลการประเมิน และให้น าผลการประเมินไป
บันทึกลงในแบบรายงานผลงานทีเ่กิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) อย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
 4) บันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ต าแหน่งครู  (รายปี
การศึกษา) ตามแบบ วฐ.2 และสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากมีผลการประเมิน ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ระบุเหตุผลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด พร้อมให้ค าแนะน า ในการ
พัฒนางานน้ันด้วย โดยผู้ด ารงต าแหนง่ครู และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน ต้องเก็บหลักฐาน ผล
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ตามแบบ วฐ.2 ไว้ คนละ 1 ชุด 
  5) สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่ผู้ด ารง ต าแหนง่ครู 
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชีแ้จง หากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้
ประเมินพจิารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหนง่ครู  ยังมี
ความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินอีก ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษาน้ัน และเมื่อได้ข้อยุติ 
เป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด   
 

 
 
  6) ให้สรปุผลการประเมินใหผู้้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  หากผู้ด ารงต าแหน่งครู 
ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรกึษาและช้ีแจง หากผูป้ระเมนิพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
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ตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งครมูีความเห็นไม่สอดคล้องกบัผูป้ระเมิน ใหผู้้อ านวยการ
สถานศึกษา แจ้งไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และ
เมื่อได้ข้อยุติเป็น ประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด                  
  7) กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมิน ผลงานทีเ่กิดจาก
การปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ด ารงต าแหนง่ครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดน้ันที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผูป้ระเมินแทน     
 
2.2 การแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง รายปีการศึกษา 
   

 
2.3 การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการกลั่นกรอง 
 ในคู่มือฯ มีขัอความท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง เช่น 
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 2.4 การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ประเมิน (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
 ในแต่ละปีการศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  2.1 ประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด ของผู้ด ารงต าแหน่งครู  ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมนิเพื่อให้ค าแนะน าและพัฒนา   
  2.2 ประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด ในภาพรวมท้ังปี เมื่อสิ้นภาคเรียน
ท่ี 2 โดยตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน หรือนอก
สถานศึกษา  ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมลูผู้ด ารงต าแหน่งครู รายงานและเสนอ
ความเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแตล่ะปกีารศึกษา          
  กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน ทีเ่กิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหนง่ครูด้วยเหตุใดๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในจังหวัดน้ันที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผูป้ระเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  2.3 บันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ต าแหน่งครู  (รายปี
การศึกษา) ตามแบบ วฐ.2 และสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากมีผลการประเมิน ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ระบุเหตุผลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด พร้อมให้ค าแนะน า ในการ
พัฒนางานน้ันด้วย โดยผู้ด ารงต าแหนง่ครู และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน ต้องเก็บหลักฐาน ผล
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ตามแบบ วฐ.2 ไว้ คนละ 1 ชุด 
  2.4 สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหนง่ครู ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่ผู้ด ารง ต าแหนง่ครู 
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ใหเ้ปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและช้ีแจง หากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้
ประเมินพจิารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหนง่ครู  ยังมี
ความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินอีก ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษาน้ัน และเมื่อได้ข้อยุติ 
เป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด   
 กรณีท่ี ผอ.ร.ร. มีวิทยฐานะต่ ากว่า (เมื่อครบ 5 ปี)  
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การพิจารณาผลงานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะครู เป็นอย่างไร 
  ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางในการบรหิารงานบุคคล ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ (ว20/2560) 

มาตรฐานต าแหน่ง   ครู 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสรมิการเรียนรู้ บรหิารจัดการช้ัน
เรียน พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยใหผู้้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมอืกับผุ้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรอืสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบรกิารสังคมด้านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอน  
   ๑.๑ สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรอืผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตร 
  ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่เสรมิการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.๔ สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกจิกรรม
การเรียนรู ้
  ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตัวช้ีวัด
และจุดประสงค์การเรียนรู ้
  ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแกป้ัญหาหรือพฒันาการเรียนรูท้ี่สง่ผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

๒. บริหารจัดการชั้นเรียน  
  ๒.๑ สร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเ้รียน 
เสริมแรงใหผู้้เรียนมีความมั่นใจในการพฒันาตนเองตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความ
ปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยมั่งเน้นการมีสว่นร่วมของผูเ้รียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รียน โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกบัผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๓ อบรมบ่มนสิัยใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 
  ๒.๔ จัดท าข้อมลูสารสนเทศ เอกสารประจ าช้ันเรียนหรือเอกสารประจ าวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู และพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

๓. ดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  ๓.๑ จัดท าแผนพฒันาตนเอง และด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 
  ๓.๒ มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้น าทางวิชาการในชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
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  ๓.๓ น าความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพฒันาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 
 
 มาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

• หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู 

• คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะช านาญการ และต้องแสดงให้เห็นว่ามีการปรบั
ประยุกต์การบูรณาการ การมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้อง และใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
 ๑. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลักสูตรที่รบัผิดชอบใน
ระดับสูง 
 ๒. สามารถพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถ่ิน สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คัดสรรและพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัหลักสูตร 
 ๓. สามารถบรหิารจัดการช้ันเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู ้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔. มีการพฒันาตนเองและวิชาชีพ เป็นผู้น าทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ และเป็น
ผู้บริหารจัดการใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อผู้เรียน 
 
  มาตรฐานวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 

• หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู 

• คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต้องแสดงให้เห็นว่ามีการ
คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสรา้งสรรค์ วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน พฒันา
นวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ มีผลงานท่ีเสนอในระดับชาติ โดยมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และการพฒันาตนเองและวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลักสูตรที่รบัผิดชอบใน
ระดับสูงมาก 
 ๒. สามารถพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถ่ิน ตอบสนองจุดเน้น
และนโยบายของส่วนราชการต้นสงักัด  สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และสอดคลอ้งกับหลกัสูตร 
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 ๓. สามารถบรหิารจัดการช้ันเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ด ี
 ๔. มีการพฒันาตนเองและวิชาชีพ เป็นพีเ่ลี้ยงให้กบัครูในสถานศึกษา สร้างการมสี่วนร่วมกับเครอืข่าย
วิชาการหรือชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ หรือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
 
หลักการใช้ดลุยพินิจ ๔ พิจารณาข้อก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ 13 ตัวชี้วัด  
 จากเอกสารแนบท้ายหนังสือ ก.ค.ศ. ฉบบันี ้

 
  ได้ก าหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ ต าแหน่งครู จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด แบ่งเป็นระดบัคุณภาพ 1,2,3,4,5 ดังตัวอย่าง 

 

ตัวขี้วัดท่ี 1-2 จัดท าหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ (ตชว.1-2) 

  ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดท าหลักสูตรและหรือพัฒนาหลกัสูตร เพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปญัญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
รูปแบบทีห่ลากหลาย และเหมาะสมเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ มจี านวน 
8 ตัวช้ีวัด มีรายละเอียด ดังนี้      
   ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพฒันาหลักสูตร
รายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเพื่อจัดท า 
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทัง้มีการประเมินความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
หรือผลการเรียนรู้  
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 ผู้เขียนสรุปเป็นแผนภาพ ดังนี ้

 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ โดยจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใหเ้รียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ สง่เสริมให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้   

 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
ที่สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบท ของสถานศึกษา
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และท้องถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหลง่เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้   
 

ตัวขี้วัดท่ี 3   

  1.2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)แผนการสอนรายบุคคล
(IIP)แผนการจัดประสบการณ์) 

  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอน
หรือการก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร 
  จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึงการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาหรือการบ าบัดฟื้นฟูของแตล่ะบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครุ ผู้บริหารและสห
วิชาชีพเพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป้นพิเศษของแตล่ะบุคคล
ตลอดจนก าหนดสื่อสิง่อ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคลอย่าง
เป็นระบบและเป็นลายลกัษณ์อักษร 
  จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัด
ฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
และเป็นลายลักษณ์อักษรตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
  การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดท าประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการที่สมดุลทั้ง4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ผ่านกจิกรรมการเล่นที่
เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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ตัวขี้วัดท่ี 4   
  1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครือ่งมอื รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มปีระสทิธิภาพ บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้   

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5 (1.2.4 คุณภาพผู้เรียน) 
  หมายถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ (A) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้  มีสมรรถนะที่ส าคัญและมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 ระดับ ๑  จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 มีผลการพฒันาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ระดับ ๒  จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพฒันาคุณภาพเป็นไปตาม ค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ระดับ ๓  จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการพฒันาคุณภาพเป็นไปตาม ค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ระดับ ๔  จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพฒันาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ระดับคุณภาพ ๕ จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ มผีลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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 ตัวชี้วัดท่ี 6 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรยีนรู้ 
หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้  
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ตัวชี้วัดท่ี 7 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศที่
เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพัฒนาการของ
ผู้เรียนท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมอืวัดและประเมินผล ทีห่ลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

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

ตัวชี้วัดท่ี 8 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา หรือพฒันาการจัดการ
เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ทีส่่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้เต็มศักยภาพ 
  ระดับ ๒ (คศ.๒) 
  1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง (ดู
ตรงไหนว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้อง) 
  2. น าผลการแก้ปญัหาหรือการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปใช้ 
  ระดับคุณภาพ ระดับ ๓ (คศ.๓) 
  1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
  2. น าผลการแก้ปญัหาหรือการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไปใช้ 
  ระดับคุณภาพ ระดับ ๔ (คศ.๔) 
  1. ใช้กระบวนการวิจัยหรอืด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปญัหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
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  2. น าผลการแก้ปญัหาหรือการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 
  3. ให้ค าแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัยหรือด าเนินการวิจยัเพื่อแก้ปญัหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ ระดับ ๕ (คศ.๕) 
  (๑) ใช้กระบวนการวิจัย หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพือ่แก้ปญัหา และ หรือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น 
  (๒) น าผลการแกป้ัญหาหรือการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการวิจัยไปใช้ 
  (๓) เป็นผู้น าและให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้กระบวนการวิจัย หรือด าเนินการวิจัยในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพือ่แก้ปญัหาและหรือพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 
  กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 
  ขั้น ๑ วิเคราะห์ปัญหา – อธิบายพฤติกรรมที่พบในตัวผูเ้รียนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และครู
มุ่งจะพัฒนาแก้ไข หรือก าหนดจากประเด็นคุณภาพผู้เรียน 
  ขั้น ๒ ศึกษาแนวคิด - สรุปแนวคิดจากประสบการณ์ความส าเร็จและหลักวิชา 
  ขั้น ๓ ผลิตสื่อ-นวัตกรรม – วิธีการ หรือ สื่อ ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ันๆ 
  ขั้น ๔ น าไปใช้สอน – ใช้สอนกับใคร เวลาเท่าไหร่ มีวิธีการอย่างไร 
  ขั้น ๕ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ผล – เก็บข้อมูลจรงิ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้ 
  ขั้นท่ี ๖ รายงานสิ่งท่ีได้จากการวิจัย ๑) ผลทีเ่กิดกบัผูเ้รียน  ๒) องค์ความรู้ใหม่ ที่พอจะน าไปใช้
ต่อไปได ้
  ตัวอย่างเอกสารใบงาน ด่าน 7.2 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
   รีวิววิจัยที่ 1.0 การก าหนดประเด็นในการพฒันา 
   รีวิววิจัยที่ 2.1 ศึกษาแนวคิด กระบวนการเรียนรู้ 20 
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   รีวิววิจัยที่ 2.2 ศึกษาแนวคิด-เลือกกระบวนการ 
   รีวิววิจัยที่ 2.3 การเขียนเค้าโครงย่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
   รีวิววิจัยที่ 2.4 ขออนุมัติผอ.ด าเนินการวิจัย 
   รีวิววิจัยที่ 2.5 หนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ และตอบรับ 
   รีวิววิจัยที่ 3.1 ผลิตสือ่นวัตกรรม-สร้างหน่วยการเรียนรู ้
   รีวิววิจัยที่ 3.2 คู่มือประกอบการผลิตและการใช้สื่อการสอน 
   รีวิววิจัยที่ 4.1 น าไปใช้สอน-แผนการสอนทีเ่น้นวิจัย PDSR 
   รีวิววิจัยที่ 5.1 สะท้อนผลย้อนกลบั-การสร้างค าถาม การหาค่าIOC 
   รีวิววิจัยที่ 6.1 สอดรับรายงานวิจัย สั้น และตัวอย่าง 
 
ด้านการบริหารชั้นเรียน (ตชว. 9-11) 

 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดกจิกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก  จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ทีส่่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
เป็น ผูเ้สริมแรง ช้ีแนะแนวทางใหผู้้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบค าตอบด้วย
ตนเอง  มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 9 
    ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ใน
ช้ันเรียน ที่สง่เสรมิและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้้เรียน เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี
งาม ปลกูฝงั ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และเสรมิแรงให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพฒันาตนเองเตม็ตามศักยภาพ มคีวามสุขและมีความปลอดภัย   
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ตัวชี้วัดท่ี 10 
  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การด าเนนิการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดท าโครงการ และ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย  เพื่อสง่เสรมิ ป้องกัน และแก้ปญัหาของผูเ้รียนรายบุคคล   

  
ตัวชี้วัดท่ี 11   
  2.3 การจัดท าข้อมลูสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรยีนหรือประจ าวิชา หมายถึง การ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผูเ้รียนในทุกด้านทีผ่่านการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ อย่างเป็นระบบมีความถูกต้อง 
และเป็นปจัจบุัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนประจ าช้ันหรือประจ าวิชาทีร่ับผิดชอบ  

 

 



44 

 

  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

ตัวชี้วัด ๑๓ ชุมชน PLC (ตชว.13) 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพฒันาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกจิร่วมกนั เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
นวัตกรรมจากการเข้า ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาวิชาชีพมาพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่สง่ผลต่อคุณภาพผู้เรียน     
      กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู คืออะไร 
  ผู้เขียนหยบิยกเอกสารที่ได้จากคู่มือการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสพฐ. ให้
พิจารณา ดังนี ้

 
   วงจร plan-Do-See จึงเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพผ่านการศึกษาบทเรียนร่วมกัน 
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  บทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คืออะไร 
    

 
 
  กระบวนการ 7 ขั้น ของ PLC  ของสพฐ. 
    ข้ัน 1 ตั้งกลุ่ม วางบทบาท 
    ข้ัน 2 ก าหนดประเด็นพฒันาร่วม 
    ข้ัน 3 เรื่องเล่าเร้าพลงั ระดมวิธีคิดแก้ปัญหา 
    ข้ัน 4 ศึกษาแนวคิด ระบุหลักการ/กระบวนการ 
    ข้ัน 5 ออกแบบแนวคิดเชิงนวัตกรรม/เขียนแผนคู่พฒันา  
   ข้ัน 6 ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน - เฝ้าสังเกตการสอน สะทอ้นผลการเรียนรู้ โดยใช้แผนการ
สอนแบบคู่พัฒนา ตาม วงรอบ (Plan Do See Reflect) วงรอบละ 4 ช่ัวโมง 
    ข้ันที่ 7 ถอดบทเรียนความส าเรจ็ (AAR) น าเสนอผลการเรียนรู้ สิ้นป ี
 รูปแบบ PLC  ท่ีผ่านการสังเคราะห์ โดย RKK 
    รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการสร้าง PLC ในสถานศึกษา (สพฐ.+RKK)–คศ.๑-๒ (ในห้องรีวิว ๗) 
    รูปแบบท่ี 2 รูปแบบการสร้าง PLC เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (สพฐ.+คุรุพัฒนา+ก.ค.ศ.+RKK)  
เหมาะกับ คศ.๒-๓-๔ (ในหลักสูตร ว.๒๑ นับช่ัวโมงได้) 
    รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการพฒันานวัตกรรมจาก PLC (สพฐ.+คุรุพัฒนา+ก.ค.ศ.+RKK) เหมาะกบั
พัฒนาผลงาน คศ.๓-๔-๕ (ในหลักสูตร ผู้น า PLC นับช่ัวโมงได้) 
    รูปแบบท่ี 4 รูปแบบ PLC จาก Model Teacher (คุรุสภา+RKK) ออนไลน์สมุดบันทึก 
logbook-plc ลิขสิทธ์ิ ส านักพมิพ์เพื่อครู มีโลโก้ (RKK-Model) 
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 ขั้นตอนการสร้างชุมชน PLC และนับชั่วโมง (ดร.รัชศักด์ิ) 
plc ข้ัน1 ตั้งกลุ่ม ก าหนดบทบาท       ๒ ชม. 
plc ข้ัน2 ก าหนดประเด็นพฒันา (จาก IDP)      ๒ ชม. 
plc ข้ัน3 เรื่องเล่าเร้าพลงั ระดมวิธีคิดแก้ปัญหา     ๒ ชม. 
plc ข้ัน4 ศึกษาหลักการ/กระบวนการ ๒๐ ออกแบบเส้นทางการเรียนรู ้  ๒ ชม. 
plc ข้ัน5 พบปะผู้เช่ียวชาญปรับแต่งเส้นทางฯ หรือ Model การแก้ปัญหา  ๒ ชม. 
plc ข้ัน 6 เขียนแผนการสอน (Plan) วิพากษ์แผน (Do) สังเกตการสอน (See) และสะท้อนผลการเรียนรู้ 
(Reflect) วงรอบละ 4 ช่ัวโมง อย่างน้อย ๓-๕ วงรอบ  รวมเป็น   ๑๒-๒๐ ช่ัวโมง 
plc ข้ันที่ 7 ถอดบทเรียนความส าเร็จ (AAR) บันทึกความรูจ้ากการปฏิบัติ (KA)  (๓ ชม.) 
  รวม 33 ชม. 
 
 เครื่องมือการเรียนรู้ (PLC-Tools) 
 เมื่อ ว22/60 นิยามองค์ประกอบในการพัฒนาครูด้านท่ี 2 ทักษะ  ข้อ ๘. การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ไว้
ว่า หมายถึง “การทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพือ่นร่วมวิชาชีพ เพื่อปรับปรงุการเรียนรู้ และการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง”  ผูเ้ขียนจึงสรุปว่า กิจกรรม
การเรียนรูจ้ าเป็นต้องมีเครือ่งมอืที่จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ Dialogue, Reflection, Coaching, 
Mentoring, Buddy-comment, BAR, AAR, KA 
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 ข้อบัญญัติ 10 ประการ “ความเป็นชุมชน PLC” 
  ข้อบัญญัตทิี่ 1 มีการจัดต้ังกลุม่อย่างเป็นทางการ/กึ่งทางการ ในระดับสถานศึกษาหรอืเครอืข่ายหรอื
ระดับชาติ 
  ข้อบัญญัตทิี่ 2 มีเป้าหมายเพือ่แก้ปญัหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเป็นประเด็นปญัหาที่สมาชิก
เลือกร่วมกัน 
  ข้อบัญญัตทิี่ 3 มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนเพือ่ให้การแสดงบทบาทมสี่วนส าคัญในการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ข้อบัญญัตทิี่ 4 มีการระดมพลังความคิดจากประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างกว้างขวางเพื่อก าหนดแนว
ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
  ข้อบัญญัตทิี่ 5 มีการเลือกหลกัวิชาการทีส่อดคล้องกบัประเด็นปัญหาที่เช่ือถือได้มาสังเคราะหห์รือ
ประยุกตเ์ป็นเส้นทางการเรียนรู ้
  ข้อบัญญัตทิี่ 6 มีการปรึกษารบัค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญจะภายใน/ภายนอกก็ได้เพื่อเติมเต็มเส้นทาง
การเรียนรู ้
  ข้อบัญญัตทิี่ 7 มีกิจกรรมการน าความรูท้ี่ได้จาก PLC มาจัดการเรียนการสอนจรงิกบัผูเ้รียน 
  ข้อบัญญัตทิี่ 8 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อนผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
  ข้อบัญญัตทิี่ 9 มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติเป็นชุดความรู้ใหม่ที่เช่ือถือได้ว่าจะน าไปสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนได้ 
  ข้อบัญญัตทิี่ 10 มีบันทึกรอ่งรอยการปฏิบัตงิาน (Logbook-PLC) ควบคู่กับการปฏิบัติกจิกรรมการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
  ตัวอย่างไฟล์เอกสารร่องรอย การท ากิจกรรม PLC 

 ตัวอย่างร่องรอยเอกสาร ประกอบการท ากจิกรรม PLC 
 PLC01-บันทึกรายงานผอ.ตัง้กรรมการขับเคลือ่นPLC 
 PLC02-ประกาศตั้งกรรมการขับเคลื่อน PLC ในโรงเรียน 
 PLC03-แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 PLC04-ประกาศตั้งกลุ่ม PLC ในโรงเรียน 
 PLC05- ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ 10 ประการ ความเป็น PLC 
 PLC05-การสร้างเส้นทางการเรียนรู้ (Model แก้ปัญหา) 
 PLC06-เชิญผู้เช่ียวชาญ และตอบรับ 
 PLC07-logbook-plc หจก เพื่อครู มโีลโก ้
 PLC08 รายงานช่ัวโมงปฏิบัตงิานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สิ้นภาคเรียน 
 PLC09-รายงานการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
 แบบวฐ2.2.3 รายงานช่ัวโมงปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
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  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

 การบันทึกรอ่งรอยการปฏิบัติกจิกรรม PLC สามารถจัดท าเอกสารที่สะท้อนร่องรอยการปฏิบัติในแต่
ละข้อ ที่ ว.21 ก าหนดระดับคุณภาพไว้ เช่น 
 

ระดับคุณภาพ ระดับ ๓ (คศ.3) ร่องรอย/หลักฐานสะท้อนคุณภาพ 
1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
2. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างนวัตกรรม ที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

  
ดังตัวอย่างแบบฟอรม์ต่างๆ ที่ ดร.รัชศักดิ์ ได้ออกแบบไว้ กม็ีความเหมาะสมสอดคล้องพอสมควร 
 ครั้นเมื่อจะสิ้นภาคเรียนที่ 1 ถ้าหากใช้วงจร PLC 7 ข้ัน ของสพฐ. กส็มควรจะปิดกจิกรรม ในข้ันที่ 7 
ได้ ก็สมควรยุติการรวมกลุ่มประจ าภาคเรียน  ส่วนภาคเรียนที่ 2 ก็เริ่มต้นข้ันที่ 1 ใหม่อีกครั้ง และรายงานผล
ดังนี้  
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  รวบรวมโดย ดร.รชัศกัดิ์  แกว้มาลา ประธานหนว่ยพฒันา หจก.เพ่ือครู 

 
 

 
 



แบบ  7142 

คําขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข�าราชการ 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  � ลงในช"อง  � พร�อมทั้งกรอกข�อความเท"าที่จําเป%น 

เสนอ       

ข�าพเจ�า        เลขประจําตัวประชาชน ������������� 
ตําแหน"ง     สังกัดกรม   กระทรวง    
จังหวัด       
มีความประสงค(ขอให�ส"วนราชการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข�าราชการ สําหรับใช�ประกอบการเบิกจ"ายตรงค"า
รักษาพยาบาลประเภทผู�ป,วยนอกของ 
 � คู"สมรส ชื่อ       

� บิดา  ชื่อ       
� มารดา ชื่อ       
� บุตร  ชื่อ       

   เกิดเม่ือ     เป%นบุตรลาํดับที ่     

�   ยังไม"บรรลุนิติภาวะ    �   เป%นบุตรไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ 

ซ่ึงมีเลขบัตรประจาํตัวประชาชน �������������  หรือเลขประจําตัวคนต"างด�าว                  
/เลขที่หนังสือเดินทาง                      เนื่องจากบุคคลดังกล"าวไม"สามารถมีบัตรประจาํตัวประชาชน            
ได�ตามกฎหมายว"าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน 

ข�าพเจ�าขอรับรองว"า ข�าพเจ�ามีสิทธิได�รับเงินค"ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และข�อความข�างต�นเป%นจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ       

   (     ) 
วันที ่      เดือน   พ.ศ.   

 
 
สําหรับนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู�รับบําเหน็จบํานาญ 

ข�าพเจ�า      นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู�รับบาํเหน็จบํานาญได�
ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลของ      แล�ว  มีสถานะเป%นบุคคลในครอบครัว
ของ      กรณีดังกล"าวจึงสามารถออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข�าราชการได� 
 
 

ลงชื่อ        
(      ) 
นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู�รับบาํเหน็จ 

 
 
 
 



แบบคําร�องขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมรายการในทะเบยีนประวัติ  ก.พ.7 

         
เขียนที่.................................................................. 

       วันที่..............เดือน............................พ.ศ............. 
เร่ือง   ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 
เรียน  .................................................................................................. 
สิ่งที่ส งมาด!วย 1. สําเนา.......................................................................... จํานวน............................. ฉบับ 
  2. สําเนา......................................................................... จํานวน............................. ฉบับ 
  3. สําเนา......................................................................... จํานวน............................. ฉบับ 
  4. หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ!ามี) ............................................... จํานวน............................. ฉบับ 
  5. ตัวอย างลายมือชื่อท่ีเปลี่ยนแปลงใหม    จํานวน............................. ฉบับ 
  ด!วยข!าพเจ!า..............................................................................................................................
ตําแหน ง.......................................................สังกัด.....................................ตําแหน งเลขที่....................................
อัตราเงินเดือนอันดับ................................บาท  มีความประสงค2ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ดังน้ี    
เน่ืองจาก    �  เพิ่มวุฒิการศึกษา........................................................สาขาวิชา........................................ 
        วันที่จบหลักสูตร.......................................สถาบันการศึกษา..............................................     

�  สมรส    ชื่อ-สกุลคู สมรส...................................................................................................     
�  หย า     
�  เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล    
�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 
บัดนี้ ข!าพเจ!าเป<นผู!ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ตามสําเนา

หรือภาพถ ายตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร!อมนี้ และขอรับรองว าหลักฐานที่แนบเป<นสําเนาท่ีถูกต!องตาม
ต!นฉบับจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
           (.....................................................) 
        ตําแหน ง............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย างลายมือชื่อข�าราชการ 

ลายมือชื่อของ....................................................................... 
 

ลายมือชื่อ – ชื่อสกุลเดิม 
ก อนการเปลี่ยนแปลง 

ลายมือชื่อ – ช่ือสกุลใหม  หมายเหตุ 

 
1.................................................. 
2................................................. 
3................................................ 
4................................................. 
5................................................ 

 
1.................................................. 
2................................................. 
3................................................ 
4................................................. 
5................................................ 

 เหตุที่เปลี่ยนแปลงใหม   เนื่องจาก 

                �  เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล 
จดทะเบียน  �  สมรส 
                �  หย า  กับ 
นาย/นาง/นางสาว.................................... 
................................................................ 
เลขทะเบียนท่ี.......................................... 
เม่ือวันที่.................................................. 
ณ  สํานักทะเบียน.................................... 
...................................................................  
�   อ่ืน  ๆ  (ระบุ)..................................... 
................................................................... 

 
 
    (ลงช่ือ)......................................................ผู!รับรอง 
          (.........................................................) 
                                         ตําแหน ง.......................................................... 
 
 
 
 
 
 







 
 

 
แบบ 7127 

แบบค าขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

เขียนที่............................................................. 
วันที่ .......................................... 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.....................................

สังกัดกรม............................................จังหวัด.................................หน่วยเบิก..............................................มีความประสงค์ขอ 

  เพิ่มข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 
    บุตรล าดบัที่.......... 
  ปรับปรุงข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 
    บุตรล าดบัที่......... 

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญด าเนนิการเพิ่ม/ปรบัปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
กลมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบนั  ตามมาตรา 5 วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลของนายทะเบยีนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบยีนบ าเหน็จบ านาญแล้ว  และขอรับรองว่า 
ข้อความและเอกสารที่แจ้งเป็นจริงทุกประการ 

ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้กลมบัญชีกลางเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการ
จัดบริการด้านสาธรณสุข  การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การแพทย์  และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ที่กรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 

 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ยื่นแบบ 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ-  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่เลือก 
 

 
 
 
 
 



หน้า 1 
แบบ 7127 

แบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

ประเภทบุคลากร   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า   ผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ 
ผู้มีสิทธ ิ เลขประจ าตัวประชาชน :          
1.  ข้อมูลสถานะทางราชการ 

รหัสส่วนราชการ : ....................................................................... ณ จังหวัด : ............................................................................. 
ชื่อส่วนราชการสังกัดกรม : ......................................................... กระทรวง : .............................................................................. 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : .............................................................   สะสม 
วันเดือนปีทีบ่รรจุเข้ารับราชการ :        สมาชิก กบข./กสจ. :   เป็น 

     ไม่สะสม 
   ไม่เป็น 

2.  ข้อมูลตัวบุคคล 
ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
ต าแหน่ง : ...............................................................................................  ระดับ/หมวด : .................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : .......................................  กลุ่ม : ......................................  ส านัก/สถาบัน/ศนูย ์: ..................................................... 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : (เฉพาะบ านาญ) ....................................................... 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

3.  ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่ : .............  หมู่ที่ : .......  หมู่บ้าน : ..............  อาคาร : ............  ห้อง : .......  ตรอก/ซอย : ..............  ถนน : .................... 
แขวง/ต าบล : ...................................................  เขต/อ าเภอ : ............................................  จังหวัด : ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ : ......................................... E-mail  Address : ................................................. 
 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว 
คู่สมรส เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 2) 



หน้า 2 
แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บิดา เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นบิดาโดย :  

  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดาอยู่กับมารดา ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2478  หนังสือรับรองเลขที่ ...............  เมื่อวันที่ ..............  ณ จังหวัด ...................... 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

มารดา เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นมารดาโดยสายเลือด :  

  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 3) 

 
 



หน้า 3 
แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บุตรคนที่ ...... เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
อาศัยในจังหวัด : …………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ :   
เป็นบุตรโดย :  

ผู้มีสิทธิเป็นบดิา 
  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

ผู้มีสิทธิเป็นมารดา 
  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 

  บุตรไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ  หมายเลขคดีแดงเลขที่ ................  เมื่อวันที่ ................. 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ -   กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  ) 
 -  กรอกบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน  โดยเรียงล าดับการเกิด (เรียงตามอายุบุตรจากมากไปน้อย) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 7127 
เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

 
ผู้มีสิทธิ  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบบั) 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

บุคคลในครอบครัว  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1.  บิดา 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบดิา 
(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของบดิา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) หรือส าเนา

การจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือ
ส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงทีสุ่ดว่าผู้มสีิทธิเปน็บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

2.  มารดา 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของผู้มีสิทธิ หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผู้มสีิทธิ 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของมารดา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบดิาของผู้มีสิทธิ) 
(จ) ส าเนาใบมรณบัตร 

3.  คู่สมรส 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 
(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิกับคู่สมรส หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับผู้มสีิทธิ) 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของคู่สมรส (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

4.  บุตร 
4.1  กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดวา่บตุรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเปน็บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ) 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

4.2  กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเปน็บตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาวา่บุตรเปน็บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสทิธ ิหรือส าเนาใบมรณบัตร 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 


